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Resumo 

 O fim da conversibilidade do dólar em ouro deu azo a um importante debate entre 

teóricos marxistas, em torno da atual natureza do dinheiro (dessubstancializado). Tendo em 

vista a especificidade da análise marxiana acerca da gênese, da essência e dos papéis 

desempenhados pelo dinheiro no interior da dinâmica da acumulação de capital, um ponto 

chave do debate diz respeito à sua atual validade. Pretende-se, à luz do evolver histórico, 

realizar uma breve incursão crítica pelo debate marxista contemporâneo em torno do tema, 

devotando particular atenção às contribuições brasileiras. Esforça-se aí em apontar as virtudes 

e as deficiências de certas abordagens representativas, e se identifica nas análises de Prado 

(2012) um caminho para a solução das controvérsias.  

Palavras-chave: dinheiro, dinheiro inconversível, capitalismo contemporâneo, capital fictício, 

teoria marxiana do valor. 

 

Introdução 

O chamado fechamento da “golden window” por Nixon e a consequente manutenção 

do dólar como moeda mundial, agora “livre” do lastro que mantinha com o ouro, desafiaram 

certas perspectivas teóricas. Mesmo no campo marxista propugnou-se que tal acontecimento 

colocou na berlinda a conceituação marxiana acerca do dinheiro, tornando premente sua 

atualização. Sabendo que o trabalho abstrato é a substância do valor, como compreender a 

atual natureza do dinheiro mundial, aparentemente desprovida qualquer valor? 

 Não se trata de uma questão escolástica. Ao encará-la, buscaremos demonstrar que o 

seu esclarecimento contribui com a compreensão do sistema monetário internacional ora 

vigente, assim como dos impactos causados pela reafirmação do dólar como dinheiro mundial 

sobre o sistema interestatal e sobre o (literalmente explosivo) desenvolvimento do sistema 

financeiro nas últimas décadas. Para tanto, faz-se necessário remeter à obra marxiana, e 

tampouco se trata aqui de satisfazer a um ímpeto doutrinário, como buscaremos demonstrar. 
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O atual estatuto do dinheiro e o (inconcluso) debate marxista 

Via de regra, não é sobre a gênese e a necessidade do dinheiro que versa o debate 

marxista contemporâneo. Em seu interior, é possível identificar esquematicamente alguns 

grupos, boa parte dos quais não será possível considerar aqui. De saída, é o caso de considerar 

os argumentos acerca da necessária ancoragem da forma-dinheiro a uma determinada 

mercadoria, eleita equivalente-geral. Segundo Germer (2002), “na conceituação de Marx, o 

dinheiro e o material de que é feito são a mesma coisa, uma vez que o dinheiro é o nome que 

se dá à mercadoria que desempenha a função de equivalente geral de valor” (p.7). Um pouco 

antes, o autor havia reduzido o debate sobre o atual estatuto conceitual do dinheiro à questão 

da “natureza física do dinheiro na teoria de Marx, isto é, se o dinheiro deve ou não consistir 

em uma mercadoria” (ibd, p.5). Recai-se assim no equívoco fetichista de se confundir ou 

identificar a forma social com seus suportes materiais (cf. Marx, 1978, p.78). Ademais, a 

forma-dinheiro se encontra em permanente tensão face ao seu substrato material, e em cada 

uma de suas determinações, o dinheiro a um tempo adere e se afasta desse substrato. Cabe 

acrescentar, seguindo a análise mais abrangente e exaustiva de Prado e a crítica que ele dirige 

a Germer (Prado, 2012, p.2-4), que a análise da mercadoria enquanto forma social e unidade 

contraditória de valor e valor de uso impõe a distinção entre a sua matéria (o que Germer 

chamou de “natureza física”), a própria forma-mercadoria, que toma a matéria como suporte, 

e o conteúdo dessa forma (as relações sociais que lhe são subjacentes). Identificá-los implica 

em perda do objeto, e enseja ilusões fetichistas. 

A abordagem de Germer se opõe frontalmente à tese sustentada por Paulani (1991), 

segundo a qual a dimensão formal do dinheiro sempre fora precípua, e tenderia a superar seu 

conteúdo material; a dessubstancialização do dinheiro seria, portanto, um desenvolvimento 

(“lógico” e “ontológico”) de seu caráter fetichista, que saltaria à vista diante da ruptura com o 

padrão “dólar-ouro” (p.175). Mais recentemente, junto com Rota (2011), Paulani afirma que o 

dinheiro inconversível é uma “nova determinação” e uma “forma particular” do dinheiro, e “é 

só como forma pura, dinheiro inconversível, que a forma dinheiro se torna adequada ao seu 

conceito” (p.2-3). E com isso os autores se aproximam de Corazza (1998), quando este diz 

que “para Marx, o aspecto mais importante do dinheiro não consiste em ser uma mercadoria, 

mas pura forma imaterial do valor” (p. 45). 

Como mais uma vez argumenta Prado (2012, p.4-6), Corazza também incorre no erro 

de identificar a mercadoria com sua matéria, concluindo, ao contrário de Germer, que sendo 

atualmente “imaterial”, o dinheiro não é mercadoria. Por outro lado, aponta-se aqui com 
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correção que existe certa “preponderância” da forma sobre a matéria. De fato, a tendência à 

autonomização da forma dinheiro havia sido apreendida por Marx, e se encontra no cerne do 

desenvolvimento da forma-dinheiro, mas também da forma-capital – próprio ao seu processo 

fetichista de subjetivação do capital e de seu impulso autoexpansivo desmedido. No entanto, a 

despeito dessa tendência, que faz com que o capital subsuma e tenda a superar suas formas 

concretas de manifestação, essa autonomização encontra limites insuperáveis, e apesar de 

constituir-se enquanto totalidade formal, o capital não logra converter-se numa pura forma, 

permanecendo dependente do trabalho vivo; sua substância lhe permanece exterior (Grespan, 

2003). Será que o dinheiro realizou esse feito? Antes de considerá-lo mais detidamente, cabe 

considerar também os aspectos funcionais do dinheiro, e aqui o debate se concentra sobretudo 

na existência do dinheiro como medida de valores.  

Nessa determinação, produto das múltiplas interações entre mercadorias, a intervenção 

prática do dinheiro é apenas ideal, porém, ancorada à existência da mercadoria monetária. No 

entanto, “o problema dos preços”, referente à formação e às variações dos preços relativos e 

do nível geral de preços, propugna Brunhoff, “não é, em Marx, um problema monetário, uma 

vez estabelecida a gênese do equivalente geral” (Brunhoff, 1978, p.89). Esse tipo de solução 

de certa forma busca circunscrever a importância da mercadoria monetária ao processo de 

gênese do dinheiro, e por vezes vem acompanhado de uma demonstração matemática acerca 

da independência que a formação dos preços relativos das mercadorias guarda em relação ao 

dinheiro em sua determinação como medida de valores, como ocorre em Lapavitsas (2000) e 

Saad-Filho (2002, p.98-9). Esses autores lançam o foco de suas investigações sobre o estatuto 

teórico do dinheiro inconversível na esfera da concorrência, na qual se conformam os preços 

de produção, o que faria com que a questão da conversibilidade ou inconversibilidade do 

dinheiro se tornasse irrelevante, segundo eles. De fato, a questão da transformação dos valores 

em preço, dentre tantas outras que extrapolam o âmbito da circulação e da produção imediata, 

estão longe de se resumir à existência ou não da mercadoria monetária. No entanto, será que 

se mantém após a perda do lastro-ouro, como uma espécie de propriedade atávica, a 

determinação do dinheiro como medida de valores? Deixemos a questão em suspenso, para 

prosseguirmos com a investigação, já que Brunhoff, Lapavitsas e Saad-Filho não nos parecem 

ter fornecido respostas satisfatórias a ela. 

Em chave bastante distinta, Paulani (2014) aceita a interpretação de Foley e Moseley, 

segundo a qual o dinheiro metálico teria legado ao dinheiro inconversível - o dólar norte-

americano, lastreado pela dívida norte-americana - sua função como medida de valores, já que 

a relação entre os preços de produção das mercadorias estabelecidos com referência ao ouro 
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não teria se perdido com a suspensão da conversibilidade legal entre dólar e ouro (p.788). Em 

sentido semelhante, Paulani e Rota (2011) propugnam que “o dinheiro do padrão dólar puro 

resolve a contradição entre forma e matéria [...] ao expulsar completamente a matéria e ao 

colocar a contradição em termos de dinheiro particular de um país e dinheiro global, 

universal” (p.22).  

Logo, no que concerne ao dinheiro como dinheiro mundial, cabe lembrar que sua 

presença metálica se fazia deveras necessária devido à inexistência de uma instituição 

internacional que respaldasse a ascensão de uma moeda nacional – ou de uma cesta de 

moedas - à condição de moeda mundial. Com a consolidação da hegemonia norte-americana 

essa situação se alteraria substancialmente, e diante dela não são poucos os autores que, ao 

propugnar o caráter puramente fiduciário do dinheiro, concebem o poder do Estado norte-

americano como seu novo lastro (cf. Harvey, 1982, p.249 e Paulani e Rota, 2011, p.7).  

Ao longo de toda a vigência do Acordo de Bretton Woods, o emprego do poder de 

senhoriagem pelos Estados Unidos foi determinante. Essa vigorosa emissão monetária, 

somada à pressão sobre os preços dos insumos primários, crescentemente demandados pelas 

corporações europeias e japonesas – à medida que essas economias eram “reconstruídas” -, 

redundou em inflação. Não obstante, a inflação passou a desempenhar a fundamental função 

de dispersar temporalmente as crises de sobreacumulação (Mandel, 1982, p.290-317; e 

Brunhoff, 1978, p.147), em substituição às crises deflacionistas que caracterizavam a 

dinâmica da acumulação no período anterior (Marx, 1991a, p.156; 1991, p.214-5, p.364, 

p.614-5). Tratava-se, como era de se esperar, de um mecanismo de superação de certos 

obstáculos à acumulação de capital, que repunha tais obstáculos numa escala superior (Mello, 

2012, p.32-40). 

A destruição do Sistema de Bretton Woods, e o fim da conversibilidade do dólar em 

ouro, no início da década de 1970, foram um fruto dessa dinâmica, profundamente marcada 

pelo aumento da mobilidade do capital e pela dilatação das finanças (Mello, 2012, p.40-7). 

Por outro lado, o boom mundial das finanças, bem como a proliferação de bolhas financeiras e 

de crises econômicas que lhe sucedeu consistem em uma “fuga para frente” do capital, diante 

da efetivação da tendência à queda da taxa de lucros verificada a partir da segunda metade da 

década de 1960 (Kliman, 2012), e da relativa limitação das opções de investimento produtivo 

com retorno aceitável.  

A reafirmação do dólar como moeda mundial, após a eliminação dos grilhões do 

lastro-ouro e o “choque dos juros” - que alçou Wall Street à condição de centro do “pujante” 

mercado financeiro internacional; que reforçou o posto do dólar como moeda mundial e, junto 
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com os títulos do Tesouro norte-americano, como porto seguro para investidores do mundo 

todo; e que potencializou o poder de senhoriagem estadunidense -, ensejou um decisivo 

incremento no alcance e na eficiência das políticas estatais. Com isso se explica, em parte, o 

êxito das políticas de “too big to fail”, da atuação do Estado como emprestador de última 

instância, e como “garantidor do capital em última instância”, buscando conter a propagação, 

mitigar os efeitos, e socializar os ônus das crises que se multiplicam. 

Prado discorda da proposição de que, diante de tal conjuntura, o dinheiro teria se 

tornado “puramente fiduciário”. Ao analisar a atual configuração do dólar, o autor procura 

apresentar uma resposta dialética, de acordo com a qual, atualmente, o dinheiro enquanto 

moeda mundial possui e não possui valor – possui um valor fictício -, e nesse sentido ele 

introduz o conceito de “dinheiro fictício”- “uma forma de valor que ‘não’ possui valor, pois 

apenas o representa” (ibd, p.7) -, estabelecendo uma analogia com o conceito de capital 

fictício, “uma representação nominal de capital inexistente”. Segundo Prado, “mesmo não 

sendo efetivamente real, o capital fictício é negociável como se o fosse, ou seja, ele ‘circula 

normalmente como valor-capital’”, estando “permanentemente em relação de equivalência 

com o capital real” (ibd, p.8). O mesmo valeria para o dinheiro fictício, em relação de 

equivalência com o “valor real do ouro (ibd, p.10).  

Com isso, revela-se que “a concepção de Marx de dinheiro mundial é historicamente 

datada, mas também possui um fundo teórico que é irrecusável” (ibd, p.9). De fato, apesar de 

curto e aparentemente despretensioso, o texto de Prado aponta para uma solução do debate em 

questão. Não obstante, cabe recordar que, ao tratar do capital fictício, a ênfase de Marx parece 

recair no sentido da autonomização, no permanente afastamento em relação ao capital do qual 

o capital fictício é título. Assim como ocorre com a separação entre compra e venda ensejada 

pela forma dinheiro em sua determinação de meio de pagamento; com a desproporção entre 

os departamentos, ao longo do processo de circulação de capital; com a negação do trabalho 

vivo pelo trabalho morto, no bojo do aumento da composição orgânica do capital, que se 

exprime na tendência à queda da taxa de lucros - entre tantos outros momentos próprios ao 

processo global de produção capitalista -; também aqui, dizíamos, no que tange ao capital 

fictício, esse processo de autonomização de momentos copertinentes vai até o ponto em que a 

unidade se afirma de modo violento por meio de crises – como as que pulularam pelo mundo 

nas últimas décadas, tendo como estopim o estouro de bolhas financeiras, via de regra sob a 

égide da sobreacumulação de capital (MELLO, 2013). 

Sob certas conjunturas, o ouro, bem como outras mercadorias, como os imóveis, 

parecem se erigir em portos seguros diante de certos abalos no processo de acumulação, tanto 
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nos casos de crises deflacionárias, quanto nos momentos em que o dinheiro “enfraquece”, no 

seio de processos inflacionários que se tornaram inerentes às dinâmicas da acumulação que 

emergiram no pós-Segunda Guerra Mundial. Ademais, o comércio de tais mercadorias é alvo 

de periódicos e intensos processos especulativos, o que dificulta a realização de uma análise 

comparativa entre as evoluções do mercado de ouro e de dólar, no intuito de perscrutar a 

“equivalência intrínseca” entre o dinheiro-mundial e o ouro, que é apontada por Prado (2012) 

como imprescindível para a existência do “dinheiro fictício”. Essa dificuldade em localizar 

empiricamente os nexos entre o ouro e o dólar inconversível provém do “caráter anárquico” 

da produção capitalista, como argumenta Prado (2012, p.8), mas também da tendência ao 

afastamento entre as formas fictícias do capital e aquelas das quais derivam, o que iria ao 

encontro da referida mudança de ênfase.  

Diante do exposto, compreende-se como o dinheiro fictício exerce a função de padrão 

de preço, bem como de meio de compra, de pagamento e de entesouramento, e no caso do 

dólar estadunidense, de dinheiro mundial. Contudo, por não terem em si trabalho abstrato 

objetivado, nem o dinheiro sem substância, nem os títulos da dívida que o amparam são 

capazes de perfazer a função de equivalente geral e de medida de valores (Prado, 2015). 

Logo, se o movimento do capital logra uma resolução, ao menos parcial, da contradição entre 

a forma e a matéria do dinheiro, existe uma ruptura na longa cadeia de determinações e 

processos que constituem e sustentam a lei do valor, e esse ponto deve ser destacado. Como 

novamente assevera Prado, “o valor-trabalho é uma regulação sistêmica inerente ao modo de 

produção capitalista em seu funcionamento cego” (Prado, 2012, p.11), atuando em escala 

global e regional (de modo nada harmonioso) como elemento ordenador, relacionado à 

divisão do trabalho social nos diferentes ramos produtivos, ao ritmo das inovações 

tecnológicas e organizacionais, ao grau de concentração e centralização do capital, e assim 

por diante. A existência de uma mercadoria monetária, como se argumentou acima, era um 

elemento basilar dessa dinâmica, de tal forma que a tendência à dessubstancialização do 

dinheiro parece competir para a erosão de certos marcos regulatórios da lei do valor, tornando 

a dinâmica da acumulação mais adequada às exigências de sua proeminente dimensão 

financeira, porém ainda mais explosiva. Em particular, é evidente, essa condição torna o 

dinheiro, elemento tão essencial do metabolismo econômico capitalista, mais vulnerável às 

vicissitudes do mercado mundial, incluindo o jogo geopolítico internacional.  

Por outro lado, cabe retomar de passagem outra saliente tendência contemporânea: 

como se mencionou, sobretudo a partir da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial o 

intervencionismo estatal se intensificou, e em suas múltiplas dimensões, mobilizando 
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variegados mecanismos, competiu para estimular a acumulação, bem como para postergar e 

controlar os efeitos da crise deflacionária, direcionando seus ônus para os capitais de menor 

peso econômico e político, e sobretudo para os ombros da população trabalhadora. Dito de 

maneira apressada, as políticas econômicas estatais progressivamente se afirmam como motor 

da acumulação e como “causa contra-atuante” de primeira ordem, elemento fundamental da 

hodierna dinâmica da acumulação de capital. E aqui também a tendência à 

dessubstancialização do dinheiro exerce relevante papel, incrementando os meios e o alcance 

da ação estatal e, ao mesmo tempo, impondo-lhe limites, ao majorar o caráter explosivo e 

anárquico da produção capitalista. 
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