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Do dinheiro-ouro ao dinheiro fictício 
 
Eleutério F. S. Prado1 

 
 
Introdução 

 
O dinheiro é matéria ou é convenção? A questão posta nessa pergunta é 

embaraçosa para muitos daqueles que se pensam como críticos da economia política; 
porém, esse constrangimento não deveria continuar existindo. Pois Ruy Fausto, já em 
1997, resolveu essa questão (Fausto, 1997). A verdade, no entanto, é que o debate 
brasileiro, assim como o debate internacional, sobre o tema ainda não conseguiu chegar 
a uma boa conclusão. Ora, um artigo anterior em que se resenhou a controvérsia 
brasileira sobre o dinheiro mundial inconversível, examinando os textos de Germer 
(1997; 2002), Corazza (1998; 2002), Carcanholo (2001, 2002) e Paulani (1991, 2011), 
indicou a existência dessa dificuldade (Prado, 2013). Um artigo de Germer 
recentemente publicado em português (Germer, 2014), mais que havia sido publicado 
há mais tempo em inglês (Germer, 2005), constitui-se em mais uma prova de que essa 
situação continua prevalecendo.2  

Aí, esse autor marxista procura “demonstrar que Marx define o dinheiro 
inequivocamente como uma mercadoria”, provando também que, do ponto de vista da 
lógica da teoria desse autor, “o dinheiro deve ser necessariamente uma mercadoria” 
(Germer, 2014, p. 9). Ao escrever essas frases – é evidente – ele não está pensando no 
dinheiro como meio de circulação em exclusivo, mas como equivalente geral. Assim 
sendo, é preciso dizer que essas afirmações são perfeitamente aceitáveis desde que se 
substitua o termo “define” que aí aparece pelo termo “apresenta” – fazendo uma 
pequena, mas fundamental, mudança. Pois, o método marxiano, como se sabe, é 
interno ao objeto; não impõe uma logicidade pré-estabelecida àquilo que quer 
apreender conceitualmente, mas, ao contrário, respeita o seu modo de ser e o seu modo 
de transformação na própria constituição dos conceitos.  

Germer, entretanto, não começa bem. No primeiro parágrafo, expõe assim o 
problema da teoria de Marx que pretende examinar no seu artigo: “um ponto decisivo 
na discussão refere-se à natureza física do dinheiro: isto é, se o dinheiro nessa teoria 
deve ser, ou não, uma mercadoria” (Germer, 2014, p. 9). Ora, tanto a mercadoria 
comum como a mercadoria dinheiro, como se sabe, são formas – formas sociais para 
ser bem preciso – que, como tais, existem economicamente porque estão apoiadas em 
suportes materiais específicos. Como se sabe também, a matéria da coisa que funciona 
no sistema econômico como mercadoria é base de seu valor de uso e, ao mesmo tempo, 
suporte de seu valor de troca. Essa matéria é, pois, igualmente, o suporte da forma 
mercadoria. Em seu modo de expressão, Germer confunde o suporte com a forma, já 
que apenas o suporte pode ser material, caindo assim, no fetichismo da mercadoria. E 
essa falha já havia sido apontada no artigo resenha antes mencionado (Prado, 2013).  

                                                             
1 Professor Titular e Sênior da FEA/USP. Correio eletrônico: eleuter@usp.br. Blog na internet: 
http://eleuterioprado.wordpress.com. 
2 Trata-se da tradução, feita pelo próprio autor, de um artigo publicado em inglês, em 2005, num livro 
coletivo em que todos os colaboradores trataram da teoria do dinheiro em Marx (Germer, 2005).  
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Para melhor esclarecer essa questão, é preciso distinguir agora três 
possibilidades excludentes entre si, não todas logicamente corretas, de considerar o 
dinheiro. Assim, pode-se pensar que o dinheiro é matéria, que é convenção ou ainda 
que não é nem matéria nem convenção, mas se trata de uma forma social objetificada. 
No primeiro caso, a capacidade de ser dinheiro é imputada diretamente à materialidade 
do suporte; em consequência, supondo, por exemplo, que o suporte do dinheiro seja o 
ouro, se aceita como válida uma afirmação que diz que o “ouro é dinheiro”. Ora, essa 
expressão se afigura como inadequada para o pensamento crítico porque ela atribui a 
determinação da forma à matéria do dinheiro, acolhendo assim, inadvertidamente, 
como foi visto, o fetichismo da mercadoria. 

 No segundo caso, julga-se que a matéria do suporte é arbitrária, não necessária 
à figura do dinheiro, afirmando-se, por exemplo, que o dinheiro é uma forma pura, ou 
seja, algo que é estabelecido por meio de uma convenção social; nesse caso, se acolhe 
como boa uma declaração que simplesmente afirma que o dinheiro pode ser fixado 
eventualmente no ouro, mas também no papel ou mesmo num cartão de plástico. Ao 
se pensar assim o dinheiro tal como existia no século XIX, isto é, de uma maneira 
convencionalista, descuida-se já do fato de que a matéria que o suporta tem de ser 
apropriada para receber a forma de valor. Em consequência, ao tomá-la como 
irrelevante na constituição do dinheiro enquanto tal, cai-se num erro simétrico àquele 
do fetichismo.3 

No terceiro caso, assume-se que o dinheiro é uma criação inerente à 
sociabilidade mercantil que apenas pode ser adequadamente aprendido por meio de 
um conceito dialético, ou seja, como uma unidade de contrários, valor de uso e valor 
ou, mais precisamente, como algo que tem diversos valores de uso próprios, os quais 
são necessários ao funcionamento descentralizado do sistema mercantil, e que, para 
tanto, assume também a forma de equivalente geral.  

Como, na ordem da exposição de O Capital, o dinheiro é derivado no primeiro 
capítulo, quando Marx toma em consideração explícita apenas a circulação mercantil, o 
dinheiro aparece e só pode aparecer aí, pela primeira vez, como uma mercadoria sui 
generis, como uma mercadoria que é selecionada pelo processo mercantil para 
funcionar como equivalente geral. Essa derivação é feita, sem dúvida, por meio de 
passos lógicos: eis que o dinheiro surge como negação determinada das mercadorias 
em geral. Assim, para que todas elas possam expressar o seu valor na forma relativa, há 
que existir uma mercadoria que passe a ocupar o centro de referência do sistema 
mercantil como um todo, assumindo uma forma de mercadoria em geral. Como se sabe, 
entretanto, a concretização do dinheiro no suporte da mercadoria ouro é um passo 
histórico – não lógico. 

 
Dinheiro e Mercadoria 

 
Pois bem, agora, é preciso deixar para trás o fato evidente de que Germer – 

talvez devido apenas ao seu modo de se expressar – não se mantém rigorosamente no 

                                                             
3 Veja-se um exemplo: Ivanova, num texto muito bom em geral, aponta primeiro para algo correto, mas 
termina caindo no convencionalismo: “a administração do dinheiro é inseparável da forma social de 
imposição do trabalho. Em particular, essa ultima demanda determina não somente o modo institucional 
de organizar o sistema monetário, mas também a escolha do equivalente geral; isto é, o dinheiro não 
precisa de modo algum ser uma mercadoria” (Ivanova, 2013).  
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plano da crítica do fetichismo. Depois de fazê-lo, advém de imediato a necessidade de 
examinar uma sua afirmação que, apesar de literalmente correta, traz consigo um 
enorme problema: “Marx mantém a sua concepção do dinheiro como mercadoria – e 
do ouro com sua forma evolutiva final – ao longo de toda a sua obra (...). Não há 
nenhuma indicação de que ele possa ter considerado as formas de dinheiro de crédito 
– notas de banco e depósitos – como formas mais desenvolvidas do dinheiro em si, isto 
é, do equivalente geral.” (Germer, 2014, p. 12). Ela se afigura problemática porque fecha 
a teoria de Marx à possibilidade de apreender o desenvolvimento histórico das formas 
mercantis – um ocorrer real que, sob o risco de sua própria morte, não lhe pode escapar. 
Ora, diante do evolver secular do próprio capitalismo, esse fechamento faz a teoria 
marxiana parecer implausível e anacrônica, passando a figurar como uma velha 
compreensão do capitalismo que só pode ser mantida nos dias de hoje por meio de uma 
crença dogmática. Pois, o dinheiro-ouro, diferentemente do que ocorria na época do 
próprio Marx, não parece ter mais papel algum no funcionamento corrente do 
capitalismo contemporâneo. 

Germer identifica o conceito de mercadoria com a noção de bem que ganhou a 
determinação de valor e que, agora, apenas pode satisfazer as necessidades humanas 
por meio do mercado. E isto é muito restritivo. É evidente – note-se de início – que a 
forma mercadoria não adere apenas às coisas constituídas como valores de uso que tem 
existência independente do seu próprio uso (ou seja, aos bens), mas também às coisas 
que existem apenas no momento do uso (ou seja, aos serviços). Ora, os serviços em 
geral, e não apenas os bens, têm também necessariamente um suporte físico. Porém, 
como bem se sabe, não existe nenhum serviço cuja materialidade possa funcionar 
adequadamente como suporte da forma dinheiro. Já o dinheiro que nasceu da 
circulação mercantil, aquele que atua como equivalente geral, por razões práticas, 
nasceu tendo como matéria-prima o cobre, a prata, enfim, o ouro.  

Note-se, porém, que essa ampliação do escopo do suporte da forma mercadoria 
pode ainda ser considerada como insuficiente. A forma mercadoria – pode-se perguntar 
– só adere aos valores de uso comuns que são transacionados nos mercados e que por 
meio deles vão satisfazer as necessidades dos indivíduos e das empresas? Não, é 
evidente que não. Como se sabe, para Marx, o próprio capital pode se transacionado 
como mercadoria, vindo a ser nesse caso mercadoria capital. E isto ocorre quando o 
capital assume a forma de capital de empréstimo; à medida que o valor de uso de um 
capital monetário – ou seja, a sua capacidade de comprar matérias primas, máquinas, 
força de trabalho, etc. – é transferido para outrem mediante uma transação mercantil 
específica, sem que a sua propriedade o seja, ele se transforma em capital portador de 
juros.  

Diante dessa possibilidade, com o intuito de suscitar agora alguma perplexidade, 
pergunta-se: que matéria pode dar suporte, por exemplo, a um título de direito privado, 
que representa uma relação de empréstimo de dinheiro, implícita ou explícita, e que, 
enquanto tal, define um devedor e um credor? Essa relação – note-se – não é direta, 
mas se encontra, tal como toda relação mercantil, constituída como relação social de 
coisas. A matéria dessa coisa, ao contrário do metal dourado que recebe uma forma de 
valor originada na produção de mercadorias, precisa poder receber uma forma de valor 
estabelecida exclusivamente na esfera da circulação – e não, sendo enfático, na esfera 
da produção. Ora, essa forma enquanto tal representa apenas um valor possível – e não 
um valor efetivo, trabalho abstrato que já foi posto pelo processo social. Sendo assim, 
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essa matéria poderia ser um simples papel? Sim, precisamente; eis que ela não poderia 
ser, isto não, uma peça de ouro. Pois, tem de receber uma forma de capital que Marx 
designa como fictício com o intuito de mostrar que se trata apenas de valor presente de 
um fluxo prometido de valor futuro, o qual pode ser ou não ser gerado, efetivamente, 
conforme o tempo passa.  

Note-se que o capital de empréstimo, capital monetário enquanto tal, pode ter 
se originado na esfera da produção. Eis que pode ter aparecido nas mãos do capitalista 
emprestador, mas lhe veio de um capitalista em função como pagamento de 
empréstimo anterior, tendo sido, portanto, obtido como resultado final da venda de 
mercadoria. Nessa condição, como se sabe, era capital-dinheiro no circuito de produção 
do capital. No momento do empréstimo, porém, o capital se duplica: o capital monetário 
passa às mãos, por exemplo, de outro capitalista em função, passando a existir também 
como um título de propriedade nas mãos do capitalista emprestador. Entretanto, como 
bem se sabe, o capital de empréstimo pode não ter tido uma origem tão “vulgar”; ele 
pode ter uma origem mais “nobre”. Se o capitalista emprestador é um banco, ele pode 
criar capital de empréstimo de um modo que aparece como simplesmente contábil, mas 
que, na verdade, saca do futuro, torna presente o resultado possível de uma valorização 
prometida.  

Os títulos de crédito de direito privado são criados pelas empresas por meio de 
empréstimos umas às outras com a finalidade precípua de tornar possível a expansão 
da produção e de permitir a comercialização das mercadorias já produzidas. Como no 
século XIX esses títulos circulavam amplamente, eles se tornavam também uma forma 
de dinheiro, a qual Marx designava como dinheiro de crédito. Além das notas 
promissórias geradas pelas empresas privadas em geral, também as notas bancárias 
emitidas pelos bancos comerciais com base numa reserva em ouro funcionavam então 
como dinheiro de crédito.  De qualquer modo, veja-se, o dinheiro de crédito é também 
mercadoria – ainda que não uma mercadoria comum, trivial.   

O dinheiro de crédito, portanto, pressupõe a existência de transações de capital 
como mercadoria que se concretizam por meio da emissão de certificados de dívida. 
Esses certificados passam a existir, então, como capital fictício, isto é, capital que não 
mantém relação direta com o trabalho assalariado. Como se sabe, essa última forma 
existe no capitalismo porque o capital, além de poder se originar de trabalho passado e 
existir como valor que se valoriza, pode estar constituído por uma promessa de valor – 
um valor que será ainda, eventualmente, realizado ou mesmo gerado no futuro. A 
operação mercantil que dá origem a essa forma é sempre uma operação de 
endividamento, um compromisso assumido no presente e que vai ser saldado 
eventualmente no futuro, senão sempre, mas às vezes pelo menos, com valor-trabalho 
que será produzido no decurso do tempo. Por isso, no presente, ela existe meramente 
como capital fictício. 

 
Crédito e Dinheiro 

  
É verdade, Marx não poderia ter considerado o dinheiro de crédito como uma 

forma desenvolvida do equivalente geral porque, diferentemente deste último, trata-se 
de dinheiro fictício, ou seja, de dinheiro que não porta valor intrínseco.  Entretanto, 
como se sabe, a mediação de todas as transações no capitalismo contemporâneo, seja 
daquelas que envolvem as mercadorias comuns seja daquelas que envolvem os capitais 
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que assumiram a forma de mercadorias, é feita atualmente por meio de dinheiro de 
crédito – sem a presença real ou virtual do dinheiro-ouro. Como isso é possível? Mas 
que dinheiro é esse que burla sem qualquer disfarce a objetividade de valor posta pelo 
equivalente geral? Está-se diante de um enigma, mas a chave para deslindar esse 
enigma se encontra no próprio Marx. Para encontrá-la, é preciso citar um longo trecho 
do volume 3 de O Capital. 

Observando as condições vigentes em meados do século XIX, ele escreve: 
 

O dinheiro, em “sua existência social aparece, pois, como algo do além, 
como coisa, objeto, mercadoria, ao lado e por fora dos elementos reais da 
riqueza social. Enquanto a produção flui, isso é esquecido. O crédito, como forma 
igualmente social da riqueza, expulsa o dinheiro, e usurpa o seu lugar. É a 
confiança no caráter social da produção, que faz com que a forma-dinheiro dos 
produtos apareça como algo evanescente e ideal, como mera representação. 
Mas, tão logo o crédito é abalado – e essa fase sobrevém sempre, 
necessariamente, no ciclo da indústria moderna – pretende-se que toda a 
riqueza real seja efetiva e subitamente transformada em dinheiro, em ouro e 
prata, uma existência louca, mas que necessariamente emana do próprio 
sistema. (...) O sistema capitalista tem isso de fato em comum com sistemas 
anteriores de produção, na medida em que se baseiam no comércio de 
mercadorias e no intercâmbio privado. Mas, só nele aparece na forma mais 
contundente e mais grotesca de contradição e do contrassenso absurdos, porque 
1) no sistema capitalista a produção que visa o valor direto de uso para o 
consumo dos próprios produtores é superada de modo mais completo, existindo 
a riqueza, portanto, apenas como processo social, que se expressa como 
entrelaçamento de produção e circulação; 2) porque com o desenvolvimento do 
sistema de crédito, a produção capitalista procura constantemente superar essa 
barreira metálica, esse limite ao mesmo tempo material e fantástico da riqueza 
e de seu movimento, mas acaba sempre quebrando a cabeça contra esse 
obstáculo” (Marx, 1983, p. 93).  

 
A última sentença desse trecho, aquela que aponta para a segunda razão do 

absurdo, é citada por Germer como uma prova cabal de que, para Marx, o dinheiro é 
sempre, em última análise, dinheiro-mercadoria. Ao citá-la, porém, ele não anota que o 
dinheiro de crédito – uma sutileza importante – podia e de fato costumava usurpar o 
lugar do dinheiro-mercadoria. O texto de Marx é bem claro: nas condições do século 
XIX, isto ocorria de modo limitado e por períodos limitados pelo funcionamento bem-
sucedido da produção capitalista. Vale lembrar aqui que esse autor tinha por referência 
teórica o padrão ouro vigente na Inglaterra, ou seja, um regime monetário baseado em 
reserva fracionária em que circula dinheiro-papel convertível em ouro segundo uma 
taxa fixa determinada pelo banco central. 

Para fechar o seu argumento, Germer cita ainda outra passagem e essa parece 
por um ponto final na questão: “nunca se deve esquecer” – diz Marx – “que o dinheiro 
– na forma de metais preciosos – constitui a base da qual o sistema de crédito, pela 
própria natureza, nunca pode se desprender. ” (Marx, 1983, p. 116). Também aqui, 
porém, Germer não observa que Marx diz, em sequência, que também não pode ser 
esquecido que “o sistema de crédito tem por pressuposto o monopólio dos meios de 
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produção social (na forma de capital e propriedade fundiária) nas mãos de particulares, 
de que é de per si, por um lado, uma forma imanente do modo de produção capitalista 
e, por outro, uma força motriz de seu desenvolvimento para sua forma mais alta e última 
possível” (Marx, 1983, p. 166). Portanto, se o dinheiro crédito tomava o lugar do 
dinheiro-ouro era porque, como “forma imanente”, ele podia atuar como uma “força 
motriz” da produção capitalista. E se o fazia por tempo determinado, era porque estava 
então fundado ainda na propriedade privada dos capitalistas particulares – e não na 
propriedade do Estado.  

De qualquer modo, não há dúvida de que para Marx, o dinheiro-ouro era a base 
do sistema de crédito – uma base da qual ele não podia se desprender. Agora, também 
não há dúvida de que no correr do século XX o dinheiro-ouro foi arrancado da circulação 
de mercadorias e enviado, finalmente, para o exílio, ou seja, para o fundo dos cofres dos 
bancos centrais – em particular, para os cofres dos bancos centrais das potências 
imperialistas – ficando aí inativo, ou seja, exclusivamente como um fundo de reserva 
monetário. Eis que permanece aí indefinidamente, nessa condição de reserva, 
supostamente para o caso de que sobrevenha um colapso do sistema monetário 
baseado no crédito, situação excepcional, mas possível em princípio, em que apenas 
uma mercadoria real que recebe a forma dinheiro pode funcionar efetivamente como 
dinheiro. Mas se esse fundo tem algum papel no fortalecimento da confiança no 
dinheiro fictício que verdadeiramente circula no capitalismo global, ele é também 
objeto de uma crença religiosa: se um colapso ocorresse de fato, então se veria que o 
ouro disponível seria totalmente insuficiente para garantir o funcionamento dos 
mercados e, assim, para salvar da bancarrota o sistema monetário e de crédito como 
um todo.  

Nas crises do século XIX, de acordo com Marx, inexoravelmente “surge a 
exigência de que todas as letras, papéis de crédito e mercadorias sejam conversíveis, de 
uma vez e simultaneamente em dinheiro bancário, e todo esse dinheiro novamente em 
ouro” (Marx, 1983, p. 93). Se assim era, por que isto deixou de acontecer no correr do 
século XX? Para responder a essa questão, é preciso ver que o sistema monetário e de 
crédito estão acoplados ao sistema produtor de mercadorias, existindo para viabilizar a 
acumulação de capital no nível mais elevado possível. Mantida essa finalidade 
intrínseca, é bem sabido que não eles permaneceram indiferentes à própria história 
sempre renovada, acidentada e turbulenta do capitalismo; ao contrário, passaram por 
diversas mudanças institucionais que visavam adaptá-los às necessidades da 
acumulação.4   

Como o dinheiro-ouro – o dinheiro-mercadoria em geral – é um produto 
imanente da própria circulação mercantil, durante longo tempo, ele figurou como o 
modo próprio e perfeitamente adequado de ancorar aqueles dois sistemas e, assim, o 
modo de produção como um todo. Se o dinheiro-ouro foi deslocado da esfera da 
circulação para ficar só como reserva do banco central, isto apenas pode ser explicado 

                                                             
4 Aqui não se pretende entrar nos detalhes dessas transformações históricas por mais que sejam 
importantes. As mudanças salientes no modo de produção capitalista surgem para subsumir melhor os 
trabalhadores e lhes impor, assim, um modo de trabalhar que resulte em aumento da produtividade, com 
menor resistência possível por parte dos trabalhadores; elas visam, essencialmente, em última análise, 
ampliar a produção de mais-valor e, assim, garantir a lucratividade. É fato que o capitalismo persegue 
esse desiderato mesmo passando, quando isto se afigura como necessário, da lucratividade real para 
lucratividade fictícia. Eis que esse nesse modo de produção, como se sabe, é altamente dinâmico: 
intensamente racional e, simultaneamente, loucamente desmedido.  
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pelo fato de que deixou de ser conveniente para a melhor subordinação dos 
trabalhadores aos laços da relação de capital e para a sustentação da acumulação de 
capital no ritmo mais intenso possível, de acordo com os desafios do tempo histórico.5  

A forma dinheiro – note-se bem – não precisa necessariamente imprimir-se 
numa mercadoria que tem valor intrínseco. Essa exigência se põe apenas quando, 
enquanto forma privilegiada, surge como produto das transações mercantil, largamente 
espontâneas. O que caracteriza o dinheiro sobretudo é que ele representa as 
mercadorias em geral; como mercadoria sui generis, apresenta-se diante de todas as 
outras como a sua forma possível por excelência. Ora, quando essa forma passa a ser 
gerada e manipulada pelo Estado visando subsidiar a acumulação, ela tem de ser 
imprimida, não num “grilhão de ouro”, mas no papel monetário, isto é, numa 
mercadoria meramente formal.  

Para compreender a razão de fundo que produziu essa mudança tão expressiva 
é preciso considerar com ênfase renovada que o capital existe sob duas formas: como 
capital funcionante que se alimenta da geração de mais-valor junto aos processos de 
produção de mercadorias e como capital fictício que existe como antecipação de 
valorização futura. O dinheiro-ouro foi conservado na base do sistema monetário e 
creditício durante o longo tempo em que o capital funcionante pode se manter como 
protagonista inconteste do processo de acumulação.  

Ao longo do período que vai do último terço do século XVIII a meados do século 
XX, o capital fictício, em expansão ou contração conforme o momento do ciclo 
econômico, figurou apenas como coadjuvante do processo de acumulação; se se 
avolumava de modo importante em certos momentos, em outros se recolhia e passava 
ao fundo da cena econômica. Porém, ao longo último século, as transformações do 
próprio capitalismo minaram progressivamente o vanguardismo do capital funcionante 
e, assim, em consequência, a funcionalidade do dinheiro-ouro. Tornou-se necessário 
cada vez mais suplementar o ímpeto acumulativo do capital que colhe mais-valor 
contratando trabalhadores assalariados por meio de estimulação provinda do Estado. 
Tornou-se necessário também, especialmente nos países desenvolvidos, cooptar uma 
classe trabalhadora cada vez mais numerosa e organizada em sindicatos para os 
propósitos do capital, deixando que compartilhasse até certo ponto os “frutos do 
progresso”.6 A importância crescente, no âmbito dos estados nacionais, dos objetivos 
internos na condução macroeconômica exigiu o desprendimento da política econômica 
das amarras do padrão ouro.  

                                                             
5 O que se segue recebeu inspiração de certas teses defendidas pelos teóricos da “crítica do valor” sobre 
a natureza do dinheiro contemporâneo, em especial, ao modo como foram sustentadas por Lohoff e 
Trenkle (2014). Entretanto, de fato, está se dando aqui continuidade ao que se escreveu anteriormente 
sobre o tema (Prado, 2013). Que fique claro, portanto, que se discorda da tese central sustentada por 
esses autores, ou seja, aquela que aparece claramente na seguinte afirmação: “quando a criação de 
dinheiro de crédito pelos bancos centrais torna-se a forma dominante de oferta de dinheiro, são os títulos 
monetários desses bancos que exercem a função de dinheiro-mercadoria” (Lohoff e Trenkle, 2014, p. 
173). Sustenta-se aqui que os títulos do banco central não são propriamente dinheiro, mas apenas âncoras 
da produção de dinheiro fictício.  
6 Eichengreen explica o abandono do padrão ouro ao longo do século XX por uma razão de ordem política: 
as nações tiveram de sacrificar a manutenção do câmbio fixo em face do surgimento de novos objetivos 
de política econômica, isto é, a busca do bem-estar social e do pleno-emprego (Eichengreen, 2000, p. 23-
27). Julga-se aqui que essa explicação é superficial; ela omite que essa transformação está enraizada em 
última análise no desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, ou seja, das formas da 
acumulação de capital.   



8 
 

 Para que isso se tornasse possível, portanto, foi preciso contrariar até certo 
ponto a regulação intrínseca do valor na determinação dos preços. Como o dinheiro-
ouro impõe um constrangimento “natural” ao modo de operar dos mercados, o seu 
exílio forçado e, assim, a supressão da atuação funcional do equivalente geral, tornou-
se, assim, uma necessidade. No decorrer do século XX, o processo de acumulação na 
esfera do capital industrial perdeu parte de sua autonomia, deixou de ser 
autossustentável, mas isto, porém, não aconteceu abruptamente. Ao contrário, ocorreu 
por meio de um percurso histórico que durou várias décadas, ao fim do qual se impôs 
como necessidade que o próprio capital fictício se tornasse o protagonista do modo de 
produção capitalista. De qualquer modo, ao longo dele, a usurpação do lugar do 
dinheiro-ouro, a qual Marx via como episódica, passou a figurar como algo permanente.  

A teoria econômica costuma sustentar que o processo de mercado se engendra 
a si mesmo, ou seja, funciona espontaneamente.  Em consequência, assume que a 
atuação dos capitais particulares é capaz por si só de promover – usando aqui um termo 
vulgar de sua preferência – o crescimento econômico. Ora, essa compreensão teórica é 
uma idealização que se fia na aparência do movimento cíclico do processo de 
acumulação de capital que foi possível observar no século XIX. No correr do século XX, 
em particular a partir de 1929, ficou claro que o sistema econômico capitalista em 
sentido estrito não podia se recuperar das crises exclusivamente por meio de sua 
própria força.  

Ao contrário, pareceu a muitos observadores que, naquele período turbulento, 
o seu curso espontâneo seguia pelo caminho de uma depressão prolongada. A 
conjuntura histórica mudara drasticamente: a destruição de capital – com a 
concomitante queda do emprego e do produto – necessária para reestabelecer a taxa 
de lucro assumia agora proporções verdadeiramente homéricas. Passado o momento 
da cava da crise, após uma onda dantesca de falências de bancos e de empresas 
industriais, os capitalistas continuavam bem relutantes em retomar os projetos de 
investimentos. A recuperação, por isso, passou a exigir a intervenção do Estado, ou seja, 
uma atuação que influísse centralmente no volume de emprego de força de trabalho. A 
política econômica ativa, isto é, o manejo da política fiscal e monetária para promover 
a acumulação de capital, tornou-se incompatível com a manutenção do padrão ouro.    

  
Novo fundamento  

 
 No século XIX, quando sobrevinha uma crise, ocorria também uma paralisação 

dos negócios. A economia capitalista apenas retomava o seu nível de atividade, aos 
poucos, conforme as empresas mais sólidas se recuperavam e as empresas falidas saiam 
do mercado. No processo da crise, elevava-se dramaticamente o desemprego e, em 
consequência, caiam os salários reais. Aumentava, portanto, a taxa de exploração, mas 
isto não impedia que quase sempre acabasse ocorrendo uma queda da massa de mais-
valor.  Mesmo se, ao final da crise, a taxa de lucro se elevava suficientemente, o colapso 
do sistema de crédito nunca deixou de se configurar como uma tragédia para os 
capitalistas. Desde logo, o sumiço dramático de um volume expressivo de capital fictício 
se afigurava como uma perda real para os capitalistas. Ademais, essa desaparição 
inesperada não só paralisava o funcionamento dos mercados, mas arrastava consigo 
uma boa porção de capital industrial em funcionamento nas unidades de produção. 
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Ademais, a redução do nível da atividade econômica, o aumento do desemprego, 
implicava uma redução simultânea na produção de mais-valor.  

Sob as condições do século XIX, a política econômica dos governos encontrava-
se escravizada à conservação do padrão monetário baseado no dinheiro-mercadoria 
(ouro ou prata) e à manutenção das taxas de câmbio – e assim, portanto, à manutenção 
em níveis adequados das reservas internacionais. Ela não era usada, por isso, na 
sustentação da atividade econômica ou mesmo no resgate de instituições financeiras 
em dificuldades.7 Ao contrário, pressupunha-se que o funcionamento do próprio 
sistema econômico fosse capaz de encontrar a melhor solução para as suas dificuldades 
intrínsecas fossem estas meras flutuações ou eclosões de grandes crises. Os governos 
se aferravam à regulação própria dos mercados e resistiam a orientar a suas políticas 
econômicas para fins outros que não a manutenção da estabilidade do próprio padrão 
monetário. A superação das crises nessas circunstâncias ocorria porque em seu curso e 
em seu desenlace um volume expressivo de capital acabava sendo destruído, 
restaurando, assim, a taxa de lucro.  

No curso do século XX ocorreu uma mudança profunda na função dos bancos 
centrais que, mesmo não rompendo de modo completo com o passado, deu um novo 
rumo para o capitalismo. E se não há sinal dela no texto de Marx é porque ela não se 
apresentava ainda no seu campo de visão histórica. Eis que a “barreira metálica” foi 
aparentemente suplantada porque – e isto é bem evidente – achou-se no 
desenvolvimento do capitalismo um modo alternativo de estabelecer a confiança no 
“caráter social da produção”. Ou seja, encontrou-se um meio de dar outra sustentação 
ao funcionamento do sistema de crédito e, assim, supostamente, ao sistema produtor 
de mais-valor com um todo. Porém, esse modo novo não adveio como uma mera 
inovação institucional. Como já se mencionou, adveio também porque se tornou 
necessária e adequada ao próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. 
Ao invés de ancorar o sistema de crédito no sistema monetário do ouro e, assim, no 
trabalho posto já como valor, passou-se a ancorá-lo no trabalho a ser realizado, ou seja, 
numa representação de valor futuro.  

Nas condições de meados do século XIX, note-se, a criação de capital fictício – 
meros títulos de propriedade que representavam uma antecipação de valor futuro – que 
visava suprir as necessidades da produção e da circulação das mercadorias comuns 
ocorria principalmente no próprio seio da atividade privada.8 Nessas circunstâncias, 
quando sobrevinha uma crise, ocorria também, inevitavelmente, uma perda 
generalizada da confiança no cumprimento dos contratos privados que financiavam de 
algum modo a produção e a circulação mercantil. Com essa perda, advinha também um 
temor generalizado de que a própria riqueza abstrata representada pelos títulos de 
propriedade não pudesse sobreviver. Por isso, quando a crise estalava, o funcionamento 
do sistema de crédito privado entrava em estado paralisia e, ao mesmo tempo, 
sobrevinha uma corrida ao dinheiro-ouro. Eis que, nesse momento, era a posse dele e 

                                                             
7 Com a difusão da reserva fracionária já no século XIX, como se sabe, os bancos se tornaram suscetíveis 
às corridas bancárias. Essa fragilidade, ademais, nunca ficava circunscrita; ao contrário, manifestava-se 
como fragilidade que se espalhava para o sistema como um todo. Por isso, ela já então reclamava a 
intervenção do banco central para prover a liquidez que evitava a quebra generalizada. A vigência do 
padrão ouro, entretanto, era um obstáculo para o desencadeamento desse tipo de interversão.  
8 Como se sabe, os Estados sempre recorreram à dívida pública para enfrentar gastos que não podiam ser 
sustentados por receitas correntes. Esses dispêndios, entretanto, não eram feitos como o intuito precípuo 
de estimular a atividade econômica. 
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somente dele, do metal do dinheiro por excelência, aquilo que parecia poder garantir a 
manutenção da riqueza que os capitalistas em geral julgavam possuir.  

No correr do século XX, as atividades dos bancos centrais passaram a se orientar 
por critérios de política econômica diversos daqueles vigentes no século anterior; eis 
que eles próprios passaram a ser encarados agora, pouco a pouco, como componentes 
da sustentação do funcionamento do sistema como um todo e, portanto, também como 
fomentadores da atividade econômica.  A manutenção de um nível alto de emprego 
explicitamente e, assim, a geração ampliada de mais-valor de modo implícito, tornou-se 
uma meta central da política de gestão do crédito por parte dos bancos centrais. A 
regulação da liquidez por meio da operação com os títulos públicos, ou seja, por meio 
da venda e da compra do capital fictício proporcionado pelo Estado, deixou de visar 
precipuamente à manutenção do padrão monetário e passou a perseguir a meta de 
manter o capitalismo funcionando em alto nível.9 Ao tomarem para si essa função, como 
se sabe, os bancos centrais deixaram também de ser passivos e se tornaram reguladores 
ativos do sistema econômico. A criação de crédito – e assim do dinheiro de crédito – 
deixou de ser largamente espontânea; passou a ser uma função exercida pelo poder 
público com uma finalidade precípua. Com isso, ela passou a se sustentar na força do 
Estado, ou seja, daquela instância da sociedade que representa a unidade abstrata do 
sistema capitalista como um todo.    

A posição privilegiada do banco central como o banco dos bancos, como a fonte 
primária do crédito, permitiu-lhe então ancorar também um sistema monetário 
baseado no dinheiro-papel e no dinheiro-bancário. Para tanto, por meio da lei, ficou 
reservado para ele o monopólio da emissão do primeiro tipo de dinheiro, base a partir 
da qual é feita a emissão do segundo tipo mencionado. Pois, como se sabe, a 
possibilidade de expandir o crédito por meio da criação simultânea de empréstimos e 
de depósitos é dada aos bancos comerciais, emprestadores de segunda instância, que 
atuam sob o controle estrito do próprio banco central.  

No século XIX, o dinheiro-papel circulava nos mercados como signo do ouro; 
tinha, portanto, o caráter de um símbolo que representava de maneira efêmera o valor 
que o ouro parecia portar de modo permanente. Essa forma de dinheiro, porém, não 
pode ser confundida com a forma contemporânea de dinheiro-papel. Pois, no 
capitalismo de hoje, o dinheiro papel não se apresenta mais como signo do ouro. Ele se 
tornou dinheiro fictício, ou seja, dinheiro que, além de não portar trabalho abstrato e 
não ter, portanto, conteúdo de valor já posto, não representa também o conteúdo de 
valor já posto de um dinheiro-mercadoria, ao qual substituiria na circulação de 
mercadorias. Eis que esse dinheiro não pode ser convertido em ouro junto ao banco 
central; ele pode ser convertido apenas nos títulos que o banco dos bancos administra. 
Trata-se, portanto, de dinheiro-papel de curso forçado que apenas representa uma 

                                                             
9 A transformação aqui referida se inicia após o fim da primeira guerra mundial, em 1917, mas se completa 
apenas no começo da década de 1970. Ela se dá, portanto, no auge da grande indústria, ou seja, naquele 
período da história do capitalismo caracterizado às vezes como “fordismo”. E tem dois momentos cruciais: 
o abandono do chamado padrão ouro após a Crise de 29 e a perda de conversibilidade do chamado padrão 
dólar-ouro em 1971. Essa transformação encontra-se apresentada em seus detalhes, ainda que sob outra 
perspectiva teórica, no livro A globalização do capital de Eichengreen (2000). O livro de Lohoff e Trenkle 
(2014) e o artigo de Ivanova (2013) aqui citados ajudam a compreendê-la. Eles mantêm, ademais, uma 
perspectiva de compreensão mais próxima daquela aqui apresentada da transformação do dinheiro-ouro 
no dinheiro fictício (termo que, aliás, não empregam).  
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promessa indireta de valor.10 A possibilidade de manter em funcionamento um sistema 
monetário assim constituído não está fundada na pura confiança; ao contrário, decorre 
do fato de que esse sistema está ancorado numa outra mercadoria, os títulos do banco 
central, uma forma estatal de capital fictício.  

Em consequência, o dinheiro fictício que corre nos mercados capitalistas não é, 
portanto, portador de valor já produzido e, assim também, de trabalho abstrato que foi 
gerado no passado. Em consequência, ele também não pode funcionar como verdadeiro 
equivalente geral. Na verdade, exerce mesmo a função de padrão de preços, atendendo, 
assim, a demanda imediata de representação indireta de valor que é necessária para o 
funcionamento contínuo do sistema econômico. A sustentabilidade do sistema de 
crédito obtida pela ancoragem do dinheiro-papel nos títulos públicos tem uma 
contrapartida: o poder de compra do meio de circulação ganha certa instabilidade, pois 
passa a depender do poder discricionário de um banco central que não controla e não 
pode controlar o funcionamento do sistema econômico como um todo. Em particular, 
ele não pode suprimir as contradições que movem a produção capitalista. Ademais, por 
isso mesmo, ele se torna suscetível às demandas políticas de várias espécies. 

Os títulos do banco central também não são um novo equivalente geral; eles não 
se constituem como uma substituição tardia do dinheiro-ouro que reinou de modo 
visível, por longo tempo, na história do capitalismo. É evidente que esses títulos não 
podem exercer a função de medida de valor porque eles mesmos não têm conteúdo de 
valor. Na verdade, como não circulam, não podem ser considerados nem mesmo como 
dinheiro, ainda que possam, eventualmente, funcionar como meio de pagamento. À 
medida que são transacionados – vendidos ou comprados – pelo banco central nas 
operações de mercado aberto, tornam possível a ampliação e a contração da base 
monetária e, assim, em princípio, do crédito; o impacto final dessas operações no 
funcionamento do sistema econômico ocorre por meio da atuação dos bancos 
comerciais junto aos proprietários privados. Eis que esses bancos dão ou não crédito 
para as empresas e para as pessoas permitindo ou impedindo assim a ampliação da 
produção e a circulação das mercadorias.  

O banco central, no entanto, cumpre as suas funções no sistema econômico de 
um modo contraditório, pois tem de atuar para garantir um alto nível de acumulação de 
capital e, ao mesmo tempo, dar suporte a um dinheiro-papel inconversível em ouro, 
fazendo com que este mantenha certa estabilidade. De qualquer modo, pode-se dizer 
que o capitalismo contemporâneo anda em marcha forçada sob o comando das políticas 
monetária e de gastos públicos. Eis que o capital funcionante perdeu grande parte de 
seu impulso próprio à medida que o processo de industrialização (e de urbanização) foi 
se consumando historicamente no centro do sistema global. E essas políticas, é preciso 
ver, se baseiam essencialmente na emissão primária de capital fictício: os títulos da 
dívida pública e os meios de expansão do crédito. A partir deles, é evidente, forma-se 
toda uma fantástica pirâmide de capital fictício de origem privada.   

                                                             
10 O dinheiro-papel atual pode ainda ser convertido em ouro nos mercados da “commodity” ouro. Veja-
se que, mesmo contemporaneamente, quando alguém tem ouro, detém ainda a mercadoria universal, 
aquela que figura como portadora de valor de modo incontestável. O dólar, nesse sentido, não tirou e 
não vai tirar do ouro essa sua condição aconteça o que acontecer na história do capitalismo. A função de 
equivalente geral não desapareceu, tornou-se ausente. Ele foi afastado pelo funcionamento contínuo de 
todo um sistema de crédito que está ancorado nos títulos públicos emitidos pelos bancos centrais dos 
estados nacionais. Tornou-se, assim, a imagem de santo que não perdeu o barro, mas foi colocada na 
cripta.  
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Um sistema inabalável? 
 

Como se pode ler no próprio fragmento de O Capital citado em extenso neste 
artigo, no século XIX, a expansão do crédito tendia a se tornar desmedida e, assim, a 
redundar inexoravelmente numa crise, no correr da qual boa parte os títulos privados 
eram desvalorizados ou liquidados. À medida que o sistema de crédito é transformado 
no correr do século XX, passando a ser sustentado por títulos públicos garantidos pelo 
Estado, o que pode ocorrer quando estoura uma crise? Sendo mais específico, o banco 
central, órgão que administra esse capital fictício de origem estatal e, ao mesmo tempo, 
o dinheiro de crédito, consegue manter o sistema funcionando mesmo quando os 
mercados de crédito entram em falência em certas circunstâncias?  Ora, o banco central 
não escapa da contradição que tortura os agentes da produção capitalista entre a 
manutenção do capital acumulado e a valorização maior possível desse capital.  

A estabilidade do poder de compra do dinheiro é necessária para o cálculo 
capitalista e para garantir a realização efetiva das cláusulas, em particular quantitativas, 
dos contratos; ora, no capitalismo contemporâneo, essa estabilidade se encontra 
submetida fortemente às forças contrárias que, de modo inerente, surgem da própria 
natureza do dinheiro fictício; e este existe como tal para permitir a gestão manipulatória 
do funcionamento do sistema econômico. A expansão do crédito cria demanda efetiva, 
mas se não houver resposta suficiente do investimento e, assim, da produção, ela pode 
gerar inflação ou mesmo estagflação. A expansão do crédito pode alimentar 
desmedidamente não apenas o consumo, mas também o funcionamento exacerbado e 
especulativo dos mercados de capitais. Surgem, assim, enormes bolhas de capital 
fictício, as quais nunca se expandem indefinidamente, mas acabam sempre por 
estourar. Quando isto ocorre, ocorre também uma contração do crédito que produz, 
então, tendências deflacionárias devido à queda súbita da demanda efetiva. 

A bolha de capital fictício estoura porque ela consiste per si de uma acumulação 
muito grande de valor antecipado – uma quantidade grotesca e absurda de valor 
possível que se revela, num certo momento de seu processo de inflação desmesurado, 
como impossível de ser realizada enquanto tal. Ora, isto põe a questão mais geral de 
saber que relação mantém entre si o capital funcionante e o capital financeiro no modo 
de produção capitalista (Prado, 2014). O primeiro atua diretamente na extração de mais-
valor dos trabalhadores por meio processo de produção de mercadorias comuns; o 
segundo, em suas diversas formas tais como títulos, ações, derivativos, etc., surge por 
meio de um ato de fé na valorização, como mercadoria sui generis da esfera da 
circulação do capital, que vem existir para fazer avançar a acumulação além de seus 
limites atualmente postos.  

Essa segunda espécie de mercadoria existe, portanto, não só por necessidade 
intrínseca da circulação, mas também como decorrência imanente da impaciência 
intrínseca, da incontinência do capital. Quando um instrumento de dívida é criado, cria-
se um novo capital sem que tenha sido criada diretamente uma relação de capital, ou 
seja, sem que se configure imediatamente uma relação de subordinação de trabalho 
assalariado ao capital.11  

                                                             
11 Note-se que a identidade entre o capital acumulado e a acumulação efetiva de valor não se verifica 
mais quando se considera a existência de capital fictício. O primeiro pode aumentar ou diminuir, dado o 
montante de valor efetivamente acumulado, porque aumenta ou diminui autonomamente até certo 
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Note-se, agora, que o capital funcionante e o capital fictício não são estranhos 
um ao outro como pensam os saudosos do velho protagonismo do capital funcionante, 
o qual já ficou para trás na história do capitalismo (Mello, 2014). São simplesmente o 
coração e o pulmão do capitalismo; eles colaboram entre si, ainda que 
competitivamente, no processo de acumulação. Eis, porém, que mudaram de papel ao 
longo do seu curso histórico ao longo século XX: em meados desse século, o capital 
funcionante passou a depender da expansão de capital fictício proporcionada pelo 
Estado. Tratou-se de uma mudança e tanto. Apoiada pela teoria de Keynes e de seus 
seguidores, contribuiu significativamente para contrariar as perspectivas de estagnação 
do capitalismo que já se apresentaram no final dos anos 30 do século XX (Hansen, 1939). 
Ela criou, também, as condições para que ocorresse no pós-guerra um “período 
dourado” do capitalismo, o qual durou cerca 25 anos, terminando no começo da década 
dos anos 70. Durante todo esse período, a expansão do capital fictício serviu 
principalmente à acumulação real de capital.  

A partir de então, pouco a pouco, o capitalismo passou a se mover por meio do 
protagonismo do capital financeiro. Não, porém, como um efeito produzido 
primariamente pela desregulação das atividades financeiras no âmbito dos estados 
nacionais e internacionalmente. Pois, a própria desregulação então observada surgiu 
como resposta da política econômica ao esgotamento relativo da dinâmica grande 
industrial e fordista de acumulação real de capital.  De qualquer modo, após a formação 
de várias bolhas na economia mundial e após grande crise de 2008 em decorrência da 
desmedida do capital financeiro, a economia agora verdadeiramente globalizada 
encontra-se num impasse. Há, por isso, economistas que parecem pressentir que a 
história do sistema, agora, talvez não tenha um final feliz (Summers, 2014).  

Note-se, finalmente, que o sistema de crédito do século XIX podia falhar porque, 
em última instância, ele estava ancorado no dinheiro-ouro. Ora, o sistema de crédito 
regido pelo banco central que o substituiu no curso do século XX, ao contrário, não pode 
falhar porque, se isto vier a ocorrer, haverá um colapso absoluto do modo de produção 
como um todo. E esse modo de produção, no curso de seu próprio desenvolvimento, 
tornou-se cada vez mais mundial, cada vez mais complexo, cada vez mais do além, mais 
fantástico. Fica, portanto, uma questão final a ser respondida pelo curso da história: o 
sistema de crédito atual vai ou não acabar quebrando a própria cabeça? 
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