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É de se notar que Marx havia considerado a necessidade de se pensar os termos de 

uma reprodução social fundamentada por uma sociabilidade, cuja determinação se 

estabelece pelo processo de acumulação que assim se efetivava como Capital. A dupla 

determinação posta por tal conceito - que não se faz, este, tão somente como elemento 

analítico, mas como conteúdo de um processo social que é regido por suas determinações 

conceituais e assim se expõe tanto em suas forma efetiva de sociabilidade como em sua 

necessidade teórica analítica - se expressa, portanto, como uma contradição da e na própria 

acumulação, sentido que rege a própria realização da verdade conceitual pressuposta. O 

fato é que para Marx, aliás, muito diferente dos mais distintos marxismos, o capital deveria 

ser compreendido a partir de sua condição contraditória e, assim, simultânea de realização 

de si enquanto este processo autônomo e tautológico de valorização do valor. Trata-se de 

uma mais que oportuna herança da dialética hegeliana, onde os termos de uma identidade 

contraditória devem comportar não só a unidade da identidade e da diferença, mas, a partir 

disso e sendo uma outra forma disso, a própria contradição deve conter o seu oposto como 

negatividade simultânea de seu contrário, e não sucessiva, sendo isto a sua própria 

identidade. Sejamos ainda mais explícitos, o capital se põe como o limite do próprio 

capital, de modo que se trata de compreender que a crise de reposição deste conceito é 

simultânea e não temporal de seu próprio processo de acumulação. Derivando-se para um 

caminho profícuo a partir de Marx, fala-se da necessidade de se compreender que a teoria 

exposta em O Capital se tem como fio condutor a contradição identitária do próprio 

conceito, deve-se considerar que a análise da modernização é necessariamente o 

desenvolver de uma teoria da crise da modernização. Isto implica dizer que é necessário 

reconhecer em Marx um teórico da crise, porque um teórico da acumulação, não por um 

devaneio intelectual, ainda que genial, mas porque os termos de realização desta realidade 

são necessariamente esta simultaneidade entre acumulação e crise da acumulação.  

O que se pressupõe, portanto, é justamente a constituição de uma teoria 

imanentemente crítica radical, na medida em que a elucidação categorial regida pela 
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acumulação como conceito é o desvendar da finitude de algo que tão somente por isso, 

deve se expressar, fenomenicamente, como mera reprodução de si mesmo. A condicionante 

metodológica da exposição de O Capital, em desvelar as contradições postas entre ser e o 

aparecer ser, não se estabelecem, portanto, somente como uma falta de conhecimento ou 

consciência sobre o processo social efetivado por indivíduos, mas determinado por uma 

objetividade que, por isso mesmo, independe destes. Trata-se, antes, de observar justamente 

que a passagem entre ser e parecer efetiva os termos de uma lógica irracional e tautológica, 

cuja expressão máxima é a posição do trabalho cujo fim é o mais trabalho, resultando daí, 

no que já observamos, como o capital se pondo como seu próprio limite. A relação entre ser 

e aparecer ser, portanto, se faz não como um mero desvio entre fenômeno e essência, nos 

termos da forma hegeliana de expor a contradição identitária do ser, mas sim como uma 

relação necessária porque se trata de expor a irracionalidade (acumular é a crise da 

acumulação) como se fosse a própria razão que assim permitiria, de modo objetivo, efetivar 

a razão como fetiche do irracional que, enquanto tal deve ser desvelado. A própria 

expressão fenomênica, ilusória, como razão de ser, obnubilando a irrazão como a sua 

própria razão suficiente, sem a qual não se estabelece a incongruência como a verdade do 

conceito de Capital, se repõe, assim, como condição necessária de sua própria reposição, 

tornando a aparência uma essencialidade do próprio capital. Daqui derivam-se dois 

caminhos, a crítica ao capital deve se constituir como uma crítica categorial, isto é, deve 

levar em consideração que o pensamento crítico deve reconhecer nas categorias do capital a 

sua própria impossibilidade enquanto uma forma de sociabilidade onde possa prevalecer 

algum critério de normalidade e ou coerência. Segundo, há que se buscar uma forma de 

expressão ou exposição de sua análise que efetive nela a própria contradição posta na 

objectualidade do capital, ou seja, há que se constituir uma exposição que mostre 

racionalmente a irracionalidade do objeto capital a ser desvendado, o que torna impeditivo 

uma linguagem simples, porque remete à sobredeterminação do simplismo em relação à 

simplicidade. A complexidade dos termos remete a este problema que é do próprio objeto, e 

esta é a forma de evitar, o máximo possível, a constituição da própria linguagem como um 

momento de fetichização daquilo que deve ser desfetichizado. 

De fato, portanto, a resultante do movimento do processo de acumulação do capital se 

põe a partir de elementos ilusórios que se estabelecem como abstrações reais daquilo que se 
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efetiva como contradição do próprio capital. Isto implica dizer que a crise imanente do 

processo de reprodução do capital há que efetivar a sua coerência abstraindo-se como não 

crise o seu movimento conceitual, porque só a partir de tais ilusões ou fetiches torna 

possível a efetividade de tal irracionalidade conceitual, isto põe tais abstrações como algo 

que, para além da física, isto é, como metafísica ou fantasmagoria, nos termos do Marx, 

tem papel determinante no modus operandi de efetividade do processo de acumulação. 

Em outras palavras, a própria constituição de uma sociabilidade em que os processos 

materiais se colocam como meio de realização de determinações metafísicas – a abstração 

em atividade mesmo -, a compreensão meramente física da modernização acaba por 

incorporar o fetiche, contrariamente, como categoria desveladora, evitando que o mesmo se 

faça como objeto a ser desvelado, trata-se, assim, de uma ilusão física, necessária, para a 

efetividade metafísica do capital enquanto determinação do modo de ser social. De um 

modo sintético, aliás, explícito e não implícito em Marx, fala-se da relação entre valor de 

uso e valor de troca onde o primeiro é tão somente veículo de uma abstração que é a própria 

realização do valor em sua respectiva forma monetária. Assim, nos termos de Marx, a 

física, materialidade, da mercadoria não é suficiente para estabelecer a crítica ao valor se 

não se deriva daí uma compreensão de sua respectiva forma-valor que faz da natureza 

material da mercadoria expressão de naturalização daquilo que metafisicamente só é 

explicável por um processo social. Em realidade, nos finais do século XIX Marx já se 

defrontava com a necessidade de superar uma explicação determinada pela Física 

Newtoniana para com os processos estritamente sociais, o que demandava a construção de 

um pensamento específico para os termos daquilo que se punha como objeto de 

desvendamento, isto é, o moderno e a modernização. 

O quanto este fetiche ficou arraigado enquanto uma forma de compreensão científica 

do mundo moderno, isto pode ser observado através da própria Geografia, que pôs na 

materialidade do próprio espaço aquilo que a justificava como um pensamento científico, 

porque acentuou nos termos do materialismo histórico e dialético a materialidade da tríade 

em detrimento dos processos e da dialética posta entre o concreto e o abstrato. 

A Geografia, assim, teria fundamentado sua abordagem como ciência, dentre outras 

formas, a partir do espaço como uma sua categoria específica. O ponto é que tal categoria 

tem justificado a condição de ciência na medida em que se observa o mesmo sob uma 
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perspectiva material, isto é, física. Mesmo a Geografia considerada crítica não deixou de 

acentuar os termos desta materialidade, vinculados à noção de Materialismo Histórico e 

Dialético, para estabelecer os limites daquilo que a punha como um pensamento 

propriamente científico. Isto tornou secundária a análise das determinações abstratas do 

valor e da forma valor, limitando os termos desta Geografia naquilo que diz respeito a se 

pensar o próprio espaço como uma das formas abstratas de realização de uma sociabilidade 

determinada pelos processos de abstração. Assim, as contradições específicas do moderno e 

da modernização foram secundarizadas em detrimento de uma compreensão que não teria 

superado uma concepção física do próprio espaço. A reafirmação de uma condição material 

do espaço (materialismo) se trouxe uma crítica importante, limitou a intensificação dos 

elementos compreensivos da própria dialética (Materialismo Histórico e Dialético), sendo 

que para reafirmar a condição de pensamento próprio à Geografia, a própria noção de 

histórico (materialismo histórico) foi inobservada como forma de delimitar um corpo da 

ciência espacial, isto é, a própria Geografia. Assim, a materialidade posta no e pelo espaço 

mais físico que geográfico, teria obscurecido a própria condição de um pensamento 

temporal eludido pela materialidade acentuada do espaço que a fazia como ciência. Tratou-

se de uma ilusão espacial, nos termos de Henri Lefebvre. 

O fato é que, sob diferentes maneiras, o espaço já havia sido pensado como abstração, 

e a Geografia se contrapõe a isso como condição da ciência. Disto possibilitou, em algumas 

formas de levar em consideração o espaço, uma continuidade positivista do pensamento 

geográfico que é a necessidade de afirmar como as coisas são e não como se negam. Isto 

derivou do fato de se considerar tempo e espaço como algo integrado e impensável um sem 

o outro, herança da física relativista que à Geografia tão somente trouxe limitações 

positivistas para sua própria análise do universo social. A restrição contraditória da relação 

estabelecida entre espaço e tempo, na verdade, tornava possível compreender que uma 

realidade determinantemente espacial era resultado e limite do processo de reprodução do 

capital e punha as suas formas redefinidoras do processo de restrição do tempo de 

circulação e não como afirmação deste através do adensamento de fluxos materiais e 

imateriais que, em verdade, eram expressão de sua própria negatividade enquanto tempo. A 

não observação do aspecto de que o espaço se fazia como abstração do tempo e, portanto, 

era uma abstração, impediu de ver na objetividade do processo social, determinado pelo 
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capital, a sua forma de auto-negação, tão fundamental enquanto forma de realização 

metodológica da própria dialética da qual esta Geografia se fazia tributária. Assim, o 

assento sob o argumento de que nada é fora do espaço e do tempo não só é um atributo à 

materialidade física do espaço como, mais grave ainda, foi uma forma profundamente 

anacrônica de se estabelecer a Geografia como um corpus disciplinar onde a separação 

parcelar espacial caberia à Geografia, diferentemente do tempo que era tarefa disciplinar da 

história. Anacrônica porque o próprio processo social se o fazia como uma forma de 

negatividade temporal, cuja relação negativa entre tempo e espaço, de modo que este 

(espaço) fosse determinação daquele, era impeditiva de permitir compreender os termos de 

uma categoria cuja disciplinaridade ela mesma, enquanto categoria, transcendia. Isto não 

como uma forma de realização daquilo que se tornou um modismo, isto é, a 

transdisciplinaridade, mas porque se tratava de um modo de expressar o aprofundamento 

das contradições que estavam universalizadas no conceito de capital, que, assim, 

transcendiam a própria condição disciplinar do pensamento. A Geografia estritamente 

materialista, ao contrário, compreendeu isto como forma de reafirmação de sua importância 

parcelar diante do comércio científico - isto é, da troca de conhecimentos estabelecidos – e 

tornou o Real e suas contradições uma forma de expressar a sua importância como ciência. 

Neste ponto, portanto, ela reduziu a sua capacidade analítica e se fechou, autoritariamente 

diante daquilo que se expunha, objetivamente, como crítica à sua expressão de método e de 

objeto. Neste sentido, o próprio espaço não superou a sua condição física e a física de 

Einstein, dos anos 30, foi o passo adiante que uma Geografia, snob em se dizer capaz de 

pensar o século XXI, conseguiu dar. O que trouxe um problema objectual incontornável. Se 

se trata de pensar daqui para o futuro, porque tempos pretéritos o são de outro “domínio do 

saber”, como repor um objeto de poucos anos como o é o século XXI? É necessário esperar 

o tempo para falar do espaço, contradição posta pela própria expressão de si como 

Geografia? O objeto, assim, pôs a crítica do método, visto que as reafirmações da noção 

relativista entre tempo e espaço não permitiram pôr as contradições como devir e, mesmo 

que o fizesse, retomar-se-ia o problema do tempo que era algo parcelarmente posto como 

tarefa de outra ciência. Quando se fazia referência às contradições do presente, que 

remetem ao devir, o espaço sempre coube ser reafirmado, o que já se põe como 

contradições nos próprios termos, porque assim, não há devir, mas tão somente reafirmação 
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espacial que é a manutenção da disciplina como limite do conhecimento. Assim, a própria 

reafirmação da condição disciplinar como ponto de fuga da reafirmação, através do espaço-

tempo, da ciência parcelar, foi o limite de seu horizonte crítico que, consubstanciado 

enquanto uma aquisição fechou o limite daquilo que poderia conquistar enquanto um 

pensamento crítico. 

Isto, aliás, derivou da constante necessidade de se pensar a inerência positiva e 

positivista da reafirmação do espaço como justificativa da Ciência Geográfica, o que 

levaria a um percurso de negação da própria constituição do espaço enquanto uma dupla 

negatividade, tanto do tempo como, em se absolutizando enquanto espaço, da própria 

produção social capitalista; se não de forma definitiva, porque a própria reprodução é uma 

categoria inerente à crise, mas, de qualquer forma, revelando a necessidade de ver aí os 

limites lógicos da própria reposição não crítica do modus operandi do Capital. Em outros 

termos, observar uma contradição inerente enquanto necessidade e limite da reprodução. 

Isto, contudo, para além da sua condição material de resistência aos processos de inovação 

que, assim, era, em verdade, uma forma aceitável diante do corpo disciplinar de uma 

compreensão geográfica que unia de modo indelével tempo e espaço, tributo de uma 

contribuição física que se apresentava como superadora – contradição in adjecto – de uma 

teoria que buscou desnaturalizar qualquer forma de análise sobre as relações postas sobre e 

no capitalismo, ou seja, a própria teoria marxiana. Setenta anos de diferença entre a física 

relativista e a teoria marxiana fizeram parecer superação aquilo que se pôs como um 

retrocesso à teoria crítica, porque falando de espaço, se iludiu com o tempo. Afinal Einstein 

é posterior a Marx. Deste ponto de vista, somente restaria uma profunda contradição nos 

termos de sua própria crítica. A reafirmação espaço temporal era um limite teórico de 

crítica à crítica objetiva das relações de reprodução e desta reafirmação que resultava a 

própria necessidade de sua afirmação enquanto ciência; egoísmo disciplinar que assim 

posto apenas referenciava, pela contramão, os sentidos de um pensamento incapaz de se 

estabelecer para além do véu da modernização, sendo ele mesmo, no seu introjetar-se 

afirmativo, uma limitação de seu campo teórico e, portanto, crítico! Na crise espacial de 

reprodução conceitual do capital, o corpus disciplinar buscou guardar o seu lugar no melhor 

mundo dos mundos possíveis, como satirizou Marx a economia política. Desvendar a 
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negatividade do espaço, portanto, poderia coincidir com uma necessidade à crítica de um 

pensamento disciplinar, e era exatamente o oposto que buscava a Geografia. 

Isto deriva, portanto, que a própria Geografia Crítica, ao estabelecer os termos de sua 

crítica o fez sob uma dupla limitação – o que não implica dizer que não tenha havido 

pertinência neste percurso, contudo, não são elas agora o alvo da crítica. 

Uma primeira foi o de tomar as expressões das contradições internas do valor e da sua 

forma postos já como relação capital trabalho, como as próprias contradições e não formas 

de expressão que assim tinham pertinência na própria reprodução. Disto decorre o fato de a 

própria crítica se constituir como ilusoriamente interna ao conceito e, assim, ser apenas 

uma descrição das formas de sua expressão, onde a incorporação das lutas de classe tão 

somente se constituiu como objeto desta Geografia. Na distensão desta forma de expressar, 

transfirgurada por outras que não a luta de classe, desidentificou-se a própria contradição 

que lhe era a essência, a expressão tomada como o expressado impediu de ver a 

continuidade das contradições explicitadas em outras formas de manifestação que, assim, 

colocariam a continuidade da crítica. Desta maneira, não se tornou possível levar em 

consideração que a distensão da luta de classes como forma de expressão da contradição 

entre capital e trabalho, valor e valorização do valor, implicava num aprofundamento da 

crise dos fundamentos sociais do moderno e da modernização que elegiam a crise e não a 

luta de classe como categoria fundamental de um pensamento que poderia construir em 

algum termo a crítica. 

Há ainda um outro campo da crítica disciplinar que não podia ver no espaço o 

abstrato, porque negador da cientificidade pressuposta, que tão igualmente estabeleceu a 

crítica externa – isto é, moral – como forma apelativa de se auto justificar como um 

conhecimento crítico, mas cujo resultado tão somente justificaria a importância de um 

pensamento disciplinar no interior da pugna entre as ciência que, assim posta, era uma 

forma de transposição do individualismo iludido pela forma científica do conhecimento.  

Se a primeira teve importância em muitos e variados sentidos a Geografia tinha como 

uma conquista inglória um troféu disciplinar que justamente por isso não era capaz de 

explicitar aquilo mesmo a que se propunha criticar. Na contramão, sempre esteve este 

anacronismo de reafirmação de um pensamento disciplinar que a mera conjunção ou 

funcionalização lógica entre tempo e espaço punha-se como afirmação de sua condição 
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científica que era, assim, uma positividade para com o mundo e, conseqüentemente, uma 

impossibilidade de negatividade espaço temporal como percurso da crítica. A reduzida 

distensão temporal da própria crítica, que sequer chegou atravessar o século, foi expressão 

dos equívocos, os quais o próprio troféu foi o fundamento. Ou seja, na aquisição de sua 

inglória vitória, o resultado foi a conformação de seu corpo disciplinar ou de sua admissão 

enquanto uma ciência o que, por outro caminho, era isso mesmo a incapacidade de 

expressar uma crítica mais radical que nestes limites não poderia jamais oferecer. Resultou-

se assim, um pensamento privilegiado em termos extensivos que era a conformação 

utilitarista do conhecimento em detrimento de uma teoria crítica que, para se conformar 

enquanto tal, teria que destituir os próprios sentidos da sua condição disciplinar. E a isto a 

Geografia não estava preparada para construir. Na estrita materialidade do espaço que foi 

um caminho possível de sua afirmação enquanto ciência, a crítica à acumulação como crise 

se colocou como uma condição destes mesmos limites teóricos. 

Neste percurso, as diferentes formas de abordagem do moderno, na medida em que 

fixavam ou o espaço em sua estrita materialidade, ou outras formas que se fixavam como o 

estrito concreto do moderno, sendo a própria acumulação uma forma de concretude 

monetária que assim posta se fazia como uma contradição in adjecto, mas cujo resultado 

era uma forma unilaterial de sua efetividade enquanto análise do capital e/ou do 

capitalismo. O problema estabelecido por este percurso teórico e metodológico positivista 

era o de que, ainda que falando do espaço e do moderno, o fio do pensamento estava posto 

no tempo como condição apriorística que, assim posto, não permitia observar os termos de 

uma contradição entre razão e irracional que indicavam a própria contradição que deveria 

se portar como condição metodológica para uma crítica da modernização. 

Neste sentido, a perda da imediaticidade dos contrários, como forma da 

simultaneidade espacial a se estabelecer como fundamento da valorização do valor permitiu 

tão somente que a crítica sobre a crise como acumulação fosse profundamente dual, no 

sentido de que não se tratava de uma contradição do capital enquanto sua identidade, mas 

de uma forma de capitalismo, o periférico, que não teria conseguido atingir os termos de 

uma perfeição daquele capitalismo central que passa a estabelecer a própria periferia da 

reprodução social mundial do valor como a crise particular de acumulação que justificaria 

os termos da perfeição da acumulação no centro do capitalismo mundial. Assim, nesta 
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bipartição da análise - que na verdade constitui-se como uma forma periférica do 

conhecimento científico porque não derivou a universalidade da particularidade periférica 

da forma valor - o pressuposto sempre foi o de que a periferia não teria, ainda, estabelecido 

os termos de um aperfeiçoamento de seu processo de acumulação, do que derivariam as 

crises sociais como algo específico desta parte do mundo civilizado. Tratava-se do tempo, 

do aperfeiçoamento ou do desenvolvimento, que fez do capitalismo a expressão categorial 

fetichista do Capital, justamente porque o tempo posto como determinante naquela, iludia 

de racionalidade a irracionalidade necessária de ser desvelada através desta, onde a 

simultaneidade entre acumulação e crise de acumulação deveria ser observada como uma 

abstração espacial donde a própria periferia se veria como partícipe desta crise e 

acumulação e não como o atraso a ser superado seguindo os termos utilitaristas de uma 

teoria que assim posta tão somente conseguiu se estabelecer como economia política, que, 

não desconsiderando os termos de sua importância, abdicou da crítica categorial necessária 

ao moderno e à modernização, porque incrustada no interior dos nexos afirmativos das 

categorias inerentes ao próprio capital. Assim, não se tratava de observar a crise 

constitutiva como a lógica desfundamentadora como fundamento irracional da razão da 

modernização e, por isso mesmo, a necessidade do desvelamento disto como uma crítica 

teórica inevitável do mesmo. Mas sim que a postura afirmativa diante do real, que se 

confundia, aliás, com o estritamente material, por isso mesmo iludido pelo racional, era tão 

somente uma destituição da tensão que a contradição exigia como negação das próprias 

categorias, por isso mesmo, a necessidade de reconhecer em Marx e a partir de Marx uma 

crítica categorial neste duplo sentido. Em outras palavras, tal marxismo abdicou da sua 

condição de crítica à economia política, tornado-se, assim, uma das formas de ser da 

própria economia política. Tratou-se de um marxismo cujo subtítulo de O Capital foi 

abdicado da construção teórica como forma imanente de constituição de si como corpus 

disciplinar. 

Esta tensão, expressa como simultaneidade e não como sucessão temporal, se faz em 

diversos momentos na análise de Marx, mas se estabelece como um fio condutor da forma 

como se põe a própria compreensão do movimento categorial do capital que assim 

estabelecido é, ao mesmo tempo, a sua própria e necessária destituição. Quando Marx 

delineava estes aspectos de modo explícito, apontava para a própria expressão dos 
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contrários como aquilo que tornaria inteligível a irracionalidade da forma de ser da 

contradição da modernização, ao mesmo tempo em que isto definia a forma de exposição 

da crítica aos termos estabelecidos de uma sociedade cuja finalidade em si mesmo se 

mostrava como a acumulação abstrata de riqueza quantitativa. 

Não sem critérios, o centro da própria exposição do capital se faz a partir daquilo que 

o autor considerou como a lei imanente do próprio capital que denominou como a queda 

tendencial da taxa de lucro, não somente através daquilo que se estabeleceria como os 

termos críticos e contraditórios da própria expansão do capital enquanto acumulação ou 

valorização do valor, mas também como uma forma de desvelar o seu aspecto fenomênico 

como aquilo que expunha invertidamente a crise da acumulação como uma mera extensão 

temporal da própria acumulação, expressando-se assim, o capital diferentemente daquilo 

que constituía o fundamento de si como esta mesma expansão. Tal desvelamento só se 

tornava possível, e enquanto tal possibilidade, só se efetivava como crítica categorial, na 

medida em que a própria simultaneidade estabelecida por uma negatividade identitária se 

fazia necessariamente como a razão suficiente de uma objectualidade irracional. Nos 

termos de Marx: Simultaneamente com a queda da taxa de lucro cresce a massa dos 

capitais e lado a lado com ela transcorre uma desvalorização do capital existente, que 

retém essa queda e dá à acumulação de valor-capital impulso acelerador. (MARX, 1988, 

Vol. IV, I, p. 179). Ou seja, o próprio impulso no processo de valorização do valor se faz 

por aquilo que, sem distensão temporal, isto é, simultaneamente, se efetiva como 

desvalorização do valor. 

Nestes termos, portanto, a redução de sua capacidade de acumulação, estabelecida 

pela desvalorização dos capitais – o que significa no desenvolvimento de sua própria 

argumentação, numa crise de superacumulação do capital, se efetiva como a forma 

necessária e co-presente do próprio processo de expansão de sua capacidade de 

acumulação. Isto porque a redução relativa da capacidade de produção da mais valia, dada 

pelos investimentos nas forças produtivas se se faz como o próprio elemento daquilo que dá 

sentido à queda tendencial acima exposta, se compensa através de sua expansão absoluta no 

sentido de que o aumento da massa da produção de mais valia seja o elemento amortecedor 

da crise que faz desta expansão um seu resultado. 
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Assim, as teorias concernentes e prudentes a respeito da forma pela qual se estabelece 

a própria expansão do capitalismo em seu âmbito mundial, nos primórdios do século XX, 

levam em consideração o fato de que a constituição das realidades mais modernizadas do 

capitalismo considerado periférico se expressa como formas particularizadas de uma 

relação crítica universal do capital para consigo mesmo, onde o próprio avanço em sua 

versão monopolista imperialista é a identidade contraditória e negativa de sua crise de 

acumulação. Num conceito de capital em que os pesos categoriais podem tão somente ser 

medidos em uma relação recíproca com outros aos quais se relacionam, a superprodução de 

capital, do que deriva a própria teoria sobre o imperialismo,  é necessariamente, um 

processo de desvaloriazação, na medida em que há produção sem realização da valorização 

do valor. A expansão extraterritorial daí oriunda se faz como uma necessidade de dar 

solvência a capitais estagnados em suas mais distintas figuras, de modo que a própria 

participação dos países periféricos se estabelece segundo um sentido dinamizador daquilo 

que a realidade do capital social interno ao centro não mais é capaz de desenvolver. Trata-

se, em outros termos, de observar o fato de que a própria simultaneidade, como elemento 

inerente à modernização, forma negativa de ser do tempo, ou ainda, a sua determinação 

espacial, permite observar que os termos da modernização na e da periferia se faz de modo 

a estabelecer uma simultaneidade crítica da reprodução ampliada do capital, de modo que 

só como crise da reprodução a mesma pode ser observada e, somente através do tempo, 

torna-se possível compreender ilusoriamente a periferia como o vir a ser do centro. Isto, 

aliás, remete a uma crítica moral do político, desconsiderando-se a imanência das 

contradições do econômico como elemento determinante da própria forma de ser do 

político como elo resultante destas e não condição e pressuposto. 

O fetiche imperialista, portanto, posto através de uma ilusão temporal que inobserva 

os termos da supressão temporal como condicionante do modo de ser do moderno, acaba 

por externalizar a contradição na medida em que a periferia e seu atraso é tão somente uma 

forma de expansão da capacidade de acumulação que, como um termo unívoco e estrutural 

se faz unicamente como resolução das contradições do capital, e não como uma de suas 

contradições as mais fundamentais. Em outros termos, a periferia, ao invés de ser 

considerada como uma momento da crise geral do processo de acumulação se apresenta 

nesta pretensa crítica,  como  a resolução de suas contradições na medida em que promove 
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a intensificação da própria acumulação. Pretensa crítica porque em assim se estabelecendo, 

trata-se de buscar interiorizar as categorias do capital à periferia como forma de solver a 

sua própria condição periférica, o que de per si estabelece uma reposição categorial cujo 

beco sem saída é a consideração de o capitalismo se pôr como a solução daquilo que lhe é 

insolucionável, isto é, suas próprias contradições que o movem e fazem dele a razão 

suficiente de capital. Em um outro flanco, ainda, trata-se de um argumento contraditório de 

per si, na medida em que interiorizar na periferia o capital é retirar a crítica do próprio 

capital posto no centro que se faz assim, através da via nacionalista de crítica ao 

imperialismo, como uma defesa categorial daquilo que constitui a própria condição 

periférica. Ou seja, esta crítica não categorial, mas nacionalista do império do capital, 

efetiva, pelo viés sub-reptício, uma defesa da própria expansão da irracionalidade 

capitalista, cuja crítica parcial – ao nacional capitalismo periférico, ou à voracidade do 

capitalismo central – só se torna possível porque posta sob as condições de uma distensão 

temporal em que o capitalismo toma o lugar do capital enquanto contradição entre razão e 

irrazão que deve ser colocada às claras. Deste ponto de vista, o capitalismo, quando 

estabelecido como categoria estritamente substitutiva da de capital, expõe em sua 

linearidade temporal, a fetichização das contradições que dão sentido ao próprio conceito 

de Capital. A própria substituição dos termos, como já consideramos, aplica uma coerência 

ao incoerente que assim impede que os termos da crítica o sejam categoriais, na medida em 

que se faz uma defesa das categorias. 

O resultado desta pretensa crítica, portanto, é a distensão que a superação enquanto 

método de análise crítico do capital vai adquirindo pela sua substituição instrumental de 

solução, pondo no subjetivo uma incompreensão moral de sua condição de personificação 

dos processos que a ele transcendem, tomando a personificação das formas de ser do capital 

como subjetividade determinante e não determinada pela própria objetivação da 

modernização, inversão fundamental, se quisermos estabelecer os termos da crítica. Nesta 

incorporação a-crítica da personificação a única solução é aquela fatídica incorporação da 

contradição in adjecto, a superação do capitalismo é o próprio capitalismo, onde todos 

sejam o centro, impossibilidade de per si. 

A própria ascensão da economia Norte Americana no pós-guerra foi explicitativa 

deste movimento tautológico aonde a irracionalidade chegou às raias do desespero. O 
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incrível e rápido crescimento de sua acumulação entre os anos 40 e 50 atingiram dimensões 

em que a própria capacidade produtiva e de acumulação era, ao mesmo tempo, uma 

depreciação relativa do capital que se acumulava nas condições produtivas então 

estabelecidas. O imperialismo americano visto sob a metáfora das garras da águia a 

carregar as riquezas da periferia para o centro, nada mais é que uma subjetivação de uma 

realidade (subjetivação esta posta pela defesa do nacional como nacionalismo) que se isenta 

de observar os termos contraditórios entre expansão e crise da reprodução social do valor. 

Segundo dados oficiais do Governo Americano, é possível observar no Pós Segunda 

Guerra mundial um crescimento relativo e absoluto de todas as formas de ser do próprio 

capital. Em termos de mercadoria, seguindo a amostragem de 296 lojas departamentais dos 

EUA, ainda que numa relativa queda de preços gerais, de 1938 para 1952 o estoque de 

mercadorias varia de um montante de 400 mi de dólares para 1,2 bi em 1951, em preços de 

1952, isto considerando-se uma variação significativa das vendas a prestações que estariam 

contribuindo para a manutenção das vendas seguindo, esta última, a casa dos 200 para 400 

mi de dólares no mesmo período. Isto tudo seguindo um crescimento da renda pessoal por 

aumento de salários cujo resultado foi a ascensão do volume monetário estocado nos 

bancos nacionais em moeda corrente e crédito que estariam revelando os termos de uma 

produtividade cujo resultado era a incapacidade de intensificação necessária da 

transfiguração do capital social nacional norte americano. Isto quer dizer, em termos 

numéricos, que o estoque monetário, contraditoriamente à perspectiva da economia política 

que veria aqui um aumento da demanda, ascende da casa dos 50 bi de dólares (depósito e 

moeda corrente) para a faixa de 220 bi, no período de 1929 a 1954, sendo que os 

empréstimos e investimentos de bancos comerciais variam de 50 para U$ 150 bi de dólares. 

Ou seja, mesmo no limite dos investimentos bancários, incluindo-se crédito direto ao 

consumidor, o sentido era o de um excesso relativo de capital em sua forma monetária que 

não compensava os níveis de investimentos na produtividade enquanto consumo. Ou seja, a 

própria ascensão dos preços desta economia, nos anos 40 e 50 não estava posta por uma 

demanda em excesso relativa à capacidade produtiva, mas, ao contrário, tratava-se de uma 

produção excessiva, cujo consumo limitado à ela, conjuminado com altos salários, via no 

preço ascendente das mercadorias uma forma de compensar o valor produzido que não se 
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realizaria pela venda de parte das mesmas. Ou seja, a sociedade americana pagava o 

excesso de produtividade através do aumento constante dos preços. 

O problema que estava posto era que a capacidade produtiva do Departamento I da 

economia nacional norte americana não estava mais em condições proporcionais de se 

realizar através de sua circulação pelo Departamento produtor de produtos finais. Tratava-

se de uma crise de superprodução cuja saída não era somente a busca de novos mercados 

consumidores (o que iremos comentar mais abaixo), mas especialmente, a tentativa de 

baratear os custos de reprodução deste Departamento I, onde a importação de matérias 

primas da América Latina teria um papel fundamental. É só com o crescimento destas 

importações que, a partir de 1952 o preço das mercadorias no atacado passam a ser menores 

do que o das mercadorias no varejo. Ou seja, só a partir disto que a desvalorização do 

Departamento I desta economia não precisava mais repassar no âmbito interempresarial 

americano os custos de sua desvalorização porque a periferia passou a assumir isto na 

forma de barateamento da produção de bens de produção do centro. A igualação dos preços 

no varejo e atacado, foi muito mais um fator de ascensão do primeiro, do que queda do 

segundo, embora esta queda esteja vinculada a um barateamento da produção que se fez a 

partir da importação de matérias primas dos países não centrais. Nesta relação, a ascensão 

dos preços ao consumidor final significou muito mais uma disputa pelo excedente 

monetário do que uma demanda realmente existente em excesso o que, por outra via, 

expressou um excedente do capital também em sua forma monetária. Daqui há que se 

derivar ainda para três questões fundamentais: 1) a impossibilidade momentânea de 

extensão do consumo; 2) A guerra como solvência de uma demanda que carecia ter a 

mesma capacidade de consumo que o tinham as forças produtivas internas norte americanas 

3) A autonomia do Dinheiro como fetiche da produção industrial na periferia. 

1) O caso é que áreas produtoras de valor cujas forças produtivas não se estabeleciam 

nos mesmos níveis de desenvolvimento que os EUA, não poderiam ainda se constituir 

como momentos de realização deste capital social altamente produtivo como consumidores 

na medida em que  não haviam estabelecido um desenvolvimento interno da divisão social 

do trabalho que o permitissem consumir nos padrões exigidos pela capacidade produtiva 

desta economia. Resulta disso que a inserção destas áreas na reprodução mundial industrial 

pós Segunda Guerra Mundial teria de se fazer barateando os custos de produção interna, 
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com um desenvolvimento que fosse vinculado à produção do Departamento I da economia 

norte americana, isto é, exportação de matérias primas. O que traria um aprofundamento da 

própria contradição já estabelecida no interior da economia dos EUA, pois, isto aumentaria 

ainda mais a sua produtividade e a contradição se reporia em termos mais intensivos que 

antes, mas era inevitável. 

2) A forma pela qual o problema de uma inflação pela ausência de consumo 

(contraditoriamente àquilo que pretende ver a economia política, porque em sua visão trata-

se sempre de defender temporalmente a necessidade de expansão da capacidade produtiva) 

determinada pela capacidade produtiva ímpar da economia americana, isto é, sem 

equivalente no mercado mundial (a Europa mesmo se recuperava com investimentos do 

Plano Marshall, eram os países do Economic Recovery Program),  só podia se estabelecer a 

partir de um consumo tão intensivo quanto o era a sua capacidade de produção e isto só a 

economia com tal capacidade produtiva poderia realizar. Isto porque não se tratava 

meramente de um consumo de produtos finais, mas de um consumo produtivo que desse 

conta da enorme capacidade produtiva do Departamento produtor de bens de produção, 

cujo desenvolvimento era amplamente superior, em termos de produção de mais valia, do 

que o de bens de consumo. Nestes termos, dado que a demanda interna mais do que 

satisfeita já se fazia inflacionária, o consumo teria que se estabelecer de modo destrutivo e a 

constituição da guerra como forma de destruir produtivamente o excedente foi a forma 

possível que esta economia encontrou para solver o excedente visto que a produtividade 

mundial não se fazia proporcional a sua própria necessidade. Assim, a Pax Americana 

aparece como o esforço ilusório de um mundo anacronicamente comunal que, em verdade, 

punha na forma da guerra a possibilidade do Departamento I se reproduzir enquanto tal. 

Tratava-se de produzir para destruir, estabelecendo-se em grau avançado a irracionalidade 

de uma razão social cuja produção se explica de per si. A Guerra da Coréia, como ícone da 

divisão do mundo em dois blocos, era a forma possível de estender de modo destrutivo a 

reprodução tautológica da produção de bens de produção da economia norte americana. A 

divisão entre ocidente e oriente foi um momento de realização desta capacidade produtiva 

que somente a produção bélica por esta mesma economia poderia solver enquanto 

excedente produtivo. 
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3) A forma pela qual esta expansão se efetiva de modo contraditório é resultante da 

intensificação das forças produtivas, o que implica dizer num aumento do volume da 

produção em detrimento do número relativo de capital variável, ou de trabalho vivo, no 

interior da realidade produtiva. Isto implica dizer que menos trabalho e mais salários não 

deram conta de solver a produtividade que era pressuposto destes dois termos. Só para 

observarmos em termos numéricos, ainda em relação aos dados oficiais do governo dos 

EUA, trata-se da intensidade sobrante de capital, em sua figura monetária. Entre 1929 e 

1952 a média de tempo de trabalho por homem nos EUA, decresceu em 20% enquanto que 

a produção por hora homem cresceu em 80%, resultando numa duplicação da produção em 

mercadorias e serviços que sobe de 100 para 200, tomando-se o ano de 1929 como o índice 

base 100, isto com um crescimento em 40%, no período, do número de trabalhadores em 

pregados.  O resultado disto é a mais que quadruplicação do capital em sua forma 

monetária que passa de 50 para mais de 220 bi de dólares só em depósitos em moeda 

corrente, a evidenciar esta autonomia. O que implica dizer que a produtividade não é de 

fato compensada pelo volume de salários capazes de realizar tal valorização. O resultado 

deste processo é um incremento significativo do capital ocioso em sua forma monetária, 

tornando-se autônoma em relação ao processo produtivo propriamente. Isto seria, agora, 

determinado pelas relações internacionais com países exportadores de matérias-primas, 

uma condicionante das relações externas a que os capitais norte americanos se viam 

submetidos a estabelecer. As estratégias de desenvolvimento do capital na periferia da 

reprodução mundial do valor eram, necessariamente, derivadas destas contradições. Era 

necessário manter os baixos custos relativos da produção nacional americana através de 

investimentos específicos naquilo que seria um momento da produção mundial do valor, a 

periferia. Contudo, a partir de agora se tratava também de distender a força inflacionária 

estabelecida pela produtividade sobre o próprio excedente monetário interno representado 

pelas poupanças pessoais e ou bancárias. A exportação industrial, financeira e de 

mercadorias seria uma forma possível de conter, a curto termo, os resultados da contradição 

entre capital e trabalho. 

Internamente, portanto, tratava-se de observar os limites a que tinham atingido o 

modelo bélico de economia, não que o mesmo tivesse chegado ao fim. Mas tratava-se de 

que a redução dos preços de produção punha-se como objetivo almejado e atingido, mas 
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que não evitaram o aprofundamento da contradição capital trabalho. A participação das 

exportações de minérios teriam sido importante na constituição deste chamado equilíbrio 

da economia interna, segundo o gosto da economia política, mas que não evitaram o 

desenvolvimento da contradição capital trabalho que teria levado tanto a uma 

independência do dinheiro como, resultado disto, a uma participação de economias 

periféricas na busca de uma mobilização relativa do capital como capital circulante. A 

contradição estabelecida era justamente a necessidade de desenvolver a produtividade do 

trabalho que era assim causa e conseqüência da crise estabelecida, permitindo-se observar a 

irracionalidade de uma forma de produção. 

Numa realidade produtiva ascendente, desde pelo menos a segunda guerra mundial, 

onde os índices de produção atingem, em 1944 mais de 180, em relação ao índice base 100 

de 1929 e chegam a 200, em 1952, ou seja, em 22 anos uma duplicação da capacidade de 

produção (mercadorias e serviços) que se vê acompanhada por uma redução da média de 

horas por trabalhador em quase 20% neste mesmo período. O que implica dizer que a 

própria expansão intensiva do capital nacional, até, pelo menos 1952, conseguiu compensar 

a redução da jornada de trabalho com um aumento equitativo do número de postos de 

trabalho que, no mesmo período, atinge um crescimento, em relação a 1929, pouco menor 

que 40%. Isto implicou na necessidade conjunta de uma ampliação extensiva dos postos de 

trabalho como compensação, restabelecendo os termos do pleno emprego norte americano 

como resultante das contradições de um capital em crise de superacumulação. Contudo, do 

ponto de vista do capital, tratou-se de uma reserva ainda maior de sua forma monetária pelo 

crescimento da poupança pessoal. 

Observa-se, assim, o fato de que a própria modernização de áreas periféricas de 

produção do valor se faz como resultante da crise do processo de acumulação que leva à 

necessidade de sua expansão mundial, expressando-se esta modernização como ilusão de 

desenvolvimento e não o desenvolvimento propriamente. Nesta área da produção mundial 

do valor ela teria que se apresentar como a possibilidade de se atingir os níveis da 

capacidade produtiva central para obscurecer-se como extensão simultânea do processo 

crítico de acumulação a que estava submetida. Não obstante isto, ela viria como uma 

necessidade de adequação mundial dos padrões de trocas determinados pela potência 

produtiva de então, de modo que o percurso temporal aqui seria exíguo na constituição da 
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modernização propriamente, porque posta já sob níveis de produtividade críticos, onde a 

própria constituição categorial não seria capaz de estabelecer-se nos tempo necessário para 

tal. Quando da importação de bens de produção já se tratava de um capital poupador de 

trabalho vivo. Desta maneira, nos termos de Robert Kurz, a própria acumulação primitiva 

aqui não se estabelece como possibilidade, seguindo os termos da realidade dos países de 

modernização não tardia. A própria crise do modelo desenvolvimentista que colocou o 

problema do proletariado na realidade, por exemplo, brasileira no reduzido transcurso de 

pouco mais que 30 ou 40 – sem nunca ter deposto a questão da produção agrícola nos 

termos do trabalho do pequeno produtor, sempre visto como o atraso pela economia 

política, aliás – é uma evidência de que a própria categoria de trabalho não se estabelece 

como um elemento a não ser pela sua negatividade, como crise do trabalho. Assim, se o 

percurso de modernização clássica foi a destituição de seu próprio fundamento – o trabalho 

como não trabalho – na periferia desta modernização tratou-se de um conceito, como 

princípio, desfundamentado o que levou à realização de uma realidade que remete à 

exigência de uma teorização que não se limite a impor os modelos de interpretação como 

aqui tão somente se tratasse de uma extensão daquela racionalidade. A própria idéia de 

nação e de nacional acabou por estabelecer-se como o limite da crítica que não viu nesta 

uma condição fetichista do desenvolvimento que se expressou como desenvolvimentismo, a 

ilusão que obscurecia as contradições da simultaneidade postas como e pela crise da 

valorização do valor. Se a própria acumulação primitiva interna sofreu os percalços da 

simultaneidade como sua impossibilidade, é de se desvelar o fato de que o nacional como 

categoria de análise, aliás, coincidindo com o discurso do político, o que de per si é uma 

crítica ao pensamento científico, tão somente contribuiu para obscurecer os termos da 

contradição que deveriam ser desvelados. Tratava-se de adiantar uma realidade que sequer 

havia se estabelecido no âmbito da reprodução mundial do valor. Sua antecipação fetichista 

foi a forma possível que, nas entrelinhas, punha o próprio império e sua potência produtiva 

o exemplo a ser seguido, o que corroborava em um defesa daquilo a que se propunha 

criticar. O ufanismo desenvolvimentista, esboroado nos anos 50, somente reforçado por um 

Estado Autoritário, a partir daí, foi a evidência dos limites de sua irracionalidade, ainda que 

não desvendada por um pensamento científico que assim coincidia os termos da crítica com 

os limites de sua prática econômica periférica. O nacionalismo, enfim, era o limite teórico a 
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que teria atingido a compreensão do nacional na periferia da reprodução mundial do valor, 

porque não se tratava de ver nesta a simultaneidade da crise, mas a possibilidade temporal 

de superá-la o que permitia ver razão naquilo que prescindia desta como condição de sua 

própria efetividade. A sucessão posta como forma de análise dos termos estabelecidos pela 

modernização periférica não permitiu observar a simultaneidade, portanto, como os termos 

da crítica necessária a se constituir ao capital que assim era periférico e central ao mesmo 

tempo, e esta crítica não poderia se limitar a um dos aspectos porque assim tomou a parte 

pelo todo e não compreendeu a relação entre o particular e o universal da qual a periferia 

era um momento integrado. Esta reafirmação positivista levou a possibilidade de a própria 

ciência estabelecer uma justificativa de um mundo capitalista e moderno, pois que o 

equívoco estaria tanto em sua forma errônea de ser na periferia,  como naquela da gana 

subjetivista das garras da águia no centro, sendo que tais equívocos, seja por um ou por 

outro caminho, ou mesmo pelos dois, se apresentavam como exterioridade do capital e não 

como formas de sua personificação. 

O caso é que a teoria da acumulação esteve fetichizada pelo dinheiro. Autonomizado 

do processo produtivo colocou-se como a ilusão de circulação do capital social que só 

como dinheiro circulava, pois que a produtividade atingida pela revolução da micro-

eletrônica não tornava, também no centro, a possibilidade de que o volume de capital em 

sua figura monetária encontrasse forma de valorização que, assim, somente como crédito 

poderia estabelecer sua forma de remuneração e circulação mundiais. Enquanto 

representante universal da riqueza a própria representação de per si substituía a riqueza 

porque impossibilitada, dados os níveis de produtividade a que o capitalismo central teria 

atingido. O fetiche do dinheiro colocava-o como essencial, quando na verdade era tão 

somente a expressão fenomênica da essência – o processo produtivo – que de per si não 

encontrava mais possibilidade de sua produção. Esta ilusão, assim, põe a possibilidade de 

reprodução em uma realidade cujo processo de desfundamentação de si teria atingido os 

seus limites mais extensos. A financeirização da modernização, ou se se preferir nos termos 

de Marx, as determinações do Capital Fictício, colocaram os termos de uma identidade 

entre centro e periferia que não mais se estabelece seguindo os padrões de desigualdade de 

desenvolvimento como forma de remuneração, ainda que crítica, do potencial de capital 

monetário existente na circulação mundial de capital.  
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Do ponto de vista de uma teoria crítica, trata-se da perda ou distensão de sua potência 

justamente porque assentada em categorias que, não somente não foi capaz de desvendar as 

relações contraditórias entre elas estabelecidas, como, na crise categorial então posta por 

um processo objetivo de desfundamentação como seu próprio fundamento, as utiliza como 

se estivessem postas nos mesmos termos de um capitalismo industrial possível ou mesmo 

presente, o que torna por demais precária a forma de análise, do que, aliás, resulta um 

pensamento a-conceitual e incorprado nos nexos do processo ilusório que o mesmo assim 

contribui para desenvolver. Henri Lefebvre considerou isto não apenas como uma crise do 

capital, mas como um momento cuja crise envolve todos os momentos da realidade social, 

trata-se de um estado crítico, onde a própria teoria sobre a crise entrou em crise, como 

forma de atenuá-la, a partir da consciência. 

Assim, se a simultaneidade crítica se mostra pelos limites a que se atingiram as forças 

produtivas, realizando sua contradição basilar, isto é, a ponto que de tão produtivas não 

mais produzem valor, como pôr a periferia como antecedência sucessiva do centro? O que 

se efetiva, em verdade, é uma expansão em níveis de produtividade cuja efetividade de toda 

forma de expansão, necessariamente é uma expansão de sua crise, e não de sua capacidade 

de acumulação. A crise do Estado de Bem Estar Social na Europa não seria um momento 

de apontamento desta simultaneidade pela crise? Novas formas de biologização da 

sociedade, na retomada de grupos neonazistas a julgarem sob um pretexto étnico a crise de 

trabalho no interior destes países não estaria a revelar os limites da valorização do valor na 

modernização? Mesmo o fechamento das fronteiras para as novas ondas de imigrantes 

mexicanos nos EUA, turcos na Alemanha, Marroquinos na França, não seria uma forma de 

expressar a crise do trabalho como crise mundial do processo de valorização, de modo que 

a igualdade entre centro e periferia teria se realizado pela sua forma negativa? Isto é, 

finalmente a periferia teria alcançado o centro, mas pela simultaneidade da crise o que 

deriva a uma crítica ao capital e não às formas de capitalismo? Neste sentido estabeleceria 

uma última questão. Se o que define os termos entre centro e periferia o é a desigualdade de 

desenvolvimento que moveria o processo de acumulação nos países centrais, esta 

impossibilidade determinada pela revolução microeletrônica não teria destituído a própria 

coerência de se pensar a reprodução social do século em que vivemos seguindo a dicotomia 

central-periférica? Não seria a própria simultaneidade espacial uma categoria que 
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desvendaria a incongruência desta dicotomia e, portanto, as contradições, desde o seu 

princípio e como princípio, mais do que a dicotomia centro periferia? 

São Paulo, Junho de 2008. 


