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RESUMO 

 

Alguns autores apontam o sumiço do termo “imperialismo” dos debates políticos 

contemporâneos. Este conceito retorna à cena principalmente com a entrada 

americana na Guerra do Iraque e a luta proclamada por Bush contra o terrorismo. 

No entanto seu significado não mais guardaria relação com as bases 

econômicas da estrutura social, sendo agora utilizado na sua concepção do 

século XIX, onde era visto como uma grande missão civilizadora. Prova disso é 

a publicação da obra Império, de Negri e Hardt, onde seus autores apontam que 

o imperialismo acabara e que o mundo hoje seria dominado por uma nova forma 

denominada Império. O que percebemos é que as diversas tentativas de 

extinguir o conceito de imperialismo não se mostraram fecundas para a 

interpretação da realidade dinâmica do capitalismo atual. Para nós o 

imperialismo é algo imanente ao capitalismo e a compreensão da moderna lógica 

de desenvolvimento do capital perpassa pelo entendimento dos diversos 

mecanismos imperialistas utilizados pelos países centrais de se apropriar da 

riqueza dos países periféricos garantindo assim a manutenção tanto de sua 

posição de hegemon quanto o próprio processo de reprodução da ordem sócio-

metabólica do capital. Nossa hipótese é que a manutenção hodierna do sistema 

monetário internacional, sob a forma do padrão dólar flexível, cria um ambiente 

extremamente propício para a reprodução do capital por parte da nação 

hegemônica, no caso os Estados Unidos, através da apropriação das riquezas 

dos países periféricos, tornando-se esse o cerne da natureza imperialista 

contemporânea.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Imperialismo; Economia Política; Capitalismo 
Financeiro 
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ABSTRACT 

 

Some authors note the disappearance of the term "imperialism" of contemporary 

political debates. This concept returns to the scene especially with the American 

entry into the Iraq war and Bush proclaimed fight against terrorism. However its 

meaning no longer holds any relationship to the economic basis of social 

structure, now being used in their conception of the nineteenth century, where it 

was seen as a great civilizing mission. What we perceive is that the various 

attempts to extinguish the concept of imperialism were not fruitful for the 

interpretation of the dynamic reality of contemporary capitalism. Our hypothesis 

is that the maintenance of the international monetary system today, in the form 

of the floating dollar standard, creates an environment highly conducive to the 

reproduction of capital by the hegemonic nation, where the United States, through 

the appropriation of the wealth of the peripheral countries , becoming the core of 

the contemporary imperialist nature. 

 

KEYWORDS: Imperialism; Political Economy; Financial Capitalism 
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Epígrafe 

 

Give me control of a nation’s money and I care not who make her laws. 

Mayer Amschel Rothschild 

 

 

 

One definition of “Empire” (per my book The Secret History of the American 

Empire) states that an empire is a nation that dominates other nations by imposing its 

own currency on the lands under its control. The empire maintains a large standing 

military that is ready to protect the currency and the entire economic system that depends 

on it through extreme violence, if necessary. The ancient Romans did this. So did the 

Spanish and the British during their days of empire-building. Now, the US or, more to the 

point, the corporatocracy, is doing it and is determined to punish any individual who tries 

to stop them. Qaddafi is but the latest example. 

John Perkins 

 

 

Na atual fase imperial, já não existe imperialismo -- ou, quando ainda existe, é um 

fenômeno de transição rumo à circulação dos valores e dos poderes em escala do 

Império. Na verdade, não há mais Estado-nação: este deixou de deter as três 

características substanciais da soberania -- militar, política e cultural --, absorvidas ou 

substituídas pelos poderes centrais do Império. Dessa forma, desaparece ou se atrofia a 

subordinação dos antigos países coloniais aos Estados-nação imperialistas, assim como 

a hierarquia imperialista sobre continentes ou nações: tudo se reorganiza em função do 

novo horizonte unitário do Império. 

Antonio Negri 

 

 

Os capitalistas não partilham o mundo levados por uma particular perversidade, mas 

porque o grau de concentração a que se chegou os obriga a seguir esse caminho para 

obterem lucros; e repartem-no “segundo o capital”, “segundo a força”; qualquer outro 

processo de partilha é impossível no sistema da produção mercantil e no capitalismo. A 

força varia, por sua vez, de acordo com o desenvolvimento econômico e político; para 

compreender o que está a acontecer é necessário saber que problemas são solucionados 

pelas mudanças da força, mas saber se essas mudanças são “puramente” econômicas ou 

extra-econômicas (por exemplo, militares), é secundário e em nada pode fazer variar a 

concepção fundamental sobre a época atual do capitalismo. Substituir o conteúdo da luta 

e das transações entre os grupos capitalistas pela forma desta luta e destas transações 

(hoje pacífica, amanhã não pacífica, depois de amanhã outra vez não pacífica) significa 

descer ao papel de sofista. 

Vladimir Ilitch Lênin 

 
 

“Joguem suas Bíblias fora! Para conhecerem a verdade do mundo, seu livro de cabeceira 

deve ser, a partir de agora: O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo...” 

José Meneleu Neto 
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INTRODUÇÃO 
 

Imperialismo, a crônica de uma morte anunciada 

 

Em 1971, prefaciando um livro de Pierre Jalee1, Harry Magdoff apontava 

que o termo imperialismo tinha sumido das discussões acadêmicas e políticas, 

uma vez que estas achavam o termo de extremo “mau gosto”. Foster (2002) em 

seu artigo “The rediscovery of Imperialism” chega à conclusão semelhante 

quando afirma que este conceito fora “excluído dos discursos políticos para os 

círculos dominantes do mundo capitalista”. Adiante nesse mesmo artigo, Foster 

apresenta como o conceito retorna à cena, principalmente com a entrada 

americana na Guerra do Iraque e a luta proclamada por Bush contra o terrorismo. 

No entanto, percebe o autor, que a nova abordagem dada a este conceito não 

mais guardaria relação com as bases econômicas da estrutura social. Dessa 

forma, a utilização do conceito de imperialismo remontaria à sua concepção do 

século XIX, onde este era visto como uma grande missão civilizadora. 

Esse é, hodiernamente, o discurso assumido pelo establishment, cujas 

regras para a reapropriação destes conceitos – império e imperialismo – 

perpassam tanto a ênfase das motivações benévolas dos Estados Unidos, como 

a limitação destes  

 

“aos conceitos militares e políticos de império e 
imperialismo (evitando qualquer sentido de imperialismo 
econômico). E devem evitar todas as noções que vinculam o 
imperialismo ao capitalismo e à exploração” (Foster, 2002) 

 

Prova disso é a publicação, em 2000, da obra de Antonio Negri e Michael 

Hardt, intitulada Império. Neste livro seus autores apontam já no início que o 

“imperialismo acabou” (p.14) sendo o mundo hoje dominado por esta nova forma 

denominada Império. Para os autores o Estado-nação exerceu, na soberania 

moderna, um poder central pelo monopólio da força sobre um determinado 

território e sua população. Já o imperialismo seria a propagação desse poder em 

outras localidades também limitadas por fronteiras. Com a ascensão da 

soberania pós-moderna, teríamos uma transição para o Império, onde este “não 

                                                 
1 Imperialism in the Seventies. New York: Third. Press, 1972 
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estabeleceria um centro territorial de poder, nem bases ou fronteiras fixas” (p.12-

13). Segundo afirmam, não haveria mais a possibilidade, na soberania pós-

moderna, de um Estado buscar riquezas e poder em outros territórios como se 

fazia na soberania moderna. Agora, todos viveriam às sombras do Império. Com 

isso “a história das guerras imperialistas, interimperialistas e antiimperialistas 

acabou. O fim dessa história introduziu um reino de paz.” (p. 208).  

Essas afirmações nos remeteriam de imediato à clássica formulação do 

ultra-imperialismo de Kautsky, tão combatido por Lênin. Aliás, a leitura 

equivocada deste último, feita por Negri e Hardt, colocam-no, equivocadamente, 

ao lado de Kautsky, quando afirmam que “Lênin, mais do que qualquer outro 

marxista, pôde antever a transição para uma nova fase do capital além do 

imperialismo e identificar o lugar (ou melhor, o não-lugar) da soberania imperial 

emergente” (p. 252). Certo que Lênin postulava a fase imperialista como uma 

última etapa do capitalismo mas, para além disso, não via esse autor um 

capitalismo regido por uma ordem equilibrada sobre os braços de uma nação 

imperial, mas sim a necessidade de se elaborar uma estratégia revolucionário 

do proletariado de forma a se alcançar o socialismo.  

As diversas tentativas de dissociar o imperialismo da economia, ou até 

mesmo de anunciar sua morte, não se mostraram fecundas para a interpretação 

da realidade dinâmica do capitalismo atual. Para nós, aqui nos apoiando nas 

contribuições marxistas clássicas, o imperialismo é algo imanente ao capitalismo 

e a compreensão da moderna lógica de desenvolvimento do capital perpassa 

pelo entendimento dos diversos mecanismos imperialistas utilizados pelos 

países centrais, hoje em dia em especial os EUA, de se apropriar da riqueza dos 

países periféricos, garantindo assim a manutenção tanto de sua posição de 

hegemon (como a locomotiva do crescimento global) quanto o próprio processo 

de reprodução da ordem sócio-metabólica do capital. 

 

Nossa apresentação divide-se em 3 partes. No primeiro capítulo buscamos 

trazer os elementos das discussões clássicas e contemporâneas sobre o 

imperialismo. Para isso nos utilizamos de três autores clássicos de suma 

importância para o tema: Lênin e sua obra O Imperialismo, fase superior do 

capitalismo, Rosa Luxemburgo e A Acumulação do Capital, além de Bukhárin 

com seu A Economia Mundial e o Imperialismo. Acreditamos que a leitura destes 
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três autores nos trará os elementos constituintes do imperialismo, ainda que 

existam debates não finalizados entre os autores2.  

Na segunda parte trataremos da discussão mais contemporânea de 

imperialismo. Remeteremos diretamente aos autores da New Left Review, em 

especial John Bellamy Foster, Paul Sweezy e Fred Magdoff. Desta feita traremos 

ao debate os autores Antonio Negri e Michael Hardt, postulantes de uma nova 

teoria acerca das novas configurações do capitalismo contemporâneo, em 

especial, do imperialismo contemporâneo.  

No segundo capítulo tratamos do desenvolvimento do capitalismo durante 

o século XX, apontando a relação entre o desenvolvimento do capitalismo nesse 

período e a relação com a moeda. Pretende-se ali apontar que, mesmo com 

todos os esforços mantidos pelas potências hegemônicas para consolidar suas 

moedas e garantir seu poderio imperialista, essa observação passou 

despercebida por alguns autores clássicos (salvo os casos de Lênin e Hilferding) 

e por quase todos os teóricos que apontam o fim do imperialismo em nossos 

dias.  

Essa observação nos liga diretamente com o capítulo 3, onde levantamos 

uma rápida problematização ao percebermos que as análises hodiernas partem 

da imediaticidade dos processos que passam a figurar como o ponto de partida 

e de chegada, sem que para isso fosse necessário percorrer as complexas 

mediações que levam o pensamento do abstrato ao concreto pensado. Daí a 

facilidade de se dizer hoje que o imperialismo acabou. Assim, voltamos para uma 

pequena análise sobre a noção de imperialismo para ao fim apresentar a 

hipótese central de nosso trabalho. 

Feito isso passamos à conclusão, onde levantamos outros 

questionamentos que devem ser retomados na pesquisa e comprovados em um 

novo trabalho a ser desenvolvido em um posterior doutorado. 

As idéias contidas nesta pequena obra, longe ficam de resolver a 

problemática do imperialismo e suas diversas apresentações. Nosso intuito é 

tentar, ainda que minimamente, apontar como essas relações continuam vivas 

e, até mais que isso, são inerentes à forma capitalista de produção. Não existe 

capitalismo sem imperialismo, cabe a cada autor buscar como essa forma se 

                                                 
2 Refiro-me ao clássico debate entre Rosa Luxemburgo e Bukhárin, principalmente na 
interpretação sobre os esquemas de reprodução tratados por Marx em O Capital. 
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manifesta em nossos tempos de moeda flexível. Para muitos foi decretado o fim 

do imperialismo. Para nós, o Imperialismo Monetário3 é a forma hodierna 

manifesta do imperialismo. 

 

 

 

 

                                                 
3 Imperialismo Monetário possui poucas interpretações. É um conceito bem recente, tratado de 
forma não específica e diversa por poucos autores. Pretendemos, aqui, darmos um primeiro 
passo para esclarecer sua interpretação. No entanto, apenas em um projeto de doutorado 
poderemos explorar essa hipótese até a última consequência. Por ainda estarmos em fase de 
aprofundamento desta pesquisa não apresentaremos de forma mais detalhada os argumentos 
que concatenam a relação moeda versus imperialismo. Fazê-lo aqui seria precipitado e fugiria 
ao que se espera de uma dissertação. 
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CAPÍTULO I 
 
 

PERCORRENDO UMA TRILHA:  

UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE O IMPERIALISMO 

 

A discussão clássica e contemporânea sobre o conceito de imperialismo 

nos coloca no centro de vários questionamentos, uma vez que nem sua definição 

se encontra resolvida dentro da literatura como sequer existe um consenso sobre 

se esse fenômeno existe hodiernamente ou se já teria sido superado. No campo 

do marxismo, perspectiva por nós adotada para o desenvolvimento desse 

trabalho, o conceito de imperialismo também não é algo homogêneo. Dessa 

forma, o primeiro problema a ser desenvolvido seria um esclarecimento de seu 

significado, estabelecendo até onde as teorizações clássicas ainda se 

encontrariam válidas e de que forma estas poderiam nos auxiliar na atual 

compreensão do desenvolvimento capitalista. Assim, para o estabelecimento de 

nossa primeira hipótese necessário se faz retomarmos rapidamente alguns 

pontos da teoria marxista clássica do imperialismo de forma a tornar mais claro 

de onde vamos partir. 

 

1.1 - O Imperialismo em Rosa Luxemburg 

 

Em 1913, Rosa Luxemburgo em seu ensaio “A acumulação do capital – 

contribuição ao estudo econômico do imperialismo” tentava resolver o problema 

da reprodução ampliada que Marx não teria desenvolvido da melhor forma no 

livro segundo de O Capital.  

Essa obra, nascida ao acaso4, inicia abordando o problema da reprodução, 

apresentando os elementos constitutivos e comuns a todos os modos de 

reprodução, bem como as mudanças por ele adquiridas com a insurgência do 

                                                 
4 No Prefácio de seu livro, Rosa explica como surgiu esta obra. Ao tentar escrever algo para 
popularizar a obra econômica de Marx se deparou com uma dificuldades inesperada. “Não 
conseguia expor com clareza suficiente o processo global da produção capitalista em suas 
relações concretas, nem suas limitações históricas objetivas. Examinando melhor a questão eu 
vi que não se tratava de um simples problema de exposição; havia inclusive um problema 
teoricamente ligado ao conteúdo do volume II de Das Kapital de Marx, ao mesmo tempo 
extensivo à prática da política imperialista atual e às raízes econômicas da mesma.” 
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capitalismo. Aqui Rosa (1985:12) ressalta que nos  modos de produção não 

capitalistas, “o momento determinante da reprodução são as necessidades de 

consumo da sociedade”. Já com o advento do capitalismo, ocorre uma mudança 

na medida em que a realização da mais-valia assume esse momento 

predominante. Isso significa que a autora não considera que a marcha da 

reprodução seja condicionada pelas limitações da capacidade produtiva de uma 

sociedade, mas sim por suas necessidades de consumo. 

De forma mais ampla, o que dita o ritmo da reprodução global é a 

necessidade de consumo de uma sociedade ou suas concretas possibilidades 

de satisfazer essas necessidades. Sua tese então surgia como uma resposta ao 

que dividia toda a economia política desde Sismondi e Malthus. Se para estes 

últimos a demanda solvável seria o fator determinante, para Ricardo e Say isso 

colocaria esse papel na produtividade e à disponibilidade de recursos naturais, 

enfim, ao potencial produtivo da sociedade.  

Na análise de Rosa, a acumulação do capital não seria um sistema 

fechado, conforme escrevera Marx, mas ainda havia setores não capitalistas 

ainda a serem conquistados. Analisando o processo reprodução do Capital, ela 

não via a possibilidade do crescimento da economia capitalista sem a presença 

de mercados não capitalistas. Segundo coloca, 

 

A realização da mais-valia é, de fato, a questão vital da 
acumulação capitalista. Prescindindo-se do fundo de consumo 
dos capitalistas, por uma questão de simplicidade, a realização 
da mais-valia exige como primeira condição um círculo de 
compradores fora da sociedade capitalista. Referimo-nos a 
compradores, não a consumidores. A realização da mais-valia 
não nos indica nada, previamente, sobre a forma material dessa 
mais-valia. O aspecto decisivo é que a mais-valia não pode ser 
realizada nem por operários nem por capitalistas, mas por 
camadas sociais ou sociedades que por si não produzam pelo 
modo capitalista. (Rosa, 1985:241) 

 

Eis o objeto de pesquisa de Rosa Luxemburg, a reprodução do capital 

social enquanto processo de acumulação do capital. Para isso algumas 

condições devem se efetivar. Segundo nos coloca, as condições exprimem uma 

contradição interna entre a produção privada e o consumo, de um lado, e o elo 

social de ambos. Com isso ter-se-ia o seguinte questionamento: Como a 
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economia capitalista realizaria sua mais valia e garantiria o processo de 

acumulação? 

Como afirmamos acima, sua tese é que no sistema de produção capitalista, 

os operários e os capitalistas não são os únicos representantes no consumo 

social. Segundo Carcanholo sobre Rosa, 

 

Para ela [Rosa], nenhuma sociedade capitalista esteve 
sob o domínio exclusivo da produção, isto é, no interior da 
sociedade capitalista existem mercados externos à reprodução 
capitalista. Esta é a única solução possível para que se realize a 
mais-valia destinada para acumulação; a demanda crescente 
por mercadorias, condição necessária para a acumulação, 
segundo a autora, é garantida pelos mercados externos. 

 

Sendo assim, em síntese, sua tese geral é que em determinadas condições 

históricas, o ritmo de crescimento da produção pode ser superior ao ritmo das 

necessidades de consumo. Com isso teríamos força de trabalho não aproveitada 

e capacidade de produção ociosa. Dessa forma um subconsumo limitaria a 

realização da mais-valia fazendo com que a única saída encontrada por parte 

das nações imperialistas para o sistema não implodir seria a busca constante e 

limitada de regiões não capitalistas ainda restantes no globo, a fim de que 

pudessem vender seus excedentes e realizar sua mais-valia. Dessa forma, para 

Rosa, o imperialismo seria um retorno ao processo de acumulação primitiva 

tratada por Marx no capítulo 24 de O Capital, sendo um elemento intrínseco ao 

capitalismo fruto do desenvolvimento de sua própria lógica. 

 

1.2 - O Imperialismo em Bukhárin 

 

Outro autor dentre os clássicos que também viria a formular uma teoria 

sobre o imperialismo é Nicolai Bukhárin, no seu famoso ensaio A economia 

Mundial e o Imperialismo. Para ele, diferentemente de Rosa, e até mesmo 

tecendo uma crítica5 a essa autora, o imperialismo seria caracterizado pela 

formação dos monopólios e a exportação de capitais, constituindo uma fase do 

                                                 
5 Em outro ensaio intitulado Imperialismo e acumulação de capital, Bukhárin esmiúça uma crítica 
detalhada à teoria de Rosa Luxemburgo. Nos diz o autor: “Rosa Luxemburgo, ao querer ser ultra-
revolucionária e fornecer, de facto, uma descrição brilhante e magistral da exploração colonial, 
no que respeita ao núcleo teórico da questão, obscurece e enfraquece a realidade capitalista.” 
(Luxemburgo e Bukharine, 1972)  
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processo de acumulação. Citando Marx, Bukhárin relaciona a exportação de 

capitais com a existência de uma superacumulação em um país e o interesse, 

por parte dos capitalistas deste país, pela busca de taxas de lucro mais elevadas. 

Bastante influenciado por Hilferding, Bukhárin coloca o imperialismo como uma 

condição inerente do surgimento do capital financeiro. Assim, “a exportação de 

capital constitui o método mais cômodo de aplicação da política econômica dos 

grupos financeiros que, com a maior facilidade, colocam sob sua dependência 

novas regiões” (Bukhárin, 1984). Aliando análises que levariam em conta o papel 

desempenhado pelo capitalismo financeiro, a concorrência dos trustes 

capitalistas nacionais no mercado mundial,os processos de centralização e 

concentração do capital, Bukhárin promove avanços frente ao desdobramento 

lógico de Rosa e estabelece uma discussão mais ampla sobre os diversos 

mecanismos que adentram a concepção de imperialismo. 

 

Em A economia mundial e o imperialismo Bukharin analisou o fenômeno do 

imperialismo e sua ligação com o capital financeiro. Segundo este autor, o 

imperialismo é uma fase do desenvolvimento do capitalismo e uma 

conseqüência do surgimento do capital financeiro, por sua necessidade de 

expansão. Tal processo é uma necessidade do capital financeiro, permitindo a 

influência sobre territórios fornecedores de matérias-primas, mercados 

consumidores, capital excedente e produtos industriais das nações centrais. 

Esta conjuração tem por base a DIT (Divisão Internacional do Trabalho) 

que seria responsável pela troca de produtos de origens distintas. Para o autor: 

“(...) podemos definir a economia mundial como um sistema de relações de 

produção e de relações correspondentes de troca, que abarcam o mundo em 

sua totalidade”.   

Aproximando-se de Hilferding, Bukharin também relacionou o imperialismo 

à formação do capital financeiro. Segundo ele, este capital sustentava os 

monopólios industriais (financiando a sua produção) e se relaciona ao 

imperialismo em virtude da expansão de capital, necessário por conta da 

“superprodução relativa do capital”, ou seja, em razão da sua acumulação e 

demanda reprodutiva. 

Com isso acreditava que com o advento dos monopólios a livre 

concorrência no interior das economias seria prejudicada, elevando a 
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concorrência externa entre os grandes monopólios. Dessa forma o cenário que 

teríamos era o de competições no cenário internacional completamente 

anárquico, conforme preverá Lênin. Segundo afirma, 

 

Na sociedade capitalista, a guerra é, na realidade, apenas 
um dos métodos de concorrência capitalista, na medida em que 
esta última se trava na esfera da economia mundial. A guerra é, 
pois, a lei imanente de uma sociedade chamada a produzir sob 
a pressão das leis cegas do mercado mundial que se desenvolve 
caoticamente – e não de uma sociedade capacitada para reger, 
conscientemente, o processo de produção. (BUKHARIN, 1984, 
p. 48). 

 

As guerras, segundo Bukhárin, estariam associadas às disputas dos 

grandes monopólios nacionais do sistema de comércio internacional, tendo 

como raiz o processo de desenvolvimento econômico, através da nacionalização 

dos interesses da burguesia e a internacionalização do capital. Ainda sobre 

guerras e imperialismo diz Bukhárin, 

 

(...) Ora, essa política do capital financeiro é o imperialismo. 
Essa política implica métodos violentos, pois a ampliação do 
território nacional é a guerra. Não se deduz daí, entretanto, que 
qualquer guerra e qualquer expansão do território nacional 
pressupõem uma política imperialista: o elemento determinante 
é o fato de a guerra ser a expressão da política do capital 
financeiro, tomado esse termo no sentido de que falamos 
precedentemente. (BUKHARIN, 1984, p. 96). 

 

Em síntese podemos afirmar que Bukhárin entende o imperialismo como 

uma decorrência do desenvolvimento do sistema do capital financeiro e que este 

pressupõe a busca por conquistar novos territórios de forma a garantir a 

reprodução do capital. Isso torna necessária a formação pelo Estado de um alto 

poder militar de forma a possibilitar o alcance dos interesses dessa burguesia.  

 

1.3 - O Imperialismo em Lênin 

 

Lênin, em seu famoso ensaio escrito em, 1916, “Imperialismo, fase superior 

do capitalismo”, apontou que o capitalismo tinha se transformado em um sistema 
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universal de subjugação colonial e de estrangulamento financeiro por parte dos 

países, ditos, “avançados”, fazendo com que os países centrais arrastassem 

todas as demais nações do planeta para uma “guerra” pela partilha de suas 

riquezas. Compreendendo esse fenômeno como imanente ao capitalismo, o 

autor russo expõe em sua obra que o processo de acumulação do capital 

estimulava a formação de monopólios, cuja superioridade se potencializava com 

o capital-dinheiro proveniente dos bancos, dando assim origem ao capital 

financeiro. Com isso o “velho capitalismo” dava frente ao “capitalismo moderno” 

e monopolista o qual se caracterizava pela “exportação de capital”, fruto do 

crescente acúmulo de capitais por parte das nações avançadas em busca de 

uma colocação lucrativa. Esse processo de exportação de capitais atingiu 

proporções gigantescas gerando “uma sólida base para o jugo e exploração 

imperialista” de diversas nações para o “parasitismo capitalista de um punhado 

de Estados riquíssimos”. (Lênin, 1977) 

Lênin pontua 5 elementos que caracterizam as transformações sofridas 

pelo modo de produção capitalista que o teriam levado a sua maturidade. São 

eles:  

1) O enorme incremento da indústria aliado à célere concentração da 

produção em empresas cada vez maiores, formando os monopólios; 

 

Segundo coloca Lênin,  

 

“[...] uma particularidade extremamente importante do 
capitalismo chegado ao seu mais alto grau de desenvolvimento 
é a chamada combinação, ou seja, a reunião numa só empresa 
de diferentes ramos  da indústria, que ou representam fases 
sucessivas da elaboração de uma matéria-prima (por exemplo, 
a fundição do minério de ferro, a transformação do ferro fundido 
em aço e, em certos casos, a produção de determinados artigos 
de aço) ou desempenham um  papel auxiliar uns em relação 
aos outros (por exemplo, a utilização dos resíduos ou dos 
produtos secundários, a produção de embalagens, etc.)”(Lênin, 
1977:588) 

 

Para o autor russo, a história dos monopólios seria caracterizada por um 

período de livre concorrência (1860-1870), onde não havia quase sinais de 

formações monopolísticas. Depois da crise de 1873, o período posterior seria 



 21 

caracterizado pela formação dos cartéis, mas ainda sem obter uma centralidade 

da dinâmica econômica, e, por fim, o período posterior a 1903, onde os cartéis 

passam a ser uma base do processo econômico, ou seja, “o capitalismo 

transformou-se em imperialismo” (Lênin, 1977:591). 

 

2) A predominância do capital bancário sobre o capital industrial, dando 

origem à uma oligarquia financeira.  

 

Na medida em aumentam as operações bancárias e o número destas 

instituições diminuem, os bancos passa de intermediadores para monopolistas. 

Segundo Lênin,  

“[...]Esta transformação dos numerosos modestos 
intermediários num punhado de monopolistas constitui um dos 
processos fundamentais da transformação do capitalismo em 
imperialismo capitalista, e por isso devemos deter-nos, em 
primeiro lugar, na concentração bancária.” (Lênin, 1977:597) 

3) A predominância do Capital Financeiro e da Oligarquia financeira. 

 

Segundo coloca Lênin, é próprio do capitalismo separar a propriedade do 

capital da sua aplicação à produção. Na etapa imperialista, ou como ele coloca, 

na etapa de domínio do capital financeiro, o capitalismo atinge o seu grau 

superior. Nele,  

 “[...] o predomínio do capital financeiro sobre todas as demais 

formas do capital implica o predomínio do rentier e da oligarquia 
financeira, a situação destacada de uns quantos Estados de 
“poder” financeiro em relação a todos os restantes.” 

 

4) A Exportação de capital em detrimento da exportação de mercadorias. 

 

Para Lênin, o que diferenciava o velho capitalismo do novo capitalismo é 

que no primeiro havia uma predominância da exportação de mercadorias. Já 

neste último, o que predomina é a exportação de capital.  

Como o desenvolvimento do capitalismo se dá de uma maneira desigual 

entre os diferentes ramos da indústria e entre os diferentes países, teríamos uma 
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situação monopolista em que uns poucos países alcançaram um 

desenvolvimento que não mais tornaria tão lucrativo o reinvestimento desse 

capital. Em suas palavras, 

“[...] A necessidade da exportação de capitais obedece ao fato 
de que em alguns países o capitalismo “amadureceu 
excessivamente” e o capital (dado o  insuficiente 
desenvolvimento da agricultura e a miséria das massas) carece 
de campo para a sua colocação ‘lucrativa’.” (Lênin, 1977:622) 

Como decorrência disso teríamos o aumento espantoso da exportação de 

capital para países periféricos buscando cada vez maiores taxas de lucro e 

constituindo monopólios que dividem o mundo entre si, nos levando à última 

característica. 

 

 

5) conclusão da divisão territorial do planeta entre as grandes potências 

imperialistas. 

 

Lênin aponta que as associações monopolistas – cartéis, sindicatos e trusts 

– partilham entre si o mercado interno através do domínio da produção de seus 

países. A exportação de capitais e a constituição de um mercado mundial, 

alargou  

“sob todas as formas as relações com o estrangeiro e com as 
colônias e as “esferas de influência” das maiores associações 
monopolistas, a marcha ‘natural’ das coisas levou a um acordo 
universal entre elas, à constituição de cartéis internacionais.” 
(Lênin, 1977:625) 

 

A relação estabelecida entre as potências e as colônias são retratos dessa 

partilha do mundo entre os grandes grupos monopolistas. A busca de lucro em 

novas fronteiras proporcionou um expressivo aumento no número de colônias 

subordinadas aos países desenvolvidos. Para Lênin, é indubitável que “a 

passagem do capitalismo à fase do capitalismo monopolista, ao capital 

financeiro, se encontra relacionada com a exacerbação da luta pela partilha do 

mundo.”(Lênin, 1977:633) 
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Em síntese, para Lênin o imperialismo surgira como desenvolvimento e 

continuidade das características fundamentais do capitalismo em geral. No 

entanto, ele ressalta, que o capitalismo só se transforma em imperialismo 

quando se alcança um determinado grau muito elevado de seu desenvolvimento, 

ou seja, quando algumas das características fundamentais do capitalismo 

começam a transformar-se na sua antítese.  

Para ele, o traço mais fundamental neste processo é a substituição da livre 

concorrência capitalista pelos monopólios capitalistas. Conforme coloca, 

 

“[...] A livre concorrência é a característica fundamental do 
capitalismo e da produção mercantil em geral; o monopólio é 
precisamente o contrário da livre concorrência, mas esta 
começou a transformar-se diante dos nossos olhos em 
monopólio, criando a grande produção, eliminando a pequena, 
substituindo a grande produção por outra ainda maior, e 
concentrando a produção e o capital a tal ponto que do seu seio 
surgiu e surge o monopólio: os cartéis, os sindicatos, os trusts 
e, fundindo-se com eles, o capital de uma escassa dezena de 
bancos que manipulam milhares de milhões. Ao mesmo tempo, 
os monopólios, que derivam da livre concorrência, não a 
eliminam, mas existem acima e ao lado dela, engendrando 
assim contradições, fricções e conflitos particularmente agudos 
e intensos. O monopólio é a transição do capitalismo para um 
regime superior. “ (Lênin, 1977:641) 

 

Esse processo, esmiuçado por Lênin, conflui para o estabelecimento do 

imperialismo como fase superior do capitalismo, entendido por ele como a última 

fase de seu desenvolvimento, seguida posteriormente por uma revolução social 

e a ascensão de uma sociedade socialista.  

 



 24 

2 – A DISCUSSÃO CONTEMPORÂNEA DO IMPERIALISMO 

 

2.1 – O Imperialismo pós-clássicos – A influência dos teóricos do neo-

imperialismo 

 

A discussão sobre o imperialismo sumira em parte do centro das 

discussões durante grande parte do século XX. Harry Magdoff dizia que  

 

“como regra, os acadêmicos polidos preferem não usar o 
termo 'imperialismo'. Consideram-no desagradável e não 
científico”. (Foster, 2002) 

 

Gallagher e Robinson (1953) chegaram a teorizar sobre um “imperialismo 

de livre mercado”6, onde o próprio conceito de imperialismo ganha uma outra 

face e entendimento, diferente da discussão clássica.  

O que se poderia constatar facilmente nesse período é que qualquer 

referência a uma possível relação entre o desenvolvimento do capitalismo e o 

imperialismo era vista como uma visão parcial deturpada por um certo 

‘esquerdismo’. Para muitos autores a discussão estaria encerrada. 

Na contramão desse processo as poucas vozes que resistiram e insistiram 

na temática aparecem durante os anos 60, até início dos anos 70. Estes trataram 

de requalificar o conceito sem que este perdesse sua essência, mas que 

pudesse contemplar de forma eficiente os novos desdobramentos do processo 

de acumulação de capital. Dentre estes autores podemos citar Brown (Depois 

do Imperialismo), Baran e Sweezy (Capitalismo Monopolista), Mandel 

(Capitalismo tardio), Palloix (A Economia Mundial Capitalista) além de Amin 

(Acumulação em escala mundial). Estas obras, que tinham o imperialismo como 

cerne de discussões, colocavam o imperialismo como uma nova etapa do 

capitalismo, diferente em parte da abordagem clássica, o que resultou por um 

tempo nas discussões sobre um neo-imperialismo.  

O “sumiço” das teorias sobre o imperialismo se intensificou ao final do 

século XX, juntamente com a ascensão do modelo neoliberal. O discurso 

                                                 
6 Essa teoria se baseia no livro “Imperialism of free trade” de Gallager e Robinson (1953). Para uma rápida 
explicação sobre o que propunha essa teoria sugerimos a leitura da monografia de Simiqueli, R. Por um 
projeto de Império em Adam Smith – UNICAMP – 2008). Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000437696  

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000437696
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hegemônico da época pregava uma nova ordem mundial, as fronteiras 

desapareciam, os países se tornariam interdependentes, enfim, o fim da história7 

chegava. 

A partir da década de 80 uma vertente se auto-afirmando marxista, surge 

no cenário mundial propondo a atualização de alguns conceitos de Marx, 

afirmando que estes não mais dariam conta das recentes transformações 

ocorridas no mundo do trabalho. Além de vivermos, segundo eles, uma fase pós-

industrial, o trabalho produtivo teria perdido sua centralidade, dando espaço 

agora ao trabalho imaterial8 oriundo dos escombros da teoria do valor-trabalho 

de Marx, bem como todas essas mudanças teriam transformado as relações 

políticas, desaparecendo o imperialismo e surgindo a Figura do Império. Vamos 

nos concentrar então em suas proposições. 

 

 

2.2 - O Imperialismo em Antonio Negri e Michael Hardt 

 

Reflexões sobre o fim do imperialismo é o tema central da obra Império, de 

Antonio Negri e Michael Hardt. Suas perguntas partem do entendimento do que 

diferencia as formas hodiernas de dominação mundial do tradicional 

imperialismo.  

Em suas análises, o Império não seria uma entidade política ou nacional 

localizada em um determinado Estado ou conjunto destes. Seria antes uma 

lógica espalhada por toda a parte, uma estrutura de poder que se generalizou, 

correspondendo à atual fase do capitalismo globalizado. O império conseguira ir 

além de onde foram todas as outras lógicas, chegando a penetrar corpo, mente, 

espaço, subjetividades, etc.  

Teríamos assim a transição de uma ‘sociedade disciplinar’ para uma 

‘sociedade de controle’, onde na primeira a sociedade funciona através de seus 

                                                 
7 Francis Fukuyama em artigo intitulado “The end of History?” de 1989.  fazia uma relação da conjuntura 
daquela época com o fim da história de Hegel, em que o Estado Homogêneo Universal ao se pôr eliminaria 

todas as contradições existentes, não mais existiria lugar para grandes conflitos sobre a organização política 
desse estado, mas apenas encaminhamentos sobre pequenos problemas de política e economia, pois a 
“idéia ocidental” triunfava frente às alternativas ao liberalismo ocidental. Como conseqüência disso, era que, 
para Fukuyama, as democracias de mercado teriam provado sua capacidade tanto de resistir à crises e 
guerras, bem como a de atender aos anseios de prosperidade e riqueza dos países que aderissem a esse 
modelo organizador. 
8  
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mecanismos disciplinares e de inclusão e exclusão, como manicômios, prisões, 

universidades, etc. Já uma sociedade de controle não prescinde dessas 

instituições, aparentando uma sociedade mais democrática e flexível, porém 

seus mecanismos, apesar de mais difusos, são mais imanentes e incidem mais 

nas subjetividades, seja através de seus sistemas de comunicação, internet, etc.  

Com isso o poder se torna uma função integradora da sociedade, 

organizando-a e constituindo a dimensão que os autores chamam de biopolítica. 

As consequências disso é que no anterior mundo bipolarizado, 

caracterizado pela divisão das grandes potências hegemônicas, havia estados 

nacionais fortes, constituindo verdadeiros centros de poder. O capitalismo ainda 

não tinha conseguido incorporar toda a humanidade em seu interior, existindo, 

portanto, um lado exterior. Essa conquista somente teria se dado agora, através 

do que chamam Império. 

Assim, com a desaparição destes centros de poder, este teria se 

desterritorializado, não mais se situando em um lugar específico, pois se 

deslocaria de um lado para outro. Desaparecem aquelas divisões clássicas de 

primeiro mundo e terceiro mundo, uma vez que  

 
“se misturaram de tal forma que continuamente 

encontramos o Primeiro Mundo no Terceiro, o Terceiro no 
Primeiro e já quase não encontramos o Segundo em parte 
alguma. O capital parece estar a braços com um mundo 
uniforme ou, em realidade, com um mundo definido por novos e 
complexos regimes de diferenciação e homogeneização, 

desterritorialização e reterritorialização” (Imp. pp. 14-15).  
 

 

 

Segundo colocam,  

 

“Os Estados Unidos não constituem  -  e na realidade, 
nenhum Estado-nação pode constituir – o centro de um projeto 
imperialista. O imperialismo acabou. Nenhuma nação será líder 
mundial como foram as nações européias modernas.” (Negri, 
2001:15) 

 

Em outras palavaras,  

 

“Na atual fase imperial, já não existe imperialismo -- ou, 
quando ainda existe, é um fenômeno de transição rumo à 
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circulação dos valores e dos poderes em escala do Império. Na 
verdade, não há mais Estado-nação: este deixou de deter as três 
características substanciais da soberania -- militar, política e 
cultural --, absorvidas ou substituídas pelos poderes centrais do 
Império. Dessa forma, desaparece ou se atrofia a subordinação 
dos antigos países coloniais aos Estados-nação imperialistas, 
assim como a hierarquia imperialista sobre continentes ou 
nações: tudo se reorganiza em função do novo horizonte unitário 
do Império.” (Negri, 2001) 

 

 

Se, com a ascensão do Império, o Estado-nação desaparece, isso não 

impede, segundo afirmam, que o ordenamento jurídico e político do Império 

sejam mais eficientes e, até mesmo, mais totalitários. Isto porque,  

 

“[...] ele se enraíza progressivamente em todas as regiões do 
mundo, utilizando-se da unificação econômico-financeira como 
de um instrumento de autoridade do direito imperial. Pior ainda: 
ele aprofundou o seu controle sobre todos os aspectos da vida. 
É por isso que nós destacamos a nova faculdade "biopolítica" do 
poder imperial, com o acontecimento que significa o seu 
surgimento, ou seja, a passagem de uma organização do 
trabalho fordista a uma organização pós-fordista, e de um modo 
de produção que tinha por base a manufatura a outras formas 
de valorização (e de exploração) muito mais amplas: formas 
sociais, imateriais, formas que investem a vida nas articulações 
intelectuais e afetivas, os tempos de reprodução, as migrações 
de pobres através dos continentes... O Império constrói uma 
ordem biopolítica porque a produção se tornou biopolítica.” 
(Negri, 2001) 

 

 

 

Por fim, “[...]o Estado-nação, que confinava a luta de classes, agoniza, 

como antes dele agonizaram o Estado colonial e o Estado imperialista.” 

 

Podemos perceber que a leitura acima exposta, além de consequências 

políticas preocupantes, desprende-se quase, que por completo, de uma análise 

econômica mais detalhada. No espaço da obra desses autores as relações entre 

o desenvolvimento do capitalismo tomam um segundo plano, diferenciando-se 

das análises clássicas sobre a questão. É através da percepção da dialética 

existente entre o imperialismo e o desenvolvimento do capitalismo que 

entendemos ser o caminho necessário para pontuarmos essa questão em 

nossos dias. Passemos então a uma análise da história econômica do século 
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XX, de forma a compreendermos a minúcia desse processo para que mais a 

frente identifiquemos como anda a questão do imperialismo em nossos dias. 
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CAPÍTULO II 

 

A retomada da hegemonia americana  

 

Apresentar o desenvolvimento histórico do imperialismo em suas mais 

diversas faces remontaria a uma longa discussão travada entre diversos teóricos 

das mais diversas matrizes de pensamento. Nesse espaço que dedicamos para 

situar nosso objeto temos a intenção de apontar um cenário geral das 

transformações pelas quais passou o sistema monetário internacional para que 

ao fim possamos restabelecer uma articulação entre o desenvolvimento de 

padrões monetários, imperialismo e consolidação da hegemonia de um país. 

Devido a isso nossa discussão aqui será restrita a uma apresentação da 

transição do terceiro ciclo sistêmico de acumulação (britânico) - para utilizarmos 

uma expressão de Arrighi - para o quarto ciclo sistêmico, esse americano9. 

No período conhecido como a Era de ouro do liberalismo – período que se 

estende entre 1819 a 1914 - o mundo fora marcado com um forte crescimento 

econômico do comércio internacional tendo a Inglaterra como potência 

hegemônica e a libra como moeda internacional, sistema esse conhecido como 

padrão-ouro. 

Segundo Belluzzo10 (2009), o padrão-ouro apresentava uma forma 

adequada de coordenação do contraditório arranjo internacional, onde esse ao 

passo que consolidava a hegemonia financeira inglesa se caracterizava pela 

exacerbação da concorrência entre a Inglaterra e as novas economias dos trusts 

e das grandes corporações, pela exclusão dos trabalhadores do processo 

político e pela constituição de uma periferia funcional, fronteira de expansão dos 

sistemas de créditos dos países centrais. 

                                                 
9 Arrighi, em O longo século XX, teoriza sobre o que seria um ciclo sistêmico de acumulação. 
Para esse autor, a fórmula geral do capital de Marx não seria restrita a lógica dos investidores 
individuais, mas representaria um padrão reiterado do capitalismo como sistema mundial. Assim, 
um ciclo sistêmico se caracterizaria pela alternância de épocas de expansão material sucedidas 
por momentos de expansão financeira, onde estas duas fases constituiriam um ciclo sistêmico 
de acumulação. (Arrighi, 1996). O debate das teses de Arrighi com as de Hobson e Hilferding 
não será objeto aqui tratado. Para isso ver Tavares e Belluzzo (2009, cap. I). 
10 Finança Global e Ciclos de expansão, publicado originalmente em Fiori (1999) e 
posteriormente republicado em Belluzo (2009) capítulo 7. 
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Uma das características desse período é o fato de o Banco Central da 

nação hegemônica, no caso o Banco da Inglaterra, liderar os movimentos das 

taxas de juros, apontando a necessidade dos demais países também 

promoverem ajustes em suas economias, agindo todos na mesma direção. 

Eichengreen (2007), citando Keynes, escreve que “o banco dava o tom”, sendo 

o “maestro da orquestra”. Com isso a Inglaterra, através de seu banco, atuava 

sempre consciente de suas responsabilidades, garantindo o padrão monetário e 

sendo, ao mesmo tempo, o emprestador em última instância11.  

Podemos aqui perceber como a articulação desses elementos – posição 

hegemônica da Inglaterra sob o padrão-ouro com a libra como moeda-chave e a 

articulação do Banco da Inglaterra como maestro da oferta monetária 

internacional – conferiam à Inglaterra uma posição privilegiada onde esta podia 

até mesmo incorrer em déficits no seu balanço de pagamentos e financiá-los 

com captações de aplicações de curto prazo em seu sistema financeiro, pois o 

país possuidor da moeda internacional tem a capacidade de não sofrer restrições 

no seu balanço de pagamentos (Serrano, 2002 e 2004), pelo menos enquanto 

sua moeda for as good as gold, nesse caso, na medida em que a Inglaterra 

conseguisse evitar os déficits em conta corrente e o aumento de seu passivo 

externo líquido.  

Segundo Belluzo (2009), o período compreendido entre 1880 a 1914 foi 

pródigo na produção de instabilidades cambiais e financeiras na periferia. Até 

mesmo os Estados Unidos, que era um poderoso competidor nos mercados 

mundiais, foi afetado por diversas crises cambiais e financeiras, dada sua 

                                                 
11 Segundo afirmam Bordo e Kidland sobre a importância do banco central inglês esse autores 
colocam que, “por Londres ser o centro para os principais mercados de ouro, commodities e 
capitais, devido à extensa circulação dos ativos denominados em libra esterlina, e pela libra 
esterlina ser utilizada por muitos países como moeda de reserva internacional (como substituta 
para o ouro), argumenta-se que o Banco da Inglaterra, através da manipulação de suas taxas, 
poderia atrair todo o ouro que necessitasse e, além disso, que os outros bancos centrais 
ajustariam suas taxas de desconto ao dele. Assim, o Banco da Inglaterra poderia exercer 
influências poderosas sobre as fontes de dinheiro e níveis de preços de outros países com 
padrão-ouro.” No original, “because London was the center for the world’s principal gold, 
commodities, and capital markets, because of the extensive outstanding sterling-denominated 
assets, and because sterling was used as an international reserve currency (as substitute for 
gold) by many countries, it s argued that the Bank of England, by manipulating its bank rate, could 
attract whatever gold it needed and, furthermore, that others central banks would adjust their 
discount rate to hers. Thus, the Bank of England could exert powerful influences on the money 
supplies and price levels of other gold standard countries.” (Bordo e Kidland, apud Mello Neto e 
Araújo, 2006) 
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condição de devedor. A Inglaterra, enquanto país que fazia a arbitragem 

internacional, transformava-se, segundo o autor, em “especuladores, tentando 

tomar pesadas posições contra as moedas ‘fracas’, tanto nos mercados à vista, 

quanto em operações a termo”.  

No entanto, a concorrência intercapitalista levaria a hegemonia do regime 

britânico a ser questionada. À medida que a segunda revolução industrial se 

alastrava pelo mundo e os países começavam a se industrializar os pilares de 

sustentação do regime britânico começam a se romper levando ao paradoxo de 

que o capital inglês ganhava em escala e em território mundial, e ao mesmo 

tempo perdia o controle sobre o progresso tecnológico. Assim, à medida que as 

economias periféricas se desenvolviam, retiravam a Inglaterra de sua condição 

de pólo do controle tecnológico. O processo de catch-up através de empréstimos 

do capital inglês foi muito bem sucedido. Vários países passaram a restringir o 

envio de capitais ao exterior, criando um ambiente lesivo à Inglaterra, na medida 

em que protestava quanto à possibilidade deste país financiar seus déficits 

através de moeda fiduciária.  

Por outro lado, esse súbito impulso de industrialização dos países 

periféricos e semi-periféricos foi dado pelos seus crescentes endividamentos de 

forma a sustentar a conversibilidade de suas moedas. Com a eclosão da I Guerra 

Mundial o cenário internacional se torna desfavorável para a Inglaterra, mas este 

apenas se modifica de forma mais intensa, perdendo a Inglaterra sua posição de 

país hegemônico, apenas após a II Grande Guerra. 

Como nos informa Arrighi (1996), a demanda da Inglaterra por 

armamentos, máquinas e matérias-primas para a I Grande Guerra, materiais 

estes que em sua maior parte só podiam ser fornecidos pelos Estados Unidos, 

deu início 

 “à erosão dos direitos britânicos à renda produzida nos 
Estados Unidos, bem como a acumulação de direitos norte-
americanos sobre as receitas e ativos britânicos. Nos primeiros 
anos da guerra, os ativos britânicos nos Estados Unidos foram 
liquidados na Bolsa de Valores de Nova York com pesados 
descontos nos preços”. (Arrighi, 1996) 

 

Já no fim da guerra os Estados Unidos haviam quitado suas dívidas, 

adquiridas pelos pesados investimentos em infra-estrutura em sua economia, e 

ainda acumulado enormes quantidades de créditos.  
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Com o término do conflito houve uma necessidade de se reajustar a 

balança comercial dos vários países, o que em parte justificou o retorno do 

padrão ouro. A Inglaterra, apesar da dívida adquirida com os Estados Unidos, 

ainda era possuidora de grandes quantidades de ouro (quantidade maior do que 

no período anterior à guerra) e era detentora de direitos a rendas externas, além 

de contar com os pagamentos alemães de restauração da guerra. Mais 

importante ainda, como destaca Arrighi foi a impossibilidade dos Estados Unidos 

administrarem o sistema monetário internacional. 

Esse retorno do padrão-ouro, com a paridade restabelecida ao mesmo 

patamar do período anterior à guerra, fez com que a Inglaterra saísse 

prejudicada no comércio internacional, uma vez que a inflação do período 

acabou propiciando uma condição desvantajosa na competitividade da 

economia inglesa e tornando deficitária sua balança de pagamentos. (Mello Neto 

e Araújo, 2006).  

A falta de uma organização do sistema monetário internacional no período 

entre-guerras é apontada pela literatura como causa da instabilidade econômica 

desse período. Segundo aponta Teixeira (1983),  

 

 
“o aguçamento das rivalidades e conflitos entre os 

principais países capitalistas, [...], levou a uma profunda 
desestruturação da economia mundial, com redução do fluxo de 
mercadorias e de capitais e a formação de blocos regionais ou 
políticos de comércio”. 

 

Mas foi com o fim da II Guerra Mundial que ocorre a inversão deste quadro, 

com os Estados Unidos desempenhando um novo papel e estabelecendo a Era 

de Ouro do Capitalismo. Além do impacto extremamente positivo do conflito para 

a economia americana, este sai como potência hegemônica e buscando 

restabelecer a ordem econômica mundial sob sua batuta. Esse processo ficou 

mais claro com as reuniões de Bretton Woods que pretendia reconstituir o 

sistema monetário internacional a fim de evitar uma crise econômica no pós-

guerra e com a criação do FMI e do Banco Mundial. Esse conjunto, conforme 

coloca Teixeira, era o resultado da supremacia política, econômica e militar dos 

Estados Unidos. 
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O interesse na consolidação de sua hegemonia pode ser vista já nas 

políticas que os Estados Unidos desenvolveu para seus adversários, por 

exemplo, a desindustrialização e desconcentração econômica da Alemanha e do 

Japão (Teixeira, 1993). Com a vitória da proposta americana em Bretton Woods 

e a nova configuração do sistema monetário internacional ocorre a consolidação 

da posição hegemônica dos Estados Unidos. O Plano Marshall foi outro 

elemento que ajudou nessa consolidação. Além de esse plano viabilizar o que 

futuramente seria a Comunidade Européia, possibilitou também desvalorizações 

maciças das em relação ao dólar (aqui contrariando o próprio acordo de Bretton 

Woods) e por fim conseguiu uma ampliação da aceitação dos produtos 

americanos, principalmente nos mercados Europeu e Japonês. 

A partir da década de 50, ainda conforme Teixeira, se intensifica a 

concorrência intercapitalista sob a hegemonia americana com expansão das 

filiais das grandes corporações manufatureiras e endividamento financeiro do 

resto do mundo contra os Estados Unidos. Na década de 60 os padrões de 

industrialização foram bastante semelhantes nos vários países do mundo.  

Ocorrem “milagres econômicos” tanto na Europa como no Japão, com a 

característica da generalização do padrão de consumo americano aos demais 

países centrais e periféricos, em contrapartida os Estados Unidos começam a 

crescer menos que o Japão e os demais países europeus (tanto em renda como 

em competitividade). O surgimento de déficits comerciais para a economia 

americana acabou deteriorando os resultados da conta corrente levantando 

questionamentos sobre sua capacidade de garantir a conversibilidade. Além 

disso, o problema com a Guerra do Vietnã intensificou esses gastos e aumentou 

a desconfiança internacional. 

Essa desconfiança quanto ao dólar é tratada também por Teixeira, onde 

este autor destaca o papel da questão monetária e financeira na caracterização 

desse período. Conforme ele discorre, essa questão expressou uma grande 

contradição entre os Estados Unidos enquanto emissor de moeda internacional 

e Estado Nacional. O problema consistia em que  

 

“o comércio e o investimento direto haviam suplantado o 
ritmo de criação de reservas, que, como não podia depender da 
‘relíquia bárbara’ da produção aurífera, apoiava-se 
crescentemente nos déficits americanos no balanço de 
pagamentos”. (Teixeira, 1983) 
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A década de 70 inicia com uma crise monetária, a qual se seguem uma 

desvalorização do dólar e o rompimento em 1971 do padrão ouro-dólar, 

suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. Os choques do petróleo de 

73 e em 79 intensificaram esse problema. Era o final da Era de Ouro do 

Capitalismo. 

A saída encontrada pelos Estados Unidos para superar essa crise foi 

constituída de várias etapas12, terminando pela elevação violenta das taxas de 

juros internacionais (diplomacia do dólar forte), o que levou a economia mundial 

a uma recessão de três anos. Em contraste, essa elevação possibilitou uma 

redução da inflação, um fortalecimento da moeda americana, a reversão dos 

movimentos de especulação contra o dólar e o fortalecimento do sistema 

financeiro americano re-consolidando sua hegemonia (Mello Netto e Araújo, 

2006). Tavares (1997) aponta que  

 

“os americanos, indiscutivelmente, deram, de 1979 a 1983, 
uma demonstração de sua capacidade maléfica de exercer sua 
hegemonia e de ajustar todos os países, através de recessão, 
ao seu desiderato. E o fizeram com uma arrogância e com uma 
violência sem precedentes”.  

 

Os resultados dessa postura adotada pelos Estados Unidos começaram a 

surtir efeito a partir de 1983, quando a economia americana começava a dar 

sinais de recuperação. 

A manipulação da taxa de juros realizada pelo governo americano, apesar 

da recessão provocada, derrubou o preço das commodities, que junto com a 

queda dos preços de exportação em dólar, acaba por gerar choques de oferta 

positivos desacelerando a inflação americana. (Medeiros e Serrano, 1999).  A 

consequência desse processo foi uma elevação do déficit americano juntamente 

com uma atração de grandes fluxos de capitais em busca de valorização e 

segurança. Nesse momento a economia americana passa a crescer um pouco 

mais rápida enquanto a periferia entra em colapso com crise em suas dívidas. 

Nem mesmo o Japão e a Europa passaram ilesos. A economia japonesa 

                                                 
12 Ver Tavares, 1997 
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desacelerava enquanto a européia se atolava em crises fiscais e elevado 

desemprego.  

Um aspecto que se desenvolveu em paralelo com o processo de retomada 

da hegemonia americana foi o processo de desregulação e inovações 

financeiras. Esse processo facilitou o financiamento dos déficits de vários países, 

inclusive os periféricos, que haviam sido excluídos do circuito internacional 

devido à crise de suas dívidas. De fato, a partir da década de 90, ocorre uma 

ampla abertura das economias periféricas, desregulando seus mercados 

financeiros e possibilitando a entrada maciça de fluxos de capitais. 

Esse processo de desregulação financeira foi fundamental para a 

consolidação da hegemonia americana, principalmente no que tange ao 

fechamento de seus elevados déficits. Conforme aponta Vasudevan,  

 

“[...]os países em desenvolvimento estão mais bem 
sucedidos em alcançar suas taxas de crescimento potencial 
através de empréstimos nos mercados de capitais internacionais 
para preencher lacunas de recursos, maior será os seus 
desequilíbrios externos e menor a probabilidade para manter a 
entrada de capital necessário para suportar a taxa de 
crescimento. As entradas, assim, criam uma pressão para 
apreciação da moeda  e para elevação da taxa de juros nestes 
países periféricos. Taxas de juros elevadas (agravada pela 
depreciação), implicam em compromissos de reembolso  da 
dívida  em moeda estrangeira (dólares) elevados, reduzindo 
drasticamente as margens de segurança. O aumento da 
percepção de risco de crédito ea propagação de fragilidade 
financeira, finalmente, leva a uma reversão dos fluxos de 
capital.Instabilidade na periferia é o mecanismo que permite o 
ajuste no centro” (Vasudevan, 2005)13 

 

Como podemos perceber nesse breve histórico do desenvolvimento do 

capitalismo a consolidação da hegemonia de um país sempre esteve aliada à 

manutenção de um padrão monetário propício. Conforme destacam Mello Neto 

e Araújo (2006) esse processo foi mais ativo por parte dos Estados Unidos, na 

                                                 
13 No original, “the more successful developing countries are in achieving their potential growth 
rate by borrowing in international capital markets to fill their resource gaps, the larger will be their 
foreign imbalances and the less likely they will be to retain the capital inflows required to support 
the growth rate. Inflows thus create a pressure on the currency to appreciate and interest rates 
to rises in these peripheral countries. Increased interest rates (compounded by depreciations), 
imply increased debt repayment commitments in foreign currency (dollars), drastically reducing 
margins of safety. The increased perception of credit risk and the spread of financial fragility finally 
leads to a reversal of capital flows. Instability in the periphery is the mechanism that enables 
adjustment in the center” 
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consolidação de sua hegemonia, do que aquele aplicado pela Inglaterra. O 

chamado déficit de atenção realizado pela Inglaterra, que permitiu o 

desenvolvimento de novas potências a ponto de questionar sua hegemonia, não 

se repetiu na era da hegemonia americana. Pelo contrário, o plano de 

reconstrução da Europa no pós-guerra foi parte da estratégia americana de 

consolidação de sua hegemonia, que culminou na desregulamentação dos 

fluxos internacionais de capitais, processo esse que permite a continuidade dos 

gastos americanos absorvendo riquezas de outros países. 

A teoria clássica do imperialismo é fruto das mudanças que ocorreram na 

virada do século XIX para o século XX. As principais publicações surgem já na 

primeira e segunda década do século XX e sofrem um relativo declínio em 

meados do mesmo século, sendo que após a consolidação do padrão dólar 

flexível o conceito de imperialismo já estaria morto! 

É fácil percebermos a falta de uma discussão relacionando a constituição 

do sistema monetário internacional e o imperialismo, principalmente nas leituras 

clássicas. Apesar de Hilferding e Lênin considerarem um ou outro aspecto dessa 

relação, não o faz como elemento central para se pensar a constituição de um 

novo movimento imperialista. Apenas após o processo de mundialização 

financeira ocorre uma retomada das discussões sobre as relações entre moeda 

e políticas imperialistas, no entanto estando dispersas e desarticuladas ou até 

mesmo restritas apenas a uma discussão histórica. 
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CAPÍTULO III 

 

A ECONOMIA POLÍTICA DO IMPERIALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

Como podemos perceber, com o exposto acima, o século XX, em especial 

seu último quarto, foi marcado por grandes transformações econômicas e 

políticas o que propiciou o levantamento de uma ampla reflexão sobre esse 

momento histórico. No entanto, diante dessas transformações, as investidas 

teóricas se apressaram em procurar responder à novidade desse fenômeno, 

apanhando em sua superfície determinações que substanciassem proposições 

pressupostamente elaboradas. Esse tipo de análise se trataria de um equívoco 

metodológico, uma vez que ao se prenderem à pseudoconcreticidade do 

fenômeno nossos teóricos não conseguiram captar a sua concreticidade.14 Daí a 

facilidade de se dizer hoje que o imperialismo acabou. 

Nossa interpretação, ao contrário dessas análises, vem como algo 

diferente, destoante do consenso hegemônico do establishment. Dessa forma, 

não entendemos que o desenrolar dos acontecimentos do último século nos 

levaram a um reino de paz às sombras de um novo império, mas sim que outras 

formas de dominação e manutenção de hegemonia se estabeleceram, 

aprofundando o processo de desigualdade entre as nações e, mais do que isso, 

propiciando uma “política de contenção”, onde as saídas para o desenvolvimento 

dos países periféricos se tornam extremamente minimizadas e fragilizadas. 

Para entendermos melhor a ascensão de uma economia financeirizada, 

bem como o mecanismo de funcionamento dessa financeirização, faremos um 

rápido retorno à teoria do valor em Marx, de forma  a apontar os elementos que 

levaram à constituição desse modelo, para que enfim possamos realizar a 

                                                 
14 Segundo Kosik, “o pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se contenta com 

os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas simples e também abstratas representações, 

tem de destruir a aparente independência do mundo dos contactos imediatos de cada dia. O pensamento 

que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso 

do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa do fenômeno 

se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real interno; por trás do 

fenômeno, a essência. O que confere a estes fenômenos o caráter de pseudoconcreticidade não é a sua 

existência por si mesma, mas a independência com que ela se manifesta. A destruição da 

pseudoconcreticidade - que o pensamento dialético tem que efetuar - não nega a existência ou a 

objetividade daqueles fenômenos, mas destrói a sua pretensa independência, demonstrando o seu caráter 

mediato e apresentando, contra a sua pretensa independência, prova do seu caráter derivado” (Kosik, 

1989:16) 



 38 

síntese necessária entre o processo de constituição da hegemonia americana 

através da imposição de um novo padrão monetário, o processo de 

fnanceirização da economia mundial e a forma constituída do imperialismo 

contemporâneo. 

 

3.1 – A Economia Política da Financeirização 

 

Trataremos aqui da gênese da forma dinheiro até sua constituição como de 

crédito tratada por Marx em sua obra O Capital e a constituição do processo de 

financeirização da economia mundial. Para isso retornaremos rapidamente à 

compreensão do dinheiro em Marx de forma a explicitar o desenvolvimento 

dessas formas para logo em seguida estabelecermos a relação existente entre 

a forma assumida pelo imperialismo contemporâneo e o processo de 

financeirização da economia mundial. Pedimos desculpas pelos possíveis 

excessos de citações na exposição do dinheiro em Marx, mas achamos 

importante deixar o próprio autor falar, evitando o máximo interpretações que 

possam levar a equívocos. 

Nossa rápida exposição sobre a teoria monetária em Marx15, inicia com a 

explicação da forma dinheiro. Necessário se faz lembrar que em O Capital, Marx 

parte não desta forma, mas sim da mercadoria. Ali ele percorre uma trilha que 

vai desde a exposição da contradição entre valor de uso e valor de troca, até 

chegar à forma valor e a seu fundamento, o trabalho abstrato. É nesse ponto que 

Marx teoriza sobre as formas do valor, ou como nos diz Teixeira, “o processo de 

constituição do universal dinheiro” (1995:84). 

Na sua exposição sobre as formas de valor16, Marx aponta quatro meios 

pelas quais elas se desenvolvem: a forma valor simples, singular ou acidental 

(onde xA = yB) onde B representa um espelho ou equivalente da mercadoria A; 

a forma de valor total ou desdobrada onde o valor de A não se expressa somente 

                                                 
15 A “Teoria Monetária de Marx” configura uma grande discussão dentro do marxismo. Desde as 
divergências entre o conceito de dinheiro-mercadoria e o dinheiro inconversível dos dias de hoje, até mesmo 
ao antigo problema da transformação dos valores em preço (que perpassa a discussão do dinheiro), 
podemos afirmar que não temos hoje um consenso capaz de explicar o dinheiro no capitalismo 
contemporâneo. Aqui não trataremos das questões que perpassam esses debates. Basearemos nossa 
exposição do dinheiro justamente onde existe esse consenso dentro da teoria e seus intérpretes. Para uma 
melhor compreensão dos vários debates sobre o dinheiro no capitalismo contemporâneo ver Rotta, 2008. 
16 Devemos sempre ressaltar que o método de exposição trabalhado por Marx em O Capital não constitui 
uma gênese histórica da formação capitalista, como pensam alguns de seus intérpretes. Trata-se sim da 
apresentação de suas determinidades. Para maiores detalhes ver Teixeira, 1995 e Fausto, 1987. 
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em uma mercadoria (no caso em B), mas sim em várias mercadorias (ex: xA= 

yB ou zC ou wD, etc.); a forma geral de valor, onde agora todas as mercadorias 

se expressam no valor de uso de uma só mercadoria (Yb ou zC ou wD = xA); e, 

por fim, a forma dinheiro, onde a mercadoria “eleita”17 torna-se o equivalente 

geral, forma unitária e geral do valor. 

Podemos então afirmar que o dinheiro é então a mercadoria que se 

converte em forma geral do valor das demais mercadorias, equacionando o 

sistema de preços e facilitando as trocas de mercadorias. Assim, a contradição 

existente entre o valor de uso e o valor de troca se resolve na mercadoria 

dinheiro. Após desvendarmos a origem da mercadoria dinheiro, passemos a uma 

rápida exposição de suas funções.  

Primeiramente, como já dito anteriormente, o dinheiro possui a função de 

servir como medida de valor das mercadorias. Conforme Marx,  

 

“[...] Não é por meio do dinheiro que as mercadorias se 
tornam comensuráveis. Ao contrário. Sendo todas as 
mercadorias, enquanto valores, trabalho humano objetivado, e 
portanto sendo em si e para si comensuráveis, elas podem medir 
seus valores, em comum, na mesma mercadoria específica e 
com isso transformar esta última em sua medida comum de 
valor, ou seja, em dinheiro. Dinheiro, como medida de valor, é 
forma necessária de manifestação da medida imanente do valor 
das mercadorias: o tempo de trabalho.” (Marx, 1996:219) 

 

O princípio para nossa compreensão é entendimento do dinheiro como 

síntese da contradição entre valor de uso e valor de troca. Com isso, a forma 

monetária do valor é também a expressão da síntese do duplo caráter do 

trabalho, qual seja, dos trabalhos concretos (formas particulares do trabalho) e 

do trabalho abstrato (forma social do trabalho). Quando então os produtores 

individuais expressam o valor de suas mercadorias em dinheiro, estes levam em 

conta o seu tempo de trabalho individual, despendido na produção dessa 

mercadoria. No entanto para se realizar o “salto mortal” da mercadoria, o trabalho 

individual deve ser reconhecido como social através do mercado. Assim, 

conforme Teixeira (1995:97) “a expressão monetária do valor das mercadorias – 

seu preço – pode coincidir ou não com o tempo de trabalho socialmente 

necessário.”  

                                                 
17 Pelo processo social. 
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A segunda função do dinheiro é o de servir como meio de circulação, ou 

seja, as mercadorias para serem permutadas. Se quando tínhamos o dinheiro 

como medida dos valores desprezamos a sua quantidade, nos restringindo a 

uma análise de sua materialidade, como meio de circulação sua quantidade 

torna-se essencial, e sua materialidade pode até mesmo tornar-se um signo. 

Conforme Marx, o dinheiro enquanto meio de circulação, 

 

“[...] O resultado da circulação, substituição de uma 
mercadoria por outra mercadoria, aparece portanto intermediado 
não pela própria mudança de forma, porém pela função do 
dinheiro como meio circulante, o qual circula as mercadorias em 
si mesmas inertes, transferindo-as das mãos nas quais elas são 
não-valores de uso para as mãos nas quais elas são valores de 
uso, sempre em direção contrária ao seu próprio curso. O 
dinheiro afasta as mercadorias constantemente da esfera de 
circulação, ao colocar-se continuamente em seus lugares na 
circulação e, com isso, distanciando-se de seu próprio ponto de 
partida. Embora o movimento do dinheiro seja portanto apenas 
a expressão da circulação de mercadorias, a circulação de 
mercadorias aparece, ao contrário, apenas como resultado do 
movimento do dinheiro.” (Marx, 1996:238) 

 

Cabe ressaltar, conforme nos alerta Teixeira (1995:107) que o fato do 

dinheiro nunca sair de circulação coloca a necessidade de se estabelecer a 

quantidade de meio circulante necessária para a realização dos preços das 

mercadorias. E é justamente nessa parte da exposição de Marx que este 

desenvolve sua crítica à Teoria Quantitativa da Moeda, quando aponta que o 

ajuste da quantidade de meios de circulação na economia se dá pela variação 

do estoque de moeda que está entesourado. Para ele, 

 

“[...] A quantidade global do dinheiro funcionando como 
meio circulante, em cada período, é assim determinada, por um 
lado, pela soma de preços do mundo das mercadorias 
circulantes, por outro, pelo fluxo mais lento ou mais rápido de 
seus processos antitéticos de circulação, do qual depende que 
fração dessa soma de preços pode ser realizada por intermédio 
das mesmas peças monetárias. A soma de preços das 
mercadorias depende, porém, tanto do volume como dos preços 
de cada espécie de mercadoria. Os três fatores: o movimento 
dos preços, o volume de mercadorias circulantes e, finalmente, 
a velocidade de circulação do dinheiro podem no entanto mudar 
em direções e proporções diferentes, de modo que a soma de 
preços a realizar e, por conseguinte, o volume do meio circulante 
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por ela determinado podem, portanto, passar por numerosas 
combinações.” (Marx, 1996:243) 

 

Complementando, 

“[...] A lei, segundo a qual a quantidade do meio circulante 
é determinada pela soma de preços das mercadorias em 
circulação e pela velocidade média de circulação do dinheiro, 
pode também ser expressa assim: dadas a soma de valores das 
mercadorias e a velocidade média de suas metamorfoses, a 
quantidade do dinheiro ou do material monetário em circulação 
depende de seu próprio valor. A ilusão de que, ao contrário, os 
preços das mercadorias são determinados pelo volume do meio 
circulante e o último, por seu lado, pelo volume do material 
monetário existente em um país tem suas raízes nos 
representantes originais da insossa hipótese de que 
mercadorias sem preço e dinheiro sem valor entram no processo 
de circulação e lá então uma parte alíquota do angu formado 
pelas mercadorias é intercambiada por uma parte alíquota da 
montanha de metal.” 

 

 

 Assim, para o autor alemão, a existência de um excesso nos meios de 

circulação ocasiona uma redução em sua velocidade, fazendo com que esse 

excedente seja retirado da circulação. Já a escassez desse meio circulante 

elevaria a velocidade da moeda, fazendo com que parcela do dinheiro 

entesourado entre novamente em circulação. 

Ainda em sua exposição, Marx discorre ainda sobre o dinheiro como 

tesouro e como meio de pagamento. Para nossa análise iremos focar o dinheiro 

enquanto meio de pagamento. Conforme aponta Marx,  

 

“Com o desenvolvimento da circulação de mercadorias, 
porém, desenvolvem-se condições em que a alienação da 
mercadoria separa-se temporalmente da realização de seu 
preço.” (Marx, 1996:254) 

 

 

Marx exemplifica dizendo que existem mercadorias em que o tempo para 

sua produção é muito delongado ou que ela dependa de determinada estação 

do ano para ser produzida, etc. Nesses casos, as constantes transações entre 

vendedores e compradores serão reguladas por essas condições de produção. 

No entanto, determinados tipos de mercadorias - e Marx cita como exemplo uma 

casa – são vendidas antes mesmo de o possuidor pagá-la. Ou seja, “Um 
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possuidor de mercadorias vende mercadorias que já existem, o outro compra 

como simples representante do dinheiro ou como representante de dinheiro 

futuro” (Marx, 1996:255). Temos com isso que, 

 

 

“[...] O vendedor torna-se credor, o comprador, devedor. 
Como a metamorfose da mercadoria ou o desenvolvimento de 
sua forma valor se altera aqui, o dinheiro assume outra função. 
Converte-se em meio de pagamento.” (Marx, 1996:255) 

 

Eis a forma pela qual o dinheiro adquire a função de meio de pagamento. 

Nesse momento, Teixeira aponta dois aspectos do dinheiro como meio de 

pagamento. O primeiro é a possibilidade de crises18 e o segundo é que da função 

de meio de pagamento é que se origina o dinheiro de crédito. Segundo Marx,  

 

“[...] O dinheiro de crédito se origina diretamente da função 
do dinheiro como meio de pagamento, já que são colocados em 
circulação os próprios certificados de dívidas por mercadorias 
vendidas, para transferir os respectivos créditos. Por outro lado, 
ao estender-se o sistema de crédito, estende-se a função do 
dinheiro como meio de pagamento. Enquanto tal, recebe forma 
própria da existência, na qual ocupa a esfera das grandes 
transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata 
ficam confinadas à esfera do varejo.” (Marx, 1996:259 – Grifos 
Nossos) 

 

É importante frisar aqui a expressão “recebe forma própria de existência”, 

ou seja, o dinheiro de crédito assume uma forma própria de existência, 

desenvolvendo e realizando sua função como meio de pagamento19.  

                                                 
18 Conforme coloca Marx, “[...] Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas 
idealmente, como dinheiro de conta ou medida de valor. Na medida em que tem-se de fazer pagamentos 
efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como forma apenas evanescente e intermediária do 
metabolismo, senão como a encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de 
troca, mercadoria absoluta. Essa contradição estoura no momento de crises comerciais e de produção a 
que se dá o nome de crise monetária. Ela ocorre somente onde a cadeia em processamento dos 
pagamentos e um sistema artificial para sua compensação estão plenamente desenvolvidos. Havendo 
perturbações as mais gerais desse mecanismo, seja qual for a sua origem, o dinheiro se converte súbita e 
diretamente de figura somente ideal de dinheiro de conta em dinheiro sonante. Torna-se insubstituível por 
mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria torna-se sem valor e seu valor desaparece diante de 
sua própria forma de valor. Ainda há pouco o cidadão, presumindo-se esclarecido e ébrio de prosperidade, 
proclamava o dinheiro como uma paixão inútil. Somente a mercadoria é dinheiro. Apenas o dinheiro é 
mercadoria, clama-se agora por todo o mercado mundial.” (Marx, 1996:257) 
19 Segundo Marx, “[...] O dinheiro de crédito pressupõe, ao contrário, relações que, do ponto de vista da 
circulação simples das mercadorias, ainda nos são inteiramente desconhecidas. Observemos, porém, de 
passagem, que, do mesmo modo que a verdadeira moeda papel origina-se da função do dinheiro como 
meio circulante, o dinheiro de crédito possui sua raiz naturalmente desenvolvida na função do dinheiro como 
meio de pagamento.” (Marx, 1996:247) 
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Mesmo tendo sua origem no dinheiro na circulação das mercadorias o 

dinheiro de crédito não é um mero meio de circulação. O dinheiro de crédito se 

nega enquanto meio de circulação se pondo como meio de pagamento, 

assumindo o controle da circulação sem nela entrar efetivamente. O dinheiro de 

crédito constitui-se como os fundamentos das formas financeiras e fictícias do 

próprio capital (Corazza, 2002). 

A função dinheiro de crédito se desenvolve historicamente através do 

sistema de trocas, se materializando nas promessas de pagamento, na categoria 

de letras, emitidas por comerciantes20. A esta forma empírica do dinheiro de 

crédito, Marx denominou de crédito comercial e aqui o dinheiro, deixando de ser 

meio de circulação, se transforma em meio de financiamento via criação de 

dívidas. 

O desenvolvimento do dinheiro de crédito gera o crédito monetário, 

expresso através de cheques, letras de câmbio, depósitos e notas bancárias, 

sendo característico nele: 

 

“[...] enquanto no crédito comercial, o objeto da transação 
é a mercadoria já produzida, que é entregue, mas seu 
pagamento, diferido, no crédito monetário, o objeto da 
transação é o próprio dinheiro, que é antecipado através do 
empréstimo bancário, e a entrega da mercadoria, diferida. O 
capital - dinheiro é emprestado visando uma futura 
participação nos lucros, através dos juros. Trata-se 
especificamente de empréstimo de capital dinheiro a juros, 
distinto do capital comercial ou do capital industrial” (Corazza, 
2002:7) 

 

Aqui já estabeleceremos uma ligação com o capital fictício, trabalhado 

principalmente por Marx nos capítulos 29 a 31 de O Capital. Ressaltando a 

importância desse conceito nos diz Germer,  

 

“[...] O conceito de capital fictício, proposto por Marx, diz 
respeito a um dos aspectos mais destacados da economia 
capitalista, que é a multiplicação ilusória da riqueza realmente 
existente, com base no capital portador de juros, por intermédio 

                                                 
20 Para Marx, “[...] Em regra, o dinheiro aí serve apenas de meio de pagamento, isto é, vende-se a 
mercadoria não por dinheiro, mas por promessa escrita de pagamento em determinado prazo” (Marx, 

1974:460-1) 



 44 

dos mecanismos monetários e financeiros.”(Germer, 
1994:194)21 

 

A criação de dinheiro via bancos é uma das características interessantes 

do capital fictício. Este, ao ser emprestado, o dinheiro anteriormente concentrado 

nos bancos se duplica em dinheiro e títulos de direitos sobre dinheiro. Mas 

como? Ao conceder um empréstimo a um capitalista industrial, o dinheiro que se 

encontravam nos cofres dos bancos transmuta-se em dois: a) em dinheiro em 

espécie, que fica nas mãos do capitalista e; b) e em título de direito sobre esse 

valor, que fica de posse com o banco. Dessa dupla “criação” cabe destacar que 

apenas um deles é que constitui valor real. Assim, o outro “valor” produzido é 

mera especulação, fictício. Segundo Germer, “[...] o capital fictício coincide com 

o conceito de capital na medida que produz um fluxo de rendimento, mas é um 

falso capital porque este rendimento não deriva da sua função produtiva” 

(Germer, 1995:154). 

Corazza, sobre esse assunto ressalta a importância de se precisar uma 

contradição sobre o capital fictício. Nos diz o autor, 

 

“[...] O caráter fictício não reside na forma, mas no 
conteúdo do capital, pois títulos e ações representam uma forma 
real e verdadeira, uma forma desenvolvida da forma monetária 
do valor e do capital. Fictício é seu conteúdo, o valor, na medida 
em que ainda não existe, não está presente, podendo ser 
produzido no futuro ou apropriado de outros capitais” (Corazza, 
2000:9) 

 

 

Marx não pode se debruçar sobre o capital financeiro. Este, ainda 

embrionário em sua época, assume um papel de destaque na configuração atual 

do capitalismo. Coube a Hilferding, Lênin e Hobson iniciar as discussões na 

tentativa de explicar como este assume uma forma dominante no processo de 

acumulação. Várias foram as discussões em torno deste conceito mas, para não 

corrermos o risco de sair por demais da temática, não traremos o histórico dessa 

discussão. 

                                                 
21 Ressalta ainda Germer que, “[...] o capital fictício é uma das categorias teóricas de Marx que aguarda 
maior aprofundamento e desenvolvimento como instrumento de análise e compreensão do capitalismo 
atual.” (Germer, 1994:194) 
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Tratando sobre a configuração contemporânea do capitalismo, Chesnais 

(1996) entende que o capital portador de juros se encontra situado no centro das 

relações socioeconômicas. As instituições financeiras – e especial as não 

bancárias - constituiriam um capital com nova configuração. Segundo coloca, 

 

“A hipertrofia financeira (...) não é um desenvolvimento 
superficial que se deixará eliminar por reformas menores. É, ao 
contrário, característica da emergência de um novo regime de 
acumulação financiariazado mundial. (...) esse regime baseia-se 
numa relação salarial fortemente agravada, mas o seu 
funcionamento é amplamente ditado pelas operações e pelas 
opções de um capital financeiro mais concentrado e centralizado 
do que qualquer outro período precedente do capitalismo. A 
configuração interna desse capital financeiro modificou-se a 
favor das instituições financeiras não bancárias (em primeiro 
lugar os fundos) cuja tarefa é a de fazer frutificar os fundos, 
conservando para eles a forma dinheiro [Marx], e exercendo uma 
forte “preferência pela liquidez” , comandada pelo “motivo de 
especulação” [Keynes]. Chesnais (1996:351) 

 

 

Nessa nova configuração, 

 

[...] impuseram à própria acumulação de capital produtivo 
uma dinâmica orientada pela maximização do ‘valor acionário’. 
Neste sentido, há uma superposição de movimentos de 
acumulação, sendo o primeiro e mais tradicional orientado pelo 
controle da acumulação produtiva; e o segundo, dominante, 
orientado pela dimensão relativamente muito maior e crescente 
das finanças. (Filho e Paulani, 2011:248)  

 

Os efeito dessa nova forma de valorização do capital via acumulação 

financeira na conceituação da nova face do imperialismo será mostrada a seguir. 

 

3.2 - O imperialismo monetário: A nova face do imperialismo  

 

Nossa análise parte das contribuições de Lênin e Bukhárin, principalmente 

no que concernem as análises desse último sobre os esquemas de reprodução 

de Marx e a concorrência capitalista22. Assim, o imperialismo não seria uma fase 

                                                 
22 Nossa escolha pelas análises de Bukhárin se deu, principalmente, devido ao melhor tratamento 
da questão dada por este autor. Em ensaio intitulado “Imperialismo e acumulação de capital” 
(Luxemburgo e Bukharine, 1972) Bukhárin realiza uma profunda análise crítica dos esquemas 
de reprodução de Rosa Luxemburgo, posteriormente retomada por Sweezy (1986), apontando 
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ou etapa, como escrevera Lênin, (uma vez que isso caracterizaria uma sucessão 

de momentos distintos com fundamentos diferentes), mas se constituiria de um 

conjunto de mecanismos pelos quais capitais nacionais com elevada 

composição orgânica buscam garantir, pela expropriação de riquezas e mais-

valia de outras nações menos desenvolvidas, a reprodução de seu processo de 

acumulação a fim de evitar sua estagnação. Essa etapa somente se dá quando 

o processo de acumulação capitalista alcança um determinado nível (capital 

monopolista) tornando necessária uma aplicação mais lucrativa dos capitais 

ociosos. Isso diferenciaria o imperialismo da “acumulação primitiva” de Marx, 

pois esta última constituiu uma etapa de um longo processo histórico de 

subsunção das formas não capitalistas para capitalistas, não tendo como função 

principal a valorização de capitais anteriormente acumulados. 

Interessante ressaltar que a exploração hodierna de nações que se 

encontram fora do circuito do capital, pode possuir tanto o sentido de uma 

acumulação primitiva, quando se pretende inseri-la num contexto de transição 

de uma forma para outra (não capitalista para capitalista), ainda que para 

explorá-las, como também pode assumir o sentido de um “novo-imperialismo” de 

“acumulação por espoliação”23, onde aqui sim o sentido desse processo é dar 

vazão aos capitais anteriormente acumulados de forma a submeter o 

desenvolvimento desta nação a uma lógica de extração e transferência de sua 

riqueza para a nação central. Dessa forma pensamos o imperialismo como a 

lógica estrutural do capitalismo monopolista que agora, juntamente com o capital 

financeiro e o processo de “mundialização financeira” (Chesnais, 1996), permitiu 

um maior fluxo internacional de capitais, possibilitando a transferência de 

riquezas dos países mais pobres para os mais ricos. 

É importante ressalvar que Harvey (2004) entende esse processo de 

“acumulação por espoliação” como a forma dominante de acumulação 

contemporânea (p.127), em outras palavras, “o cerne da natureza da prática 

imperialista contemporânea” (p.148). Ao contrário de Harvey, entendemos que 

                                                 
equívocos no desenvolvimento de seus esquemas de reprodução demolindo sua teorização 
sobre o imperialismo. Este autor tenta explicar a dinâmica imperialista através da intensificação 
da concorrência monopolista e a busca por maior lucratividade por parte do capital. 
23 David Harvey (2004) nos fala de uma “acumulação por espoliação”, onde a forma vigente do 
novo-imperialismo se dá por uma retomada dos processos de acumulação primitiva, o que levaria 
a uma solução provisória do problema da sobreacumulação de capital.  
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esse processo é um mecanismo utilizado para garantir a reprodução expandida, 

contudo, não é o único e nem a forma central e dominante de acumulação 

contemporânea do capital, discussão essa que nos remete à nossa outra 

hipótese. 

A hipótese central de nossa discussão se encontra diretamente relacionada 

com a retomada da hegemonia americana e a nova configuração do sistema 

monetário internacional pós-70. Convém, no entanto, de maneira a facilitar a 

exposição de nossa hipótese, ressaltar alguns aspectos que deixamos de lado 

quando situamos historicamente nosso objeto. 

Como vimos anteriormente, a retomada da hegemonia americana veio 

acompanhada de um amplo processo de financeirização da economia 

juntamente com uma reestruturação do sistema monetário internacional. 

Posteriormente ocorreu um amplo processo de abertura e liberalização das 

economias periféricas (anos 90) com vistas, segundo o consenso de 

Washington, a garantir um catch-up desses países.  

Com base em Medeiros e Serrano (1997) podemos apontar uma relação 

entre essas novas características do sistema financeiro com o processo de 

consolidação de uma hegemonia na medida em que para esses autores a 

amplitude dos espaços e oportunidades para o crescimento econômico dos 

países estaria ligada com as características gerais do regime monetário 

internacional e a orientação geopolítica das nações dominantes.  

O mesmo destaque é dado por Mello Neto e Araújo (2006) quando apontam 

que para se manter na posição hegemônica haveria a necessidade de um 

sistema monetário internacional configurado de forma que “as contradições da 

ordem anterior sejam superadas; e que na ordem atual, baseada num padrão 

monetário fiduciário de dólar flexível, os graus de liberdade do país hegemônico 

no sentido de garantir sua posição são maiores do que na ordem anterior”. 

Podemos perceber que o processo de financeirização também atuou e atua 

como um mecanismo de manutenção da ordem hegemônica por parte dos 

Estados Unidos, como destaca Lapavitsas (2009), na medida em que esse 

processo  

 

“[...] resultou em fluxos líquidos de capital dos países em 
desenvolvimento para os países desenvolvidos, impondo assim 
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custos substanciais sobre os primeiros, enquanto subsidiava os 
EUA como emissor líder de dinheiro mundial".24 

  

 
Fácil fica percebermos que o processo de financeirização e reestruturação 

do sistema financeiro internacional mais do que representar uma saída para a 

crise da economia mundial no último quarto do século XX, foi na verdade um 

conjunto de imperativos econômicos articulado pelos Estados Unidos para 

assegurar seu papel como potência hegemônica. A ruptura do padrão dólar-

ouro, transformando o dólar em uma moeda fiduciária, possibilitou que esse país 

aferisse uma série de vantagens25, dentre elas a de poder criar déficits em conta 

corrente subsidiados por fluxos financeiros derivados de países emergentes 

(Painceira, 2009; Boratav, 2003). Conforme Vasudevan (2005),26 

 

 “As economias recém industrializadas da Ásia (em 
particular China, Koréia, Cingapura e Taiwan) que têm em vigor 
suas moedas atreladas ao dólar, estão financiando o déficit 
americano através de uma intervenção ativa e acumulação de 
reservas buscando preservar a taxa de câmbio do dólar com o 
apoio de uma estratégia de industrialização através da 
exportação”.27 

 

Temos então vários estudos que apontam a consolidação desse novo 

modelo de organização do sistema financeiro como um elemento essencial e 

extremamente favorável ao país portador da moeda internacional, no caso os 

Estados Unidos. Dessa forma, para que os demais países possam operar no 

mercado internacional estes devem possuir reservas em dólar. Painceira (2009) 

observa uma mudança ocorrendo nos países periféricos onde estes largam uma 

                                                 
24 No original, ““has resulted in net capital flows from developing to developed countries, thus imposing 
substantial costs on the former, while subsidising the USA as leading issuer of quase-world-money”. 
25 Para uma exposição das vantagens dos EUA possuir a moeda internacional da economia 
mundial, ver SERRANO, Franklin. The us current account déficit under the floating dollar 
standard” disponível em: 
http://www.networkideas.org/news/oct2003/news14_US_Deficit_FDS.htm 
  
26 Painceira (2009) reforça essa posição afirmando que, “os fluxos de capital internacional 
cresceram substancialmente, enquanto ao mesmo tempo os países em desenvolvimento 
acumularem grandes quantidades de reservas internacionais. O resultado disso tem sido fluxos 
líquidos de capital dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos.” No original, 
“international capital flows have grown substantially, while at the same time developing countries 
have accumulated huge international reserves. The outcome has been net flows of capital from 
developing to developed countries”  
27 No original, “The newly industrialized economies of Asia (in particular China, Korea Singapore 
and Taiwan) which have in effect pegged their currency to the dollar, are financing the bulk of the 
US deficit through active intervention and reserve accumulation that seeks to preserve the dollar 
exchange rate in support of an export led strategy of industrialization”. 

http://www.networkideas.org/news/oct2003/news14_US_Deficit_FDS.htm
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situação de crescente acúmulo de déficits para uma situação de acúmulo de 

reservas em dólar, principalmente devida à instabilidade dos fluxos de capitais 

especulativos que provocaram a crise financeira dos anos 90. Em decorrência 

desse acúmulo, este autor aponta que esse processo facilita a transferência de 

riqueza dos países mais pobres para os mais ricos ao invés de promover 

políticas de desenvolvimento econômico.  

Dito isso, podemos verificar que a forma hodierna de garantia da 

reprodução do capital se dá também pela via monetária, exercendo essa um 

papel importante, principalmente no período pós-80. Assim, a conclusão de 

nossa discussão é a de que a manutenção do sistema monetário internacional 

sob a forma do padrão dólar flexível propicia a reprodução do capital por parte 

da nação hegemônica, no caso os Estados Unidos, através da apropriação das 

riquezas dos países periféricos e pela exportação de suas dívidas, tornando-se 

esse o “cerne da natureza imperialista contemporânea”. Esse processo de 

apropriação da riqueza de outras nações se intensificou a partir dos processos 

de abertura comercial e financeira por parte das nações periféricas tendo esse 

movimento como característica a promoção de um duplo feedback para a nação 

hegemônica: ao passo que esse processo garante a manutenção de grandes 

taxas de lucros e a cobertura do déficit público americano via exportação de 

dívida, por outro lado, promove uma política de contenção com as nações 

periféricas impossibilitando a mesmas de também alcançarem esse estágio de 

desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO 

 

E hoje, faz algum sentido ainda falarmos de Imperialismo? 

 

Contrariando a leitura do establishment, vários autores marxistas não 

deixaram de lado as grandes contribuições analíticas propiciadas pelo conceito 

de imperialismo. Dessa forma, desde as leituras clássicas de Hobson (ainda que 

não fosse marxista), Rosa Luxemburgo, Hilferding e Lênin - os clássicos sobre 

este conceito - passando pelas contribuições de Paul Baran, Paul Sweezy e 

Harry Magdoff, o conceito de imperialismo se mostrou bastante fecundo nas 

análises e interpretações sobre a compreensão das mudanças do capitalismo no 

século XX, sendo um elemento indispensável para o melhor entendimento dos 

diversos mecanismos de dominação e apropriação das riquezas pelos países 

centrais. 

No entanto, Prabhat Patnaik (1990) em artigo intitulado “Whatever 

happened to imperialism?” apontou que durante um período específico do século 

passado os marxistas americanos já não mais falavam sobre o imperialismo, 

denunciando que este teria sumido das análises da esquerda americana 

justamente em um momento de ofensiva como as intervenções militares na 

Nicarágua, El Salvador, Panamá, dentre outros. Sobre os jovens marxistas, dizia 

Patnaik, que estes “look bemused when the term is mentioned. Burning issues 

of the day such as Eastern Europe or perestroika are discussed, but without any 

reference to imperialism.”  

Recentemente Michael Hudson (2003) e David Harvey (2004) trouxeram o 

assunto de volta ao cenário de discussões. Tanto a acumulação por espoliação 

de Harvey como o superimperialismo de Hudson são interpretações importantes 

das novas análises sobre a temática do imperialismo. 

Além dos autores acima citados outras contribuições vêm surgindo, 

encontrando-se ainda dispersas na literatura, mas já com possibilidades de se 

realizar uma boa síntese desse processo. Com isso entendemos que faz sentido 

sim retomarmos a discussão sobre o imperialismo, como também sua falta 

impossibilitaria uma adequada compreensão dos fenômenos do capitalismo 

contemporâneo. 
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Nos últimos anos, ao contrário do que proclamado por Negri e Hardt, o 

imperialismo continua dando sinais de sua agressividade, seja através das 

intervenções militares americanas em diversas regiões do planeta, seja através 

das constantes crises financeiras (Brasileira, Rússia, Asática) que abalam em 

especial as economias em desenvolvimento. O apetite voraz do capital pela 

manutenção de seu processo de acumulação não enxerga os milhares de mortos 

pela fome ou sequer os impactos da agressividade do homem para com o 

planeta em que vive. 

Em sentido contrário, o refluxo das políticas neoliberais no continente latino 

americano, as crescentes manifestações insurgentes contra todo esse processo, 

juntamente com as hodiernas crises financeiras (americana e européia) que 

assolam o mundo abrem espaços para a necessidade de se pensar e construir 

algo para além da contraditória e exploradora lógica do capital.  

Para isso se processar, o primeiro passo a ser dado é o de compreender 

os fenômenos contemporâneos, tentando extrair e decifrar o complexo conjunto 

de relações existentes que promovem a perpetuação desse processo. Nesse 

sentido, a análise das formas hodiernas de manutenção do processo de 

acumulação capitalista via imperialismo constitui um elemento imprescindível, 

uma vez hodiernamente a função que este cumpre é a de justamente possibilitar 

a reprodução da ordem metabólica do capital. Somente após o cumprimento 

dessa etapa, de entender os diversos mecanismos que interagem na regulação 

desse processo, é que podemos partir para proposições mais densas e de 

efetivas concretizações. 

E não podemos deixar de lado que para entendermos a complexidade 

desse processo, suas mediações e implicações, é necessária a continuidade e 

o intercâmbio entre pesquisas que procuram evidenciar um ou outro aspecto 

dessa mesma realidade. Esta tarefa constitui um momento fundamental para 

uma intervenção qualificada e substanciada no debate, possibilitando uma 

abordagem que consiga apreender e reunir as expressões variadas de um 

mesmo fenômeno - na unidade de sua diversidade.  

Temos então em nossas mãos um grande campo de investigação cada vez 

mais trabalhado por diversos autores da economia política internacional e que 

vem de forma sistemática ampliando suas discussões com publicações de ricos 

materiais sobre a relação dialética entre capital financeiro, moeda e imperialismo. 
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Acreditando ser possível darmos uma contribuição a esse campo pelas 

hipóteses anteriormente levantadas reforçamos a necessidade da continuidade 

dessas discussões. 
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