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Uma premissa: o ocaso do capitalismo

Segundo Murray Smith, em O Leviatã Invisível, o capitalismo está 
evoluindo agora de uma forma precária em comparação ao seu 

passado mais bem-sucedido. Este modo de produção, agora 
plenamente globalizado, passa no seu entender por uma crise 

estrutural.

O termo “crise estrutural”, tal como usado por Smith, indica uma 
fraqueza na acumulação de capital devido a ação, agora decisiva, da 
lei tendencial da taxa de lucro decrescente. Eis que, segundo ele, o 
sistema do capital tem tido dificuldades crescentes para superar as 
barreiras que ele mesmo põe para si porque elas estão se tornando 

cada vez maiores e mais perigosas.
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Mészáros: crise estrutural

Mas, o que está contido na noção de “crise estrutural”?

Essa categoria tem sido usada por autores críticos do capitalismo. Por 
exemplo, Istvan Mészáros, em A crise estrutural do capital (Boitempo, 
2011), a emprega ara anunciar a vinda de um período catastrófico na 

história do mundo: 

“A crise estrutural do sistema do capital como um todo – a qual 
estamos experimentando (...) – está destinada a piorar 

consideravelmente. Vai se tornar à certa altura muito mais profunda; 
ela vai invadir não apenas o mundo das finanças globais (...), mas 
também todos os domínios da vida social, econômica e cultural”
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O conteúdo do livro I

O conteúdo do livro contraria as ilusões reformistas daqueles que 
querem retomar as condições econômicas e sociais do período em 

que vigorou a socialdemocracia no pós-guerra, por meio da 
supressão da financeirização e do retorno das políticas keynesianas.

Contraria também aqueles que julgam que os gastos públicos, as 
emissões de dinheiro fiduciário e as concessões de crédito – ainda 

sejam necessários temporariamente para enfrentar a crise e o 
desemprego –, possam também salvar o capitalismo. 
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O conteúdo do livro II

Essas correntes não acreditam que seja possível ir além do capitalismo. 
Ou, alternativamente, julgam que o capitalismo é uma boa forma de 
organização social e que, portanto, não se deve procurar superá-lo.

De qualquer modo, parecem não compreender o que é central:  apenas 
o lucro é aguilhão da produção capitalista; a produção de bens e 
serviços está subordinada à lógica da produção de capital; este é 
insaciável e mesmo, em certos momentos, desvairado. Logo, um 

capitalismo mais humano, mais justo e mais equitativo torna-se cada 
vez mais impossível.
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A primeira dimensão da crise estrutural

Murray Smith afirma, portanto, que esse modo de produção 

capitalista, agora plenamente globalizado, passa por uma crise 

estrutural e que ela tem três dimensões relacionadas entre si.  

1. Primeira dimensão: Há um aprofundamento da contradição entre o 

capital acumulado no passado e a sua lucratividade no presente; a 

produção de “mais-valor”, ou seja, a substância social que dá origem 

aos lucros, é insuficiente para remunerar de modo “satisfatório” o 

capital industrial e o capital financeiro que se avolumaram sem 

cessar após a II Guerra Mundial.
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A queda tendencial da taxa de lucro

Como se mostrará em sequência, a tendência à queda da taxa de lucro 
predominou em relação às chamadas contratendências após o fim da II 

Guerra Mundial. 

Foi a lei tendencial da queda da taxa de lucro que esteve subjacente às 
duas grandes recessões dos anos 1970 e dos anos 2000. 

Como também se mostrará em sequência, a causa fundamental do 
comportamento de longo prazo da taxa de lucro foi a elevação da 

composição orgânica do capital, assim como a elevação da composição 
em valor do capital. 
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Aumento do trabalho improdutivo vis-à-vis do produtivo

Mas também é preciso considerar que, no pós-guerra, assistiu-se à 
elevação da proporção entre o trabalho improdutivo e o trabalho 
produtivo. Eis que as atividades que dão suporte à acumulação de 
capital cresceram mais do que proporcionalmente àquelas que o 

produzem.

Em sequência, são apresentados cinco gráficos obtidos do escrito de 
Murray Smith, os quais visam mostrar empiricamente que a sua tese 
principal tem apoio nas informações estatísticas disponíveis e que é, 

por isso, relevante. Ainda que aqui se vá dar uma explicação geral sobre 
o que eles indicam, não será possível apresentar todos os detalhes 

técnicos e econômicos envolvidos em sua construção. 
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Cinco gráficos

O primeiro mostra a evolução da taxa de lucro quando se considera a 
economia norte-americana como um todo.

O segundo mostra a evolução do capital financeiro vis-à-vis da evolução 
do capital industrial.  

O terceiro mostra a taxa de lucro do setor corporativo industrial depois 
que se eliminaram os lucros fictícios.

O quarto e o quinto explicam esse terceiro. O quarto mostra a evolução 
da composição em valor do capital no setor corporativo. 

E o quinto, finalmente, mostra a elevação da taxa de exploração, ou 
seja, a relação entre a massa de lucro e a massa de salários. 
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A segunda e a terceira dimensão da crise 
estrutural

Segunda dimensão.  Há uma crise grave das relações internacionais entre as 

nações capitalistas: se, de um lado, as forças produtivas romperam os limites 

dos estados nacionais; se se formaram cadeias de produção que agora 

englobam muitos países, por outro lado, a capacidade de solução dos 

problemas se concentra ainda nas próprias nações;

Terceira dimensão. Há uma evidente “crise ecológica” que, segundo ele, 

decorre da contradição entre a civilização humana e as “condições naturais 

de produção”, isto é, entre o seu modo de apropriação da natureza e os 

fundamentos ecológicos da sustentabilidade das sociedades.   
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Mas eu creio que há quarta dimensão

As duas primeiras dimensões – relacionadas à superacumulação e à 
globalização – são internas ao evolver do capitalismo. A terceira –

relacionada à ecologia – é externa. 

Além desse último limite externo – que não é uma barreira que o 
próprio capital põe e supera –, há o limite antropológico. E não me 

refiro aqui ao fato de que é a ação coletiva dos trabalhadores que pode 
levar à superação do capitalismo. 

Refiro-me à exaustão do ser humano diante das demandas do capital 
que se manifesta pela pandemia da depressão, da anedonia

(incapacidade de sentir prazer e felicidade), esgotamento (burnout), 
perversidade (fascismo) etc. 
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A partir disso tudo, apresento agora uma tese geral

Justamente porque se tem uma crise estrutural do 
capitalismo, uma crise que marca o seu ocaso e o seu 

fim possível, tem-se uma intensificação e uma 
ampliação das formas de subsunção do trabalho ao 

capital, ou seja, por meio da própria lógica do capital; 
eis que as formas ideológicas que o sustentam são 

subsidiárias (evitam a crítica).     
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As formas clássicas da subsunção do trabalho ao capital

Em que consiste essa subsunção? 

O processo de trabalho é atividade viva orientada à realização de um 
fim particular, produção de um valor de uso. A relação de capital é 

subordinação do processo de trabalho. Para que? Para se apropriar do 
trabalho. O capital é trabalho morto que suga o trabalho vivo.

Subsunção é, pois, cooptação e subordinação do vivo ao morto, do 
concreto ao abstrato, do valor de uso ao valor, do fim particular a um 

fim genérico.

Eis que a subsunção do trabalho ao capital apenas pode ocorrer num 
processo coletivo de trabalho em que a independência, a 

individualidade e privacidade do trabalhador lhe são subtraídas. 
Dizendo de outro modo, a subsunção do trabalho ao capital é uma 
contradição, implica na negação do próprio processo de trabalho. 
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Subsunção formal

Se há, então, subordinação, o processo de trabalho tem de ocorrer no 
interior de um processo de produção que transcende o interesse, a 

vontade e a imaginação do trabalhador e que é, sobretudo, ao mesmo 
tempo, um processo de valorização. 

O trabalho produz não apenas um produto que tem “valor de uso, mas 
uma mercadoria, não só valor de uso, mas valor e não só valor, mas 

também mais-valia” (Marx, 1983a, p. 155). 

O processo de produção capitalista se configura como tal quando o 
trabalhador passa a trabalhar sob o controle do capitalista por meio da 
venda temporária de sua força de trabalho. Ou seja, assalariamento no 

seu sentido mais geral.  
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Subsunção real: material

De um ponto de vista histórico, a subsunção formal do trabalho ao 
capital está associada ao período da cooperação e da manufatura. 

Então predomina a extração de mais-valia absoluta. Por que? Porque o 
trabalhador ainda domina o processo de trabalho. Nessas condições de 
produção, a possibilidade de obtenção de mais-valia relativa é limitada. 

Quando o capital passa a controlar o modo de trabalhar, consegue 
obter aumentos da produtividade do trabalho que reduzem o custo de 

reprodução da força de trabalho, diminuindo, em consequência, a 
necessidade de capital variável para gerar um determinado montante 

de valor adicionado, o que se traduz, ao final, em um aumento da mais-
valia. 
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Subsunção e confinamento

Marx trata da subsunção do trabalho ao capital no interior da unidade 
de produção, primeiro na manufatura (baseada ainda no trabalho 
artesanal) e depois na grande indústria (baseada em sistema de 

máquinas). Ambas são formas de confinamento.

Ora, é preciso distinguir dois momentos no desenvolvimento da grande 
indústria: concorrência e monopolista. 

Nesta última, a subsunção material do trabalho ao capital se acentua:  
gerência científica, controle dos tempos e dos movimentos 

(taylorismo), produção em série e massificação do produto (fordismo), 
tudo isso pertence ao modo de produção da grande indústria, mas vêm 

marcar o advento de um novo momento caracterizado pela 
predominância das grandes empresas monopolistas na dinâmica de 

acumulação capitalista. 
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Para além da subsunção material

Segundo Marx, do próprio desenvolvimento da grande indústria deve 
surgir um terceiro momento do modo de produção capitalista. Ele 

escreveu nos Grundrisse de 1857-1858 que “à medida que a grande 
indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva torna-se menos 

dependente do tempo de trabalho e do quantum de trabalho utilizado, 
do que da força dos agentes [isto é, da ciência e da tecnologia] que são 

postos em movimento durante o tempo de trabalho”

O que é posto durante o tempo de trabalho: a ciência e a tecnologia. A 
produção agora depende do que Marx chamou de “intelecto geral” que 

consiste na compreensão científica dos processos de produção, não 
apenas em sua dimensão material, mas também mental – logo dos 

processos de trabalho. 
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A empresa informatizada e robotizada

A prevalência do “intelecto geral” ocorre – e isto agora não foi dito por 
Marx – quando os sistemas de produção se tornam mais e mais 

automatizados por meio do emprego da tecnologia da informática e da 
comunicação. Quando a compreensão do processo de trabalho passa 

ao domínio das máquinas inteligentes, muda o modo de trabalhar. 

Para empregar os termos de Marx, pode-se dizer que, então, “o 
trabalho não aparece mais até o ponto de estar incluído no processo de 
produção, mas o homem se relaciona antes como guardião e regulador 

do processo de produção” 

A grande indústria fabril é, assim, superada pela empresa informatizada 
e robotizada (que foi denominada por alguns, inclusive eu, de pós-
grande indústria). O ápice é a empresa dotada de mecanismo de 

inteligência artificial. 
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A empresa I&R: subsunção intelectual e real

O trabalhador da empresa informatiza e robotizada – vinda a luz no 
último quartel do século XX – torna-se, pois, guardião e regulador do 

processo de produção. 

O trabalhador continua não determinando os fins de sua atividade, não 
se torna sujeito de sua própria atividade produtiva, mas deixa de estar 
inserido como peça no processo de produção. Continua, entretanto, 

subordinado de forma real ao capital. 

Deixa de estar intercalado materialmente no processo de produção, 
mas é agora chamado a exercer aí um papel ativo e corresponsável. 

Passa a exigir dele um comprometimento subjetivo, de atenção 
permanente, um envolvimento intelectual com o seu adequado 

funcionamento. 
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Da fábrica à empresa

A fábrica é um sistema de disciplinamento de tempos e movimentos e, 
por isso, de confinamento. A presença do trabalhador é crucial. 

Já empresa é um sistema de controle que não depende mais, em 
princípio, do disciplinamento de tempos e movimentos, mas da 

atenção, do cuidado, da responsabilidade do trabalhador. 

Essa forma de subsunção do trabalho ao capital exige que a vontade do 
trabalhador more na empresa, que ele se sinta parte dela, enfim, que 

ele se doe “voluntariamente” à empresa. 

Se trata aqui, pois, de uma subsunção metal ou intelectual.  
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Subsunção para além da empresa....

O sistema de trabalho conhecido como plataforma de 
compartilhamento estabelece, sim, vínculos capitalistas entre 

empresas e trabalhadores, mas agora estes figuram como autônomos.

Seria está uma relação de assalariamento? É esta a interpretação do 
Ricardo Antunes. A situação do entregadores de moto parece se 

encaixar nessa interpretação. Mas, o  sistema “uber” parece trazer algo 
diferente.

Ora, os vínculos entre o trabalho e o capital se dá por meio de cessões 
de direitos de uso do capital da empresa centralizadora que fora 

previamente investido numa máquina informática que é capaz de 
conectar os fornecedores e os recebedores de determinado serviço. Tal 
empresa não vende mercadoria, ao contrário, aluga o seu capital como 

mercadoria. 
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Que forma de subsunção há aqui?

Note-se: Tal empresa não vende mercadoria, ao contrário, aluga o seu 
capital como mercadoria. 

Na minha opinião, trata-se, sim, de uma forma de  subsunção do 
trabalho ao capital, mas que parece ir além das formas clássicas que se 

enquadram na lógica do assalariamento. 

Tanto num caso como no outro (ou seja, a do entregador de moto e a 
dos motoristas do Uber) não há mais confinamento, mas uma espécie 

de enredamento do trabalhador num sistema informacional.

O processo de trabalho não é disciplinado, mas é controlado pela 
empresa capitalista.    
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Subsunção financeira do trabalho ao capital

Ora, as cessões de uso, portanto, são empréstimos – isto é, 
empréstimo feitos a centenas ou mesmo milhares de tomadores 

individuais – os quais, como tais, exigem destes tomadores, como 
contrapartida, devoluções regulares que repõe o valor emprestado 

acrescido de um incremento. 

A taxa sobre o montante cobrado contém, portanto, um adicional 
implícito que tem a natureza do juro. Enquanto empréstimo, esse tipo 
de vínculo é uma forma da relação de capital – não da relação entre o 

capital e o trabalho assalariado – mas da relação usurária entre o 
capital portador de juros e o trabalho autônomo. Na situação do 

motoristas de taxis para caber melhor nessa interpretação. Tem-se, 
assim, uma subsunção financeira do trabalho ao capital. 
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Há subsunção societária do trabalho ao capital?

Acho que sim, ela é o neoliberalismo.

De acordo com Dardot e Laval, o neoliberalismo não é simplesmente 
uma ideologia, algo que esconde o real em nome de um realismo da 
aparência. Trata-se de uma racionalidade, ou seja, algo que “tende a 
estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a 

conduta dos governados. A racionalidade neoliberal tem como 
característica principal a generalização da concorrência como norma de 
conduta e da empresa como modelo de subjetivação. O neoliberalismo 

é a razão do capitalismo contemporâneo”.

Em minha opinião, pois, o neoliberalismo consiste na extensão da 
subsunção intelectual do trabalho ao capital do nível da empresa para 

o nível da sociedade como um todo; torna-se societária. 
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Mark Fischer: um trecho de Realismo capitalista

As novas condições tanto são postas quanto emergem de um crescente 
domínio da cibernética [ou seja, da ciência dos mecanismos digital de 

controle] no ambiente de trabalho. 

A fábrica fordista [segundo momento da grande indústria] estava 
grosso modo divida entre trabalhadores de fábrica e de escritório (blue 

and white collor work). Havia diferentes tipos de trabalho, os quais  
atuavam num estrutura rígida de posições, inclusive espacialmente. (...) 

Os trabalhadores, supervisionados por chefes e  gerentes, tinham 
acesso à linguagem só nos intervalos, no banheiro e no fim do dia de 
trabalho (...). [No dizer de Marx, os trabalhadores estavam inseridos 

como peças inteligentes do sistema de máquinas]. 
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Cont.: Mark Fisher

“Na empresa pós-fordista [empresa informatizada que vem depois da 
grande indústria], a linha de montagem é substituída por um ‘fluxo de 

informações’; as pessoas trabalham conversando. Como Norbert 
Wiener ensinou, a comunicação e o controle se implicam mutuamente. 

O trabalho e a vida se tornam inseparáveis. O capital segue o 
trabalhador inclusive quando ele dorme. O tempo deixa de ser linear e 

se torna caótico, partido em divisões puntiformes. A produção e 
distribuição são reestruturados, na forma de um sistema nervoso.

Para funcionar efetivamente na produção “just-in-time” é preciso 
desenvolver uma capacidade de resposta para eventos imprevistos. É 

preciso se acostumar com a instabilidade e a precariedade.”
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Subsunção societária e financeira

A subsunção societária não pode ser apenas mental ou intelectual. O 
enredamento não pode se dar apenas no plano das relações 
comunicativas, no chamado mundo da vida social e cultural. 

A racionalidade do capital tem de se impor e controlar o trabalhador de 
uma forma material. E ele o faz por dois meios;

a) Sistemas informacionais;

b) Financeiramente, ou seja, por meio do endividamento.

Vejam, primeiro, como se dá a relação do capital financeiro com o 
capital industrial e comercial no capitalismo em geral.  
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A hierarquia da subsunção do trabalho ao capital

O capital financeiro (que é constituído por capital fictício) supervisiona 
as unidades de capital industrial (capital que produz mercadoria e que 

comanda a produção de mais-valor), que por sua vez pratica a 
subsunção do trabalho ao capital. Ele também supervisiona o capital 

comercial que compra e vende mercadoria.

Nota: capital financeiro se refere a uma função do capital (ou seja, a do 
financiamento em geral), capital fictício diz respeito à natureza do 
capital que circula na esfera financeira. Esta, como se sabe, está 

intimamente ligada à esfera do capital industrial e comercial.
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Situação clássica: relação do capital financeiro com 
o capital industrial e comercial



Uma observação de Maurizio Lazzarato em 
Governando por meio da dívida. 

: “Uma leitura do texto Imperialismo, estágio superior do capitalismo 
(Lenin) (...) permite uma retomada do conceito de capital (...) 

Na verdade, ele não está confinado ao capital industrial e comercial, 
pois engloba também o capital financeiro, capital como um fim em si 

mesmo auto evidente. Somente o capital financeiro dá unidade e 
coerência ao capitalismo como um todo. 

Consequentemente, formula do capital financeiro (D – D’) representa a 
forma ‘pura’ da dinâmica capitalista, do dinheiro que se autovaloriza 

expropriando valor. 

O capital financeiro dá forma ao capitalista coletivo, à socialização do 
capital entre os capitalistas.
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Uma observação de Maurizio Lazzarato em 
Governando por meio da dívida. 

A classe trabalhadora continua tendo uma existência econômica e 
social: ela forma o capital variável da acumulação capitalista. 

A ascendência da relação devedor-credor ao topo, entretanto, 
marginalizou politicamente a classe trabalhadora. 

A finança e o crédito permite que o capital esteja continuamente na 
ofensiva. O movimento dos trabalhadores, no interior da relação 

capital-trabalho, está sempre na defensiva e é derrotado regularmente.

Acho que vai longe demais, mas põe um problema. O lócus da luta 
contra o capital vai bem além da empresa.

Mas como se da, então, a subsunção do trabalho ao capital no 
capitalismo contemporâneo? 
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Um quadro mais amplo da subsunção do trabalho ao capital



Função da dívida pública
Excertos de “A assim chamada acumulação primitiva”

O crédito público torna-se o credo do capital. Com o surgimento do 
endividamento do Estado, o lugar do pecado contra o Espírito Santo, para o 

qual não há perdão, é ocupado pela falta de fé na dívida do Estado.

A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação 
primitiva. Tal como o toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro 

improdutivo de força criadora e o transforma, desse modo, em capital, sem 
que tenha necessidade para tanto de se expor ao esforço e perigo 

inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. 

Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada 
é convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a 
funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro 

sonante. 
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Cont.

Porém, abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza 
improvisada dos financistas que atuam como intermediários entre o 
governo e a nação — como também os arrendatários de impostos, 
comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma boa parcela de 

cada empréstimo do Estado rende o serviço de um capital caído do céu 
— a dívida do Estado fez prosperar as sociedades por ações, o comércio 
com títulos negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em uma palavra: 

o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia. (...)

Com as dívidas do Estado surgiu um sistema internacional de crédito, 
que frequentemente oculta uma das fontes da acumulação primitiva 

neste ou naquele povo. (...)
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Cont.

Como a dívida do Estado se respalda nas receitas do Estado, que 
precisam cobrir os juros e demais pagamentos anuais, o moderno 

sistema tributário tornou-se um complemento necessário do sistema 
de empréstimos nacionais. 

Os empréstimos capacitam o governo a enfrentar despesas 
extraordinárias, sem que o contribuinte o sinta imediatamente, mas 
exigem, ainda assim, como consequência, elevação de impostos. Por 

outro lado, o aumento de impostos causado pela acumulação de 
dívidas contraídas sucessivamente força o governo a tomar sempre 
novos empréstimos para fazer face a novos gastos extraordinários. 
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Cont.

O regime fiscal moderno, cujo eixo é constituído pelos impostos sobre 
os meios de subsistência mais necessários (portanto, encarecendo-os), 

traz em si mesmo o germe da progressão automática. A 
supertributação não é um incidente, porém muito mais um princípio.

[Foi celebrada até] como o melhor sistema para manter o trabalhador 
assalariado submisso, frugal, diligente e (...) sobrecarregado de 

trabalho. A influência destruidora que exerce sobre a situação dos 
trabalhadores assalariados interessa-nos aqui, entretanto, menos que a 

violenta expropriação do camponês, do artesão, enfim, de todos os 
componentes da pequena classe média, que ele condiciona.

Sua eficácia expropriante é fortalecida ainda pelo sistema 
protecionista, que constitui uma de suas partes integrantes.
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Resumo: funções clássica das dívida pública

• Fonte de acumulação primitiva

• Origem e base do sistema financeiro

• Permite a funcionalização dos capitais ociosos

• Mantém a liquidez do capital

• Substitui temporariamente a tributação.

• Mas acaba produzindo supertributação.

• Assim, acaba requerendo a expropriação dos trabalhadores em geral, 
assim como de pequenos capitalistas.
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Funções contemporâneas da dívida pública

• A dívida pública dos EUA ancora as reservas internacionais dos países 
em geral e o dólar como dinheiro mundial.

• Embasa a emergência do capital coletivo mundializado: o sistema 
financeiro internacional.

• Assim, se torna capaz de subordinar os estados nacionais ao ditames 
da reprodução do capital

• Atua meio de instituições como o Federal Reserve, FMI, Banco 
Mundial, BC Europeu etc.

• A rolagem e sustentação das dívidas impõe a disciplina do capital em 
âmbito mundial.

• A disciplina do endividamento é o complemento necessário da  
racionalidade neoliberal 
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