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RESUMO

O campo de  estudos  da  Economia Política  Internacional  (EPI)  pode ser  definido como a 

análise da inter-relação entre  a  dimensão política e  a  dimensão econômica de fenômenos 

internacionais. Contudo, as principais correntes da EPI procuram fazer isso combinando uma 

teoria econômica geral – seja ela neoclássica ou marxista – com alguma teoria de Relações 

Internacionais.  Isso significa que não se consegue uma articulação orgânica entre as duas 

dimensões.  Especialmente  no  âmbito  internacional,  a  utilização  de  conceitos  econômicos 

abstratos e atemporais impede uma apreciação adequada do sistema internacional, formado 

por  economias  nacionais.  Procuramos,  portanto,  analisar  a  relação  entre  a  competição 

interestatal e a produção do excedente econômico no pensamento de alguns autores centrais 

para  essa  discussão.  Partindo  da  forma  como  a  teoria  de  Thomas  Hobbes  indica  uma 

contradição entre a  dimensão interna e a dimensão externa do poder,  analisamos a  forma 

como a competição entre os Estados aparece nas principais obras teóricas de William Petty, 

Karl Marx e Nikolai Bukharin e como ela se relaciona com a produção do excedente em seu 

pensamento. A apreciação da importância que a competição interestatal assume nas teorias 

dos  autores  estudados  tem  como  objetivo  fornecer  uma  contribuição  inicial  para  o 

desenvolvimento posterior de uma teoria da EPI que procure integrar de forma orgânica as 

perspectivas  política  e  econômica  na  análise  de  um  sistema  composto  por  Estados  e 

economias nacionais.

Palavras-chave:  Economia  Política  Internacional.  Competição  Interestatal.  Excedente. 

Filosofia Política. Economia Política. Imperialismo.



ABSTRACT

The field of study of International Political Economy (IPE) can be defined as the analysis of 

the  interrelationship  between  the  political  and  the  economic  dimensions  of  international 

phenomena. However the main currents of IPE try to do this by combining an economic 

theory – be it  neoclassical or marxist  – with some theory of International Relations. This 

means that they are not able to create an organic articulation between the two dimensions. 

Especially at the international level, the use of abstract and timeless economic concepts do not 

allow  a  proper  assessment  of  the  international  system,  characterized  by  several  national 

economies. Therefore, we try to examine the relation between the interstate competition and 

the production of economic surplus in the thought of some authors that are central to this 

discussion.  Starting  from the  way that  Thomas  Hobbes's  theory  indicates  a  contradiction 

between the internal and the external dimensions of power, we analyze how the competition 

between the states appears in the theories of William Petty, Karl Marx and Nikolai Bukharin 

and how it relates to the production of economic surplus in their thinking. The appreciation of 

the importance that the interstate competition assumes in the theories of the authors studied is 

intended to provide an initial contribution to the future development of a theory of IPE that 

seeks to integrate organically the political and the economic perspectives in the analysis of a 

system composed of national states and economies.

Keywords:  International  Political  Economy.  Interstate  Competition.  Surplus.  Political 

Philosophy. Political Economy. Imperialism.
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1 Introdução

A motivação  inicial  para  este  trabalho  partiu  do  interesse  pela  Economia  Política 

Internacional enquanto um campo que possibilitaria a construção de uma análise completa do 

funcionamento do sistema interestatal capitalista.

A Economia Política Internacional enquanto área de estudos (doravante EPI) surgiu no 

mundo anglo-saxão, dentro do campo das Relações Internacionais, em meados da década de 

70,  como uma tentativa  de  aproximar o  estudo dos  processos  econômicos e  políticos  no 

âmbito internacional. Podemos considerar o artigo, de 1970, de Susan Strange “International  

Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect”, juntamente com o livro, 

também de 1970, de Charles Kindleberger Power and Money, como os pontos de partida para 

todo um programa de pesquisa  que veio a se consolidar no campo conhecido como EPI. 

Kindleberger (1970, p. v) diz que seu livro “is intended to fill a gap between international  

economics and international politics”. E Strange (1970, p. 310) expressa a necessidade de se 

construir uma teoria política de análise e explicação que dê conta das mudanças nas relações 

econômicas internacionais. Esse seria o campo da EPI.

Já Robert Gilpin (2002, p. 26) apresenta uma definição um pouco mais completa sobre 

o que seria a EPI:

Elas  [as  questões  da  Economia  Política  Internacional]  investigam de  que 
forma o Estado e seus processos políticos conexos afetam a produção e a 
distribuição da riqueza [...]. Inversamente, essas questões indagam também 
qual o efeito dos mercados e das forças econômicas sobre a distribuição do 
poder  e  do  bem-estar  entre  os  Estados  e  outros  atores  políticos,  e 
especialmente  como  essas  forças  alteram a  distribuição  internacional  do 
poder político e militar.

Por sua vez, Cohen (2008, p. 16), em seu livro sobre a história intelectual da criação 

da EPI, resume o seu significado da seguinte forma: “IPE [sigla em inglês para Economia 

Política  Internacional]  at  its  most  fundamental,  in  short,  is  about  the  complex  

interrelationship of economic and political activity at the level of international affairs”.

Podemos  identificar,  portanto,  dois  aspectos  principais  que  caracterizam a  EPI.  O 

primeiro  seria  a  inter-relação  entre  política  e  economia.  O  segundo  seria  o  caráter 

internacional, ou seja,  a análise de fenômenos que ocorrem em um sistema composto por 

diversas unidades nacionais.

No entanto, apesar de todos adotarem essa proposta de pesquisa, percebemos que os 

principais autores da EPI – como Gilpin,  Keohane,  Nye e  Krasner  –,  ao realizarem suas 
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construções teóricas, acabam fazendo uma tentativa de juntar uma análise econômica abstrata, 

em geral de natureza neoclássica, com uma perspectiva de política internacional baseada em 

concepções  neorrealistas  ou  institucionalistas  a  respeito  dos  Estados  e  do  sistema 

internacional.

Podemos ver isso claramente na teoria da estabilidade hegemônica de Gilpin (2002), 

que segue a formulação de Kindleberger (1973, p. 305) de que “for the world economy to be  

stabilized, there has to be a stabilizer, one stabilizer” e a incorpora à teoria neorrealista de 

Relações Internacionais. Nela, Gilpin analisa o declínio da hegemonia norteamericana a partir 

do aumento do gasto público, agravado pela Guerra do Vietnã, do declínio da produtividade 

da indústria, da mudança nas condições de oferta e demanda internacionais e do aumento da 

emissão de dólares, o que teria gerado inflação e uma perda de confiança no dólar. Os Estados 

Unidos teriam passado a fazer uma política em benefício do interesse nacional, em detrimento 

do seu papel como estabilizador do sistema internacional.

Na teoria dos regimes de Keohane e Nye (1977), fica ainda mais clara a influência da 

teoria  neoclássica  e  da  abordagem  institucionalista,  com  sua  ênfase  na  interdependência 

complexa e na capacidade dos regimes de fornecerem padrões de comportamento cooperativo 

que contribuam para a estabilidade internacional, reduzindo custos de transação e resolvendo 

problemas de “market failure”.

O problema é que, ao fazerem apenas essa junção de uma teoria econômica geral com 

uma teoria de política internacional, as relações orgânicas entre a produção e distribuição da 

riqueza e a competição interestatal deixam de ser devidamente consideradas. Em particular, as 

análises de relações econômicas atemporais deixam de levar em conta de forma satisfatória 

um sistema econômico internacional formado por economias nacionais, que estão envolvidos 

em uma disputa de poder.

Por outro lado, as abordagens neomarxistas, como a de Arrighi e a de Wallerstein, 

também procuram combinar uma ideia importada da Economia Política Internacional realista 

– a ênfase na hegemonia e em seu papel estabilizador – com uma teoria da acumulação e da 

crise de influência marxista, apesar de também serem influenciados pelas ideias de Braudel.

Essa combinação é clara na teoria de Arrighi (1994), que parte dos conceitos de ciclo 

sistêmico de acumulação e de ciclo hegemônico, ambos coincidentes no tempo. Todos os 

ciclos são marcados por uma primeira fase, na qual há uma perspectiva de lucro comercial e 

industrial,  culminando  em  uma  ampliação  da  produção  e  do  comércio  e,  portanto, 

estabilidade.  Quando começa a retração dessa perspectiva,  passa-se à fase financeira,  que 

indicaria  o  momento do declínio do ciclo,  marcado pela instabilidade.  Neste  momento já 
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haveria uma nova potência se formando com capacidade de sustentar o novo ciclo e suplantar 

a potência anterior após a crise. É assim que ele explica a crise da hegemonia norteamericana 

a partir da década de 1970.

O  conceito  de  Wallerstein  (2005)  de  sistema-mundo,  definido  como  uma  área 

geográfica particular governada pela lógica de um determinado sistema e de uma divisão do 

trabalho autossuficiente, também não é muito diferente, sendo uma tentativa de combinar as 

ideias de Braudel com as de Marx. Haveria dois tipos de sistemas-mundo: o império-mundo, 

marcado  por  uma  unidade  política,  e  a  economia-mundo,  na  qual  o  poder  político  está 

fragmentado. Para Wallerstein (1974), desde o século XVI tem existido somente um sistema-

mundo,  o  sistema-mundo  moderno,  marcado  por  uma  economia-mundo  capitalista.  Nele 

também haveria diferentes ciclos e o declínio do poder norteamericano corresponderia ao fim 

do sistema-mundo moderno.

Constatamos, portanto, novamente uma tentativa de junção de uma teoria econômica 

mais abstrata, agora de influência marxista, com uma teoria de política internacional realista. 

O  interessante  é  constatar  o  distanciamento  dessa  corrente  neomarxista  das  teorias  do 

imperialismo  do  início  do  século  XX.  A  ênfase  no  imperialismo  foi,  de  certa  forma, 

substituída pelo foco na questão da hegemonia. O problema, de novo, é que a análise das 

relações econômicas está descolada da competição entre as unidades econômicas nacionais.

Seguindo, assim, dentro deste campo de estudos, a questão particular que motivou esta 

pesquisa é a de como seria possível combinar uma análise do sistema internacional, ou seja, 

das relações entre os Estados em um sistema anárquico, com uma análise do capitalismo, ou 

seja,  da organização econômica da sociedade em bases capitalistas territoriais e nacionais, 

mas de uma forma orgânica.

Foi, portanto, a questão da relação entre a competição interestatal e a produção do 

excedente  econômico  que  nos  deu  o  incentivo  para  realizar  um  estudo  sobre  o 

desenvolvimento desses conceitos em alguns autores centrais  nessa discussão.  O caminho 

escolhido, dadas a limitações de abrangência deste estudo, foi, portanto, a realização de uma 

leitura  de  alguns  autores  que  poderiam  nos  fornecer  as  pistas  para  uma  apreciação  do 

problema apresentado.

Como chegamos a essa questão especialmente a partir da teoria neomarxista e de seu 

abandono  da  questão  do  imperialismo,  decidimos  retornar  à  origem do  primeiro  esforço 

teórico consciente de combinar economia e política para analisar a economia mundial como 

um todo, as teorias do imperialismo.

Partimos, então, da constatação de que as teorias do imperialismo de caráter marxista, 
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no início do século XX, tiveram que realizar inovações teóricas significativas a partir da teoria 

de Marx para dar conta dos fenômenos da Primeira Guerra Mundial e da expansão colonial 

imperialista,  assim como de seus impactos sobre o movimento operário na Europa. Essas 

inovações forneciam um instrumental teórico forte para explicar os fenômenos das relações 

internacionais  a  partir  de  uma  análise  da  economia  política  do  sistema  capitalista. 

Começamos, portanto, com uma análise da teoria de Bukharin e de Marx e de como a questão 

da competição interestatal aparece em seu pensamento para entendermos exatamente até que 

ponto as inovações na teoria marxista representam um distanciamento com relação a ela e 

qual o grau da importância dessas inovações.

A escolha de Bukharin e de sua obra A Economia Mundial e o Imperialismo, dentre os 

principais teóricos marxistas do imperialismo, deve-se ao fato dele ter sido o responsável por 

uma construção teórica mais completa e coerente que procurava combinar a teoria de Marx 

com a explicação dos fenômenos do imperialismo e da guerra. Hilferding procurou fazer uma 

“atualização integral” da principal obra de Marx (ANDERSON, 2004, p. 31) e não trata o 

imperialismo  como  objeto  central.  Rosa  Luxemburgo  também  procurou  “repensar  e 

desenvolver o sistema conceitual” de Marx (ANDERSON, 2004, p. 31) e também não trata 

especificamente do imperialismo. Já Lênin, escreve sua famosa obra sobre o imperialismo, 

destinada a servir de base para a ação política, após Bukharin ter escrito a dele (apesar de ter 

sido publicada antes) e ela não representa nenhuma grande contribuição original em relação 

ao que já havia sido desenvolvido pelos outros previamente (BREWER, 1980).

Analisamos, então, a principal obra teórica de Marx, O Capital, para compararmos a 

formulação teórica de Bukharin com a teoria a partir da qual ele a realiza. Para podermos 

tratar  do  pensamento  de  Marx  se  fez  necessário  reconstruir  todo seu  projeto  teórico  e  o 

desenvolvimento central de sua teoria, para, então, analisarmos de que forma a competição 

interestatal  aparecia  em  seu  esquema  teórico.  A obra  de  Marx  nos  pareceu  de  especial 

importância nesse debate, pois ele pode ser considerado o autor que melhor desenvolveu uma 

teoria do excedente econômico (GAREGNANI; PETRI, 1989). A teoria de Marx a respeito do 

funcionamento do capitalismo, no entanto, centra-se mais no modo de produção capitalista, e 

nas  relações  de produção correspondentes,  como um desenvolvimento  teórico geral.  E,  a 

partir  daí,  ele  formula  a  ideia  da  internacionalização  do  modo  de  produção  burguês.  As 

relações entre os Estados pareciam assumir um papel secundário (MEDEIROS, 2001, p. 83).

Pareceu-nos necessário, portanto, retornar à origem da Economia Política clássica, que 

se deu na origem do próprio sistema interestatal capitalista no século XVI. Por indicação do 

próprio  Marx,  chegamos  à  obra  de  William Petty,  considerado  o  fundador  da  Economia 
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Política.  Marx (1982, p. 47) identifica o desenvolvimento da Economia Política da seguinte 

forma: “Ela [a Economia Política clássica], que começa na Inglaterra, com William Petty, e na 

França, com  Boisguillebert, termina com Ricardo na Inglaterra e Sismondi na França”. A 

partir dessa indicação, Aspromourgos (1996, p. 2) chega à seguinte conclusão: “Since Petty's  

works date from some forty years prior to those of  Boisguilebert, this implies that Petty is the  

founder of classical political economy”. De fato o próprio Marx (1982, p. 48) continua:

Essa  concepção  da  fonte  da  riqueza  material  não  permanece,  como,  por 
exemplo,  para  seu  [de  Petty]  contemporâneo  Hobbes,  mais  ou  menos 
infrutífera, mas o leva à  aritmética política, primeira forma assumida pela 
Economia Política que se separa como ciência autônoma.

O que faz de Petty o fundador da Economia Política é o fato dele ter sido o primeiro a 

teorizar sobre a produção do excedente.

O fato dele ter escrito a partir  da situação nacional inglesa na segunda metade do 

século XVII – marcada pela reestruturação da economia nacional inglesa após a Guerra Civil 

e momento do surgimento do sistema interestatal capitalista – e com vistas a fortalecer seu 

país frente a seus competidores externos, indicou-nos a relevância de sua obra para a nossa 

reflexão.  De  fato,  todos  os  grandes  teóricos  da  Economia  Política  –  incluindo Cantillon, 

Steuart, os fisiocratas e Smith – até Ricardo sempre adotaram um ponto de vista nacional, 

procurando apresentar os meios pelos quais seus países poderiam enriquecer e se tornarem 

mais fortes.

No entanto, a perspectiva nacional da teoria de Petty e a forma como a competição 

interestatal  associa-se  à  produção  do  excedente  em  seu  pensamento  não  podiam  ser 

entendidos sem uma apreciação da influência da teoria de Hobbes. Segundo Aspromourgos 

(1996, p. 6): “Petty's views on scientific method and politics – which both incline him towards  

economics  and shape  the  particular  character  of  his  economics  –  primarily  derive  from  

Hobbes's philosophy and political science”. Portanto, a teoria de Hobbes não apenas fez Petty 

se dedicar à economia, como também moldou sua teoria econômica. Assim, a forma como 

Petty assume a formulação de Hobbes a respeito da competição interestatal e como ela se 

associa  à  produção  do  excedente  em  seu  pensamento  nos  pareceram,  novamente, 

extremamente frutíferas para nossa discussão.

Como estamos tratando centralmente da competição interestatal, tivemos que voltar à 

origem da questão da relação entre os Estados. A filosofia política de Hobbes – desenvolvida 

em sua principal obra,  Leviatã –  apresenta uma formulação teórica completa a respeito da 

dimensão interna do poder soberano de um Estado. No entanto, ao resolver o problema da paz 
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interna, Hobbes nos indica que, no plano internacional, esse problema fica aberto, ou seja, a 

guerra  se  torna  sempre  uma  ameaça  presente,  pois  não  haveria  um poder  soberano  que 

monopolizasse o uso legítimo da força. É essa contradição fundamental das duas dimensões 

do poder do Estado, nacional e internacional ao mesmo tempo, que constitui o fundamento de 

nosso estudo sobre a relação entre a competição interestatal e a produção do excedente. Essa 

contradição já havia sido exposta por Tucídides e desenvolvida por Maquiavel,  mas é em 

Hobbes que ela assume uma forma teórica mais desenvolvida. O fato dele também ter escrito 

no  momento  decisivo  da  história  da  Inglaterra  e  na  época  do  surgimento  do  sistema 

interestatal capitalista apenas reforçaram nossa decisão de analisar como ele apresenta essa 

questão central.

Nosso objetivo aqui, portanto, é apenas apresentar uma leitura das principais obras 

desses autores e de como a questão da competição interestatal e sua relação com a produção 

do excedente aparece em seu pensamento. Procuramos, ao máximo, atermo-nos a suas ideias, 

mostrando as passagens mais relevantes de seus textos, deixando uma avaliação mais crítica 

para outro momento. Não pretendemos, portanto, comprovar ou contestar as teses que nos 

motivaram nesta empreitada,  mas apenas realizar um estudo que sirva de suporte para as 

discussões teóricas a respeito da questão aqui tratada.

A exposição do trabalho, contudo, se dará na ordem inversa à realizada na pesquisa, 

com o objetivo de apresentarmos uma evolução histórica do pensamento acerca da questão 

aqui discutida.

Inicialmente (capítulo 2), procuraremos mostrar que a formulação de Hobbes de que o 

estabelecimento do poder soberano do Estado é o único meio de acabar a guerra de todos 

contra todos do estado de natureza, implica que esta guerra será sempre presente no plano 

internacional, pois a soberania dos Estados significa que não há um poder soberano acima 

deles. O poder do Estado, portanto, possui uma dimensão dupla. Por um lado, há uma relação 

de poder interna entre o Estado e sua população. Por outro, há uma relação de poder externa, 

entre o Estado e os outros Estados. E é o poder soberano interno dos Estados que gera uma 

constante ameaça externa. Essa é a contradição apresentada por Hobbes, que será explorada 

nos outros autores.

Em seguida (capítulo 3), ao analisarmos a teoria do excedente de Petty, sugerimos que 

a  teoria da produção do excedente diz respeito,  essencialmente,  à primeira relação acima 

exposta, a relação interna ao Estado, pois trata de como manter a prosperidade material da 

população e, portanto, do Estado. Contudo, apresentaremos como sua teoria possui um caráter 

explicitamente nacionalista, sempre tendo em mente o fortalecimento da Inglaterra frente a 
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seus concorrentes, em especial à França. Isso implica, portanto, que o cenário da competição 

interestatal está suposto, e portanto, sempre presente, em sua teoria do excedente.

Já  na  discussão  sobre  Marx  (capítulo  4),  iniciaremos  com uma exposição  de  sua 

formulação teórica a respeito do excedente e do sistema capitalista. Mostraremos que Marx 

não  adota  uma posição  nacionalista,  procurando  estabelecer  o  funcionamento  do  sistema 

capitalista em geral, a partir do modo de produção e das relações de produção. Ele também 

apresenta uma concepção de interesse comum de cada classe e de sua internacionalização 

crescente, juntamente com a internacionalização do capital. Em seguida, analisaremos como 

ele trata da relação de poder interna a partir da luta de classes. Procuraremos mostrar, então, 

que  a  competição interestatal,  em Marx,  aparece  como tendo importância  apenas  em um 

estágio pré-capitalista, seja como uma acumulação primitiva prévia nos países avançados, seja 

como parte do sistema colonial nos países ainda não capitalistas.

Por fim, ao analisarmos a teoria do imperialismo de Bukharin (capítulo 5), tentaremos 

mostrar que ele adota um ponto de partida distinto do de Marx: a existência de uma economia 

mundial  formada  por  economias  nacionais.  Aqui  os  interesses  das  classes  já  aparecem 

vinculados  a  interesses  nacionais.  Além disso,  Bukharin  identifica,  conjuntamente  com a 

tendência à internacionalização do capital,  uma tendência inversa,  no sentido da crescente 

nacionalização do capital. Apesar disso, ele procura usar como base a teoria de Marx e ser 

coerente com ela em diversos momentos de sua construção teórica. Contudo, ele acaba se 

distanciando das ideias de Marx, ao considerar a competição interestatal e a guerra como 

elementos centrais e essenciais ao funcionamento do capitalismo, e não mais como um estágio 

pré-capitalista. Com isso, ele também vai além de apenas supor a relação competitiva entre os 

Estados, como o fez Petty e a maioria dos economistas políticos. Constatamos ainda, uma 

similaridade entre o modelo teórico construído por ele e o de Hobbes, ainda que um seja 

focado  na  economia  e  o  outro  na  política.  Isso  porque  Bukharin  trata  do  processo  de 

constituição de grandes monopólios no plano interno como uma solução para o problema da 

organização da produção em um sistema de livre concorrência, mas, no plano internacional, a 

concorrência está sempre presente e a economia mundial é permanentemente anárquica. É por 

isso  que  afirmamos  que  é  nesse  momento  que  efetivamente  surge  a  Economia  Política 

Internacional. No fim, no entanto, ele acaba concluindo que a internalização será mais forte e, 

com ela, virá a revolução proletária.

Concluiremos (capítulo 6) com algumas considerações finais, a respeito da discussão 

apresentada, que apontam para futuras pesquisas, mais abrindo caminhos e questões do que 

propriamente fechando-os.
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2 Thomas Hobbes e a Contradição entre as Duas Dimensões do Poder

Deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo 
nem outro pensamento, nem ter qualquer outra 

coisa como prática a não ser a guerra, o seu 
regulamento e a sua disciplina, porque essa é a 

única arte que se espera de quem comanda

Maquiavel, 15131

O ponto de partida de nossa pesquisa sobre a relação entre a competição interestatal e 

a produção do excedente pode ser encontrado na indicação feita por Thomas Hobbes, em seu 

Leviatã,  a  respeito  da  ordem no plano internacional.  Escrevendo logo após o término da 

Guerra  dos  Trinta  Anos  e  da  Guerra  Civil  na  Inglaterra  –  e,  portanto,  no  período  de 

surgimento do sistema interestatal capitalista – a teoria de Hobbes está centrada na criação do 

Estado como solução para a guerra entre os homens, ou seja, sua preocupação central é a 

ordem  interna  de  uma  nação.  Contudo,  sua  teoria  indica  uma  contradição  entre  o 

estabelecimento da paz interna e a possibilidade de paz no plano internacional, o que servirá 

de base para nossa discussão a respeito da competição interestatal.

É apenas nesse sentido – de apresentação da questão central  –  que utilizaremos a 

contribuição de Hobbes neste estudo. Não pretendemos, portanto, realizar uma análise extensa 

de seu pensamento. Limitaremo-nos, assim, à principal obra de Hobbes, Leviatã, pois é nela 

que se apresenta de forma mais clara a questão que aqui nos interessa. Iniciaremos, portanto, 

analisando de modo geral a clássica formulação de Hobbes a respeito do estado de natureza e 

da criação do Estado. Em seguida, veremos como Hobbes indica o problema da competição 

interestatal. Por fim, veremos como aparece, em poucas passagens, a questão da riqueza de 

uma nação, tema que nos fornecerá a ligação com Petty.

2.1 Estado de Natureza

Em sua construção teórica,  Hobbes parte  do indivíduo e  da natureza humana para 

1 MAQUIAVEL (1979), p. 59.
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derivar daí sua teoria do Estado. De acordo com ele, “As paixões que fazem os homens tender 

para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida 

confortável, e a esperança de consegui-las através do trabalho” (HOBBES, 1983, p. 77).  Os 

indivíduos  seriam,  portanto,  seres  cujas  principais  preocupações  são  a  sua  própria 

sobrevivência e a busca de uma vida confortável.

Mas a característica essencial da natureza humana, para Hobbes, é a igualdade entre os 

seres humanos, como podemos ver:

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do 
espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais 
forte  de  corpo,  ou  de  espírito  mais  vivo  do  que  o  outro,  mesmo  assim, 
quando se considera tudo isto em conjunto,  a diferença entre um e outro 
homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa com 
base nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, 
tal  como  ele.  Porque  quanto  à  força  corporal  o  mais  fraco  tem  força 
suficiente  para  matar  o  mais  forte,  quer  por  secreta  maquinação,  quer 
aliando-se  com outros  que  se  encontrem ameaçados  pelo  mesmo  perigo 
(HOBBES, 1983, p. 74).

Esta igualdade é a base para toda a teoria de Hobbes. É dela que Hobbes deriva os 

principais problemas que surgem na relação entre os indivíduos:

Desta igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança 
de atingirmos nossos fins. Portanto se dois homens desejam a mesma coisa, 
ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se 
inimigos.  E  no  caminho  para  seu  fim (que  é  principalmente  sua  própria 
conservação, e às vezes apenas seu deleite) esforçam-se por se destruir ou 
subjugar um ao outro. [...]
E contra esta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira 
de se garantir é tão razoável como a antecipação; isto é, pela força ou pela 
astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo 
necessário para chegar ao momento em que não veja qualquer outro poder 
suficientemente grande para ameaçá-lo. E isto não é mais do que sua própria 
conservação exige, conforme é geralmente admitido. Também por causa de 
alguns que, comprazendo-se em contemplar seu próprio poder nos atos de 
conquista, levam estes atos mais longe do que sua segurança exige, se outros 
que, do contrário, se contentariam em manter-se tranqüilamente dentro de 
modestos  limites,  não  aumentarem seu poder  por  meio  de invasões,  eles 
serão incapazes de subsistir durante muito tempo, se se limitarem apenas a 
uma atitude de defesa. Conseqüentemente esse aumento do domínio sobre os 
homens, sendo necessário para a conservação de cada um, deve ser por todos 
admitido (HOBBES, 1983, p. 74-75).

Da igualdade, surge a desconfiança e esta leva à antecipação. O resultado é que todos 

são  forçados,  por  procurarem  a  autopreservação,  a  dominar  os  outros.  Esta  exigência  é 
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implacável, quem se limitar a uma atitude de defesa, não sobreviverá. No estado de natureza, 

os homens vivem, portanto, uma guerra de todos contra todos:

Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem 
sem um poder  comum capaz  de  os  manter  a  todos  em respeito,  eles  se 
encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de 
todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas 
na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a 
vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. Portanto a noção de 
tempo deve ser  levada em conta quanto à natureza da guerra,  do mesmo 
modo que quanto à natureza do clima. Porque tal como a natureza do mau 
tempo não consiste  em dois  ou três  chuviscos,  mas numa tendência para 
chover que dura vários dias seguidos, assim também a natureza da guerra 
não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal, durante todo 
o tempo em que não há garantia do contrário. Todo o tempo restante é de 
paz.
Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo 
homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo 
durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode 
ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação 
não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto; [...] não há sociedade; 
e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E 
a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta (HOBBES, 
1983, p. 75-76, grifo do autor).

Esta  última  frase  que  descreve  o  estado  de  natureza  não  deixa  dúvidas  de  como 

Hobbes considerava essa condição como algo extremamente negativo.

Ele parte, então, para a exposição das leis da natureza, leis universais que se impõem a 

todos,  em  qualquer  situação.  Hobbes  (1983,  p.  78-79,  grifo  do  autor)  enuncia  as  duas 

principais leis da seguinte maneira:

Uma  lei  da  natureza  (lex  naturalis) é  um  preceito  ou  regra  geral, 
estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o 
que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-
la, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. [...]
Conseqüentemente é um preceito ou regra geral da razão, Que todo homem 
deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança de consegui-
la, e caso não a consiga pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens  
da guerra. A primeira parte desta regra encerra a lei primeira e fundamental 
de natureza, isto é, procurar a paz, e segui-la. A segunda encerra a suma do 
direito de natureza, isto é,  por todos os meios que pudermos, defendermo-
nos a nós mesmos.
Desta  lei  fundamental  de natureza,  mediante a qual se ordena a todos os 
homens  que  procurem  a  paz,  deriva  esta  segunda  lei:  Que  um  homem 
concorde, quando outros também o façam, e na medida em que tal considere 
necessário para a paz e para a defesa de si  mesmo, em renunciar a seu  
direito a todas as coisas, contentando-se, em relação aos outros homens,  
com a mesma liberdade que aos outros homens permite  em relação a si  
mesmo.
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Essas duas leis da natureza levam os homens a estabelecerem um contrato. O resultado 

deste contrato é a constituição do Estado.

2.2 Estado: o Grande Leviatã

A única forma de se escapar àquele terrível estado de natureza é a constituição de um 

poder superior a todos os indivíduos, por meio de um contrato, no qual todos concordem em 

ceder parte de sua liberdade para que esse poder superior garanta a segurança de todos. De 

acordo com Hobbes (1983, p. 103):

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a 
liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si 
mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria 
conservação e com uma vida mais satisfeita.  Quer dizer,  o desejo de sair 
daquela  mísera  condição  de  guerra  que  é  a  conseqüência  necessária 
(conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens, quando não há um 
poder  visível  capaz  de os manter  em respeito,  forçando-os,  por medo do 
castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza 
que foram expostas nos capítulos décimo quarto e décimo quinto.

Chegamos, assim, à constituição do poder soberano, o único capaz de permitir a paz 

entre os homens e as condições necessárias para a indústria e o trabalho. A própria sociedade 

só pode existir  uma vez instituído tal  poder  soberano,  ou seja,  não há sociedade fora  do 

Estado. Na clássica formulação de Hobbes (1983, p. 105-106, grifos do autor):

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das 
invasões  dos  estrangeiros  e  das  injúrias  uns  dos  outros,  garantindo-lhes 
assim  uma  segurança  suficiente  para  que,  mediante  seu  próprio  labor  e 
graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir 
toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que 
possa reduzir  suas diversas  vontades,  por pluralidade de votos,  a  uma só 
vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembléia de 
homens  como  representante  de  suas  pessoas,  considerando-se  e 
reconhecendo-se  cada  um como  autor  de  todos  os  atos  que  aquele  que 
representa  sua pessoas  praticar  ou levar  a praticar,  em tudo o que disser 
respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à 
vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é mais do que 
consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa 
só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os 
homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: 
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Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem,  
ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires a ele teu 
direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à 
multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É 
esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais 
reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, 
nossa paz e defesa. Pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada 
indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o 
terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, 
no sentido da paz em seu próprio país, e da ajuda mútua contra os inimigos 
estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim 
definida: Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos  
recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de  
modo a ela poder  usar a força e  os recursos  de todos,  da maneira  que  
considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum.

O poder soberano do Estado pode ser adquirido por aquisição – por força natural, ou 

por  guerra  –,  ou  por  instituição  –  quando  os  homens  concordam voluntariamente  em se 

submeter.

A ideia central de Hobbes, portanto, é que, na ausência de um poder soberano capaz de 

se impor a todos, os indivíduos viveriam em constante estado de guerra uns com os outros. 

Assim, apenas a constituição de um poder superior, acima dos indivíduos e mais forte que 

eles, poderia garantir a paz, a tranquilidade e a indústria humanas.

É por  isso  que  ele  considera  que  “O maior  dos  poderes  humanos é  aquele  que é 

composto pelos poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural 

ou civil, que tem o uso de todos os seus poderes na dependência de sua vontade: é o caso do 

poder de um Estado” (HOBBES, 1983, p. 53).

2.3 A Contradição das Duas Dimensões do Poder

No  entanto,  surge  uma certa  contradição  quando  essa  ideia  é  pensada  no  âmbito 

internacional. O poder soberano se aplica em um território nacional. Ao lado dele, existem 

outros poderes soberanos. Não há, no entanto, nenhum poder soberano acima dos Estados. Se 

houvesse um, não poderia mais haver os diversos poderes soberanos nacionais. Poderíamos 

pensar,  portanto,  que há um paralelo entre  o  estado de natureza e  a  condição do sistema 

internacional. O próprio Hobbes chega a apresentar esse paralelo em duas passagens:

Assinalo  assim,  em  primeiro  lugar,  como  tendência  geral  de  todos  os 
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homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa 
apenas com a morte. E a causa disso nem sempre é que se espere um prazer 
mais intenso do que aquele que já se alcançou, ou que cada um não possa 
contentar-se com um poder moderado, mas o fato de não se poder garantir o 
poder e os meios para viver bem que atualmente se possuem sem adquirir 
mais ainda. E daqui se segue que os reis, cujo poder é maior, se esforçam por 
garanti-lo no interior através de leis, e no exterior através de guerras.
A competição pela riqueza, a honra, o mando e outros poderes leva à luta, à 
inimizade  e  à  guerra,  porque  o  caminho  seguido  pelo  competidor  para 
realizar seu desejo consiste em matar, subjugar, suplantar ou repelir o outro 
(HOBBES, 1983, p. 60).

Tal como então faziam as pequenas famílias [nos lugares onde os homens 
viviam em pequenas famílias],  assim também fazem hoje as cidades e os 
reinos, que não são mais do que famílias maiores, para sua própria segurança 
ampliando seus domínios e, sob qualquer pretexto de perigo, de medo de 
invasão ou assistência que pode ser prestada aos invasores, legitimamente 
procuram o mais possível subjugar ou enfraquecer seus vizinhos, por meio 
da  força  ostensiva  e  de  artifícios  secretos,  por  falta  de  qualquer  outra 
segurança (HOBBES, 1983, p. 103).

Se esse paralelo está correto, a paz pode ser garantida no plano interno pelo Estado, 

mas, no plano internacional, a guerra é sempre presente. Daí a famosa passagem de Hobbes 

(1983, p. 77):

Mas mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indivíduos se 
encontrassem numa condição de guerra de todos contra todos, de qualquer 
modo  em  todos  os  tempos  os  reis,  e  as  pessoas  dotadas  de  autoridade 
soberana, por causa de sua independência vivem em constante rivalidade, e 
na situação e atitude dos gladiadores,  com armas assestadas,  cada um de 
olhos fixos no outro; isto é, seus fortes, guarnições e canhões guardando as 
fronteiras de seus reinos, e constantemente com espiões no território de seus 
vizinhos,  o que constitui  uma atitude  de guerra.  Mas como através  disso 
protegem a indústria de seus súditos, daí não vem como conseqüência aquela 
miséria que acompanha a liberdade dos indivíduos isolados.

A independência dos Estados, portanto, faz com que, para se conservarem, estejam 

sempre preparados para a guerra.  Mas, para o indivíduo, essa situação não é tão negativa 

quanto o estado de natureza, pois o Estado garante a paz e a indústria internamente.

Podemos considerar,  assim,  que o poder  soberano está  sempre envolvido em duas 

relações de poder essenciais para sua existência: a primeira em relação a seus súditos e a 

segunda em relação aos outros poderes soberanos. Essas são as duas dimensões fundamentais 

do poder em um sistema interestatal. E a conciliação da ordem interna com a ordem externa 

só pode se dar por meio da guerra.

A competição interestatal, devido à ausência de poder soberano no plano internacional, 
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será sempre uma condição essencial. Em uma discussão sobre as enfermidades do Estado, 

Hobbes (1983, p. 192, grifo do autor) diz:

E quando os reis se negam a si próprios uma parte desse poder tão necessário 
[para a paz e defesa do Estado], nem sempre é (muito embora por vezes o 
seja)  por ignorância  daquilo  que é necessário ao cargo que ocupam, mas 
muitas vezes pela esperança de a recuperarem quando lhes aprouver. No que 
não raciocinam corretamente, porque os que quiserem obrigá-los a cumprir 
suas  promessas  serão  ajudados  contra  eles  pelos  Estados estrangeiros,  os 
quais,  para  bem de  seus  próprios  súditos,  não  perderão  uma  ocasião  de 
enfraquecer o domínio dos seus vizinhos.

Como vemos, no sistema internacional, os Estados não perdem uma oportunidade para 

enfraquecer os outros Estados. Cada Estado deve, portanto, estar sempre preparado para se 

defender e atacar os outros, pois, como vimos no estado de natureza, uma atitude de simples 

defesa não é suficiente, a antecipação é sempre decisiva.

2.4 Riqueza

Apesar de tratar apenas muito marginalmente da questão da riqueza, pois sua principal 

preocupação é com o poder, Hobbes indica, em algumas passagens, que a riqueza também é 

poder:

Também a riqueza aliada à liberalidade é poder, porque consegue amigos e 
servidores (HOBBES, 1983, p. 53).

A riqueza é honrosa, porque é poder (HOBBES, 1983, p. 56).

De fato, na própria Introdução do Leviatã, Hobbes (1983, p. 5, grifos do autor) diz que 

“a riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força” do Estado.

Além da simples riqueza, ele chega a indicar, em passagem citada por Marx nas suas 

Teorias da Mais-Valia (1980), a importância da produção para o poder de um Estado:

As artes de utilidade pública, como a fortificação, o fabrico de máquinas e 
outros  instrumentos  de  guerra  são  poder,  porque  facilitam  a  defesa  e 
conferem a vitória (HOBBES, 1983, p. 54).

Além disso, Hobbes (1983, p. 197) ainda faz uma discussão interessante a respeito dos 
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tributos:

Há outras [doenças do Estado] não tão graves que convém contudo observar. 
Em  primeiro  lugar,  a  dificuldade  de  conseguir  dinheiro  para  os  gastos 
necessários  do  Estado,  especialmente  em  vésperas  de  guerra.  Esta 
dificuldade surge da opinião de que todo súdito tem em suas terras e bens 
uma  propriedade  exclusiva  do  direito  do  soberano  ao  uso  dos  mesmos. 
Daqui se segue que o poder soberano, que prevê as necessidades e perigos 
do  Estado  (encontrando  obstruída  pela  teimosia  do  povo a  passagem do 
dinheiro para o tesouro público), quando devia ampliar-se para enfrentar e 
evitar tais perigos em seu início, contrai-se tanto quanto possível, e, quando 
já não pode fazê-lo mais, luta com o povo por meio dos estratagemas da lei a 
fim  de  obter  pequenas  somas,  que  não  sendo  suficientes  o  levam  a 
finalmente decidir-se a abrir violentamente o caminho para o fornecimento 
necessário,  sem  o  qual  perecerá,  e  sendo  muitas  vezes  levado  a  estes 
extremos, reduz por fim o povo à atitude devida, caso contrário o Estado 
perecerá necessariamente.

O Estado precisa,  assim, dos tributos para cumprir  suas funções fundamentais,  em 

especial  no  que  concerne  à  guerra.  A riqueza,  portanto,  é  um  aspecto  fundamental  na 

competição interestatal, pois ela é a força que permite ao Estado se fortalecer para cumprir 

suas funções e para se defender dos outros Estados.

Como veremos, todas essas ideias a respeito da riqueza e do tributo que aqui aparecem 

apenas  de  forma  tópica  e  esparsa  serão  abordadas  por  William  Petty,  que  se  dedicou 

extensivamente a essas questões.

A ligação entre os dois vai além do plano teórico. Em 1645, Hobbes conheceu Petty, 

que na época era um estudante de medicina, quando ambos estavam em uma espécie de exílio 

no continente. De acordo com a biografia de Hobbes de Martinich (1999, p. 194):

Hobbes's  interest  in  anatomy  was  dictated  by  his  goal  of  presenting  a 
complete  scientific  account  of  the  world.  He  needed  to  figure  out  the  
mechanics of sensation, and this included finding their precise location in  
the brain or heart.  When simple book anatomy proved to be insufficient,  
Hobbes attended dissections carried out by Petty.
Hobbes was also working intensively on his optics at this time. Petty drew 
some of the diagrams that were destined for publication in De Homine.

Como  veremos,  a  influência  teórica  de  Hobbes  em  Petty  foi  muito  grande. 

Analisaremos, portanto, como a competição interestatal, da forma como pode ser derivada da 

teoria de Hobbes, aparece em Petty e, portanto, no surgimento da Economia Política.
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3 A Origem da Economia Política: William Petty e a Aritmética Política

Constitui tarefa da Economia Política realizar 
o desenvolvimento econômico da nação e 
prepará-la para ser admitida na sociedade 

universal do futuro.

List, 18412

Escrevendo ainda nos tempos turbulentos de meados do século XVII na Inglaterra, 

Petty nos oferece um tratamento de como seu país poderia fazer para alcançar o poder da 

França.  Para  analisarmos  de  que  forma  a  competição  interestatal,  da  forma  como  foi 

apresentada  por  Hobbes,  está  presente  no  início  da  Economia  Política,  primeiro 

explicitaremos a influência  direta de Hobbes sobre  Petty.  Em seguida,  veremos de forma 

sucinta  as  proposições  teóricas  de  Petty  a  respeito  da  produção  da  riqueza  de  um país. 

Demonstraremos  como  essas  proposições  podem  ser  identificadas  como  o  início  da 

abordagem do excedente social, característica essencial da Economia Política clássica. Por 

fim, analisaremos como a questão da competição interestatal aparece em seu pensamento e 

qual é a medida da sua importância no mesmo.

Procuraremos mostrar que a teoria do excedente diz respeito, principalmente, à relação 

interna  ao  Estado.  Mostraremos  também o  caráter  nacionalista  da  teoria  de  Petty,  que  é 

construída sempre com o objetivo de fortalecimento da Inglaterra com relação às potências 

rivais,  em especial  à  França  e  à  Holanda,  o  que  significa  que  o  cenário  de  competição 

interestatal entre as potências européias da época está sempre suposto em sua teoria.

3.1 Hobbes e Petty: da Paz à Riqueza

Petty  conheceu  Hobbes  em  Paris  e  ambos  se  deram  muito  bem  desde  o  início 

(ASPROMOURGOS, 1996, p. 10; MARTINICH, 1999, p. 194). A influência que Hobbes 

exerceu em Petty se encontra no seu método científico, na sua concepção de política e no seu 

interesse  pelas  questões  econômicas.  Essa  relação  entre  os  dois  foi  ainda  muito  pouco 

2 LIST (1983), p. 124, grifo do autor.
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estudada, sendo a obra de Aspromourgos (1996) a que mais extensamente trata do assunto.

No que concerne ao método científico, Aspromourgos (1996, p. 67) diz:

Petty's economics embodies a decisive lesson learnt from Hobbes: genuine 
scientific  inquiry  requires  transparently  precise,  empirically  definite  
concepts and rigorous, deductive methods. Hobbes, and Petty following him,  
had a conception of mathematics and the mathematically based sciences as  
the only parts of philosophy (or science) which had made any systematic  
progress.

Essa afirmação pode ser confirmada pela seguinte passagem de Petty (1983, p. 111) no 

Prefácio de sua Aritmética Política:

O método que adotei para fazê-lo ainda não é muito costumeiro; ao invés de 
usar apenas palavras comparativas e superlativas e argumentos intelectuais, 
tratei de (como exemplo da aritmética política que há tempos é meu fito) 
exprimir-me  em  termos  de  número,  peso  e  medida;  de  usar  apenas 
argumentos baseados nos sentidos e de considerar somente as causas que 
têm fundamento visível na natureza, deixando à consideração de outros as 
que dependem das mentes, das opiniões, dos apetites e das paixões mutáveis 
de determinados homens.

No entanto, a constatação que mais nos interessa aqui é a de que a concepção de 

política de Petty foi extremamente influenciada pela teoria política de Hobbes. De acordo com 

Aspromourgos (1996, p. 68, grifo do autor):

it seems evident that Petty accepts, in a fundamental respect, the Hobbesian 
stance towards politics. Petty accepts that peace is at least one of the two  
central problems of politics, if not the problem. There is also evidence that  
Petty  accepts  basic  Hobbesian  definitions  and  political  concepts;  for 
example, Hobbes's definition of political power.

Apesar dessa preocupação com a questão da paz, o assunto principal de Petty é a 

riqueza. É preciso, no entanto, levar em consideração a advertência de Aspromourgos (1996, 

p. 69):

It might seem from these considerations that Petty simply adds the problem 
of plenty to the Hobbesian political agenda which is grounded in the goal of  
'peace'. But that is not correct. Interrelations between peace and plenty are  
considered by Hobbes. [...] Hence there is in fact a commonality of views  
between Hobbes and Petty concerning the purpose of politics and the state.  
In relation to Petty's peace-and-plenty formula, plenty is contained within  
Hobbes's  notion  of  'peace'.  But  in  relation  to  Hobbes's  thought,  Petty  
systematically  engages  that  which  Hobbes  treats  only  very  casually:  the  
problem of plenty itself.
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O mesmo Aspromourgos (1996, p. 17) chega a fazer a seguinte afirmação a respeito da 

influência de Hobbes em Petty:

Petty imbided deeply of the Hobbesian conviction that mathematics is the  
appropriate  model  for  all  rational  inquiry.  This  shaped  Petty's  
methodological  convictions.  He  also  imbided  deeply  of  the  fundamental  
conviction  of  Hobbes's  political  theory  that  the  purpose  of  theory  is  to  
determine the rational requirements for civil peace and material plenty. The  
vision  of  political  life  and  the  purpose  of  political  thought  which  Petty  
inherited  from  Hobbes  –  political  here  being  construed  in  the  broadest  
human  terms  –  naturally  pointed  Petty  towards  economics,  given  his  
commitment  to  political  thought  broadly  conceived.  The  characteristic  
designation  employed  to  denote  the  twin  political  goals  was  'peace  and 
plenty'.  Hobbes  had  devoted  himself  to  determining  the  tehoretical  
conditions  for  peace  in  human  society;  Petty  turned  to  the  conditions  
required for prosperity.

Foi, portanto, por causa da influência intelectual de Hobbes que Petty se interessou e 

se dedicou ao estudo de questões econômicas, fundando, assim, a Economia Política.

Mas  apenas  essa  constatação  não  é  suficiente  para  entendermos  de  que  forma  a 

questão  da  competição  interestatal  aparece  na  teoria  de  Petty.  Analisemos,  primeiro,  as 

formulações  teóricas  de  Petty  a  respeito  das  condições  necessárias  para  a  prosperidade 

material.

3.2 O Surgimento da Economia Política: A Teoria do Excedente

Apesar  de  Marx  (1988a,  p.  207)  considerar  Petty  “O  pai  da  Economia  Política”, 

Aspromourgos (1996, p.  2) nota que Marx faz uma distinção entre as formas teóricas da 

Economia Política clássica pré-modernas (pré-capitalistas) e as modernas. As primeiras, nas 

quais  estão  incluídos  Petty  e  Cantillon,  deram  início  à  análise  do  modo  de  produção 

capitalista ainda não desenvolvido. As segundas, dos fisiocratas para frente, já fazem uma 

análise sistemática da produção especificamente capitalista.

Mas o que faz de Petty o fundador  da Economia Política é o fato dele ter sido o 

primeiro a teorizar sobre a produção do excedente. De acordo com Aspromourgos (1996, p. 

5):
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In  intellectual  history  it  is  often  the  case  that  an  idea  is  independently  
invented by more than one thinker more or less simultaneously. This is not  
the case with the idea of social surplus: it has a singular origin and that  
origin is to be found in the person of William Petty.

Vejamos, portanto, em que consiste a chamada abordagem do excedente. Garegnani e 

Petri (1989, p. 416-417) nos oferecem uma apresentação sucinta:

A determinação do excedente, em princípio, é muito simples. Suponham-se 
conhecidos antes da determinação do excedente: 1) a taxa média de salário 
real,  especificada em termos físicos, como agregado de mercadorias; 2) o 
produto  social  anual,  também  expresso  como  agregado  de  mercadorias. 
Sendo  conhecidas  também  3)  as  condições  de  produção  (vale  dizer,  as 
quantidades de meios de produção e de trabalho necessárias para a produção 
de cada produto),  daí  decorre que se conhecem seja  o consumo anual  de 
meios de produção (e, portanto, a parte do produto social necessária para 
repor os meios de produção), seja o número de trabalhadores empregados 
(dada  a  extensão  da  jornada  de  trabalho).  Multiplicando  este  número  de 
trabalhadores por seu salário real, obtém-se logo a parte do produto social a 
eles  atribuída,  o  “consumo  necessário”.  O  excedente  é  então  obtido  por 
subtração:

Produto  social  (livre  da  reposição  dos  meios  de  produção)  – 
Consumo necessário dos trabalhadores = Excedente

A  peculiaridade  desta  formulação  em  relação  ao  marginalismo  –  a 
determinação como resíduo da quota do produto social líquido diferente dos 
salários – encontra, por isto, sua base lógica na consideração do salário real e 
do produto social como grandezas suscetíveis de serem determinadas  antes 
que aquela quota seja, ela própria, determinada [grifo do autor].

Essa tradição considera, portanto, o nível dos salários, o produto social e as condições 

técnicas de produção como dados, ou variáveis exógenas. Elas determinariam o excedente, 

considerado  como  a  parte  do  produto  social  restante  após  serem  repostos  os  meios  de 

produção e o consumo necessário dos trabalhadores. E este excedente é que seria distribuído 

pelas classes não trabalhadoras (GAREGNANI; PETRI, 1989, p. 419).

Vejamos, agora, em que consiste a ideia de excedente social para Petty. Aspromourgos 

(1996, p. 22-23) identifica três modelos de produção presentes na primeira grande obra de 

Petty,  Tratado dos Impostos e Contribuições, de 1662, na qual ele apresenta uma análise da 

arrecadação e do gasto públicos, além de realizar considerações mais teóricas a respeito de 

questões econômicas.

No primeiro modelo (ASPROMOURGOS, 1996, p. 23-24), Petty parte da ideia de que 

os  produtores de bens de consumo necessários produzem um produto que é  maior  que o 

consumo  necessário  de  todos  os  trabalhadores.  Sendo  assim,  seria  possível  que  os 
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desempregados e  pobres fossem mantidos pela sociedade, colocando-os para trabalhar,  ou 

apenas fornecendo-lhes o mínimo necessário para viver. O sistema tributário teria, assim, um 

papel essencial:

From this standpoint taxation is possible because the system of production  
within  political  society  produces  a  surplus  –  in  particular,  a  positive  
necessary  consumption  goods  output  net  of  the  necessary  (labour) 
consumption requirements for its production.  The fundamental conception 
wich underlies Petty's discussions of public levies is that taxation and public  
expediture constitute extraction and redistribution of surplus product, in the  
service of political purposes (Aspromourgos, 1996, p. 24).

Os impostos promoveriam, portanto, uma distribuição mais igualitária do excedente de 

bens  de  consumo.  Os  tributos  são  um dos  aspectos  da  distribuição  do  excedente  social 

(ASPROMOURGOS, 1996, p. 30).

No segundo modelo (ASPROMOURGOS, 1996, p. 24-25), Petty procura explicar a 

natureza da renda da terra. Ele parte de um indivíduo que produz trigo a partir da posse de um 

pedaço de terra e das sementes de trigo. A renda da terra é a quantidade de trigo que sobra de 

todo o trigo produzido após ele ter reposto as sementes, ter comido e trocado trigo por todos 

os bens necessários, como podemos conferir:

Suponhamos que alguém pudesse, com suas próprias mãos, plantar trigo em 
certo pedaço de terra,  ou seja,  que pudesse cavar  ou arar,  gradar,  limpar, 
colher, armazenar, debulhar e joeirar da maneira exigida para o cultivo de 
sua terra, e que possuísse, além disso, semente com que semeá-la. Digo que, 
após esse homem subtrair as sementes do produto de sua colheita, e também 
o que ele próprio houvesse comido e dado a outros em troca de roupas e de 
outros bens de primeira necessidade, o que restasse do trigo seria a renda 
verdadeira e natural da terra naquele ano (PETTY, 1983, p. 32).

Vemos aqui, explicitamente, o início da ideia de excedente social. Ele explica o valor 

monetário  dessa  renda,  ou  seja,  o  valor  de  troca  do  trigo  em termos  de  prata,  como  a 

equalização dos excedentes dos produtores de trigo e dos produtores de prata. Aparece aqui, 

também, a ideia de que esse valor do trigo em prata é dado pela relação entre a quantidade de 

tempo de trabalho necessário para a produção de cada unidade de mercadoria, o que pode ser 

considerado uma primeira concepção de uma teoria do valor-trabalho, apesar dela não ser 

mais desenvolvida (ASPROMOURGOS, 1996, p. 49-50).

Já  no  terceiro  modelo  (ASPROMOURGOS,  1996,  p.  25-26),  Petty  formula  a 

concepção de valor real, ou intrínseco, em oposição ao valor nominal, ou acidental. Ele faz 

isso para evitar os problemas derivados de mudanças nos valores monetários.
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De acordo com Aspromourgos (1996, p. 27):

The fundamental element common to all three of Petty's arithmetical models  
is the use in the analysis of production of a basic distinction between output  
and necessary input, giving rise to a concept of surplus.

Todos os modelos, portanto, são caracterizados pela ideia de excedente. É essa a ideia 

central que irá guiar todos os seus escritos (ASPROMOURGOS, 1996, p. 28).

É  a  partir  desse  esquema  teórico  que  ele  discute,  no  Tratado  dos  Impostos  e  

Contribuições, as sete categorias do gasto público: defesa, administração pública, manutenção 

do clero, educação, assistência aos pobres, empregos públicos e infraestrutura de transportes 

(ASPROMOURGOS, 1996, p. 31). As quatro primeiras devem ser reduzidas, pois os que as 

recebem não contribuem socialmente na mesma medida em que se beneficiam do produto dos 

outros. As três últimas devem ser aumentadas, pois são empregos socialmente úteis para o 

aumento do excedente. De acordo com Petty (1983, p. 22-23):

Quanto  estiver  provida  a  subsistência  de  todas  as  pessoas  desvalidas  e 
incapazes,  quando  os  indolentes  e  ladrões  forem detidos  e  punidos  pelo 
Ministro da Justiça, encontrar-se-ão em seguida certas ocupações constantes 
para todas as demais pessoas indigentes que, trabalhando conforme regras a 
que se submetam, possam carecer de uma quantidade suficiente de comida e 
roupas, sendo também provida a subsistência de seus filhos (se menores e 
incapazes), como foi dito acima, por outros meios.
Mas quais devem ser essas ocupações? [...]
Atenho-me  a  todos  esses  casos  particulares  [tornar  as  estradas  amplas, 
seguras e uniformes; tornar rios navegáveis; plantar árvores úteis; construir 
pontes e elevados; trabalhar em minas, pedreiras e hulheiras; manufaturar o 
ferro; etc.], em primeiro lugar, como trabalhos de que esta nação carece; em 
segundo lugar, como trabalhos de muita labuta e pouca arte; e em terceiro 
lugar, como introdutores de novos negócios na Inglaterra, a fim de tomar o 
lugar do negócio de tecidos, que perdemos quase totalmente.
Perguntar-se-á em seguida: quem pagará esses homens? [...]
o  mais  seguro  será  dar-lhes  os  excedentes  que,  de  outro  modo,  seriam 
perdidos, desperdiçados, ou futilmente consumidos. No caso de não haver 
sobras, será conveniente eliminar um pouco do requinte da alimentação dos 
outros, em qualidade e quantidade, já que alguns consomem quase o dobro 
do que seria suficiente no que concerne às necessidades naturais.

Outra característica importante da teoria de Petty é a importância que ele dá ao papel 

da produtividade do trabalho como um meio para se aumentar o trabalho excedente, explícita 

em  sua  obra,  escrita  aproximadamente  em  1666,  Verbum  Sapienti.  Para  ele,  o  principal 

mecanismo  para  aumentar  a  produtividade  do  trabalho  é  o  progresso  técnico 

(ASPROMOURGOS, 1996, p. 28-29). O aumento da produtividade do trabalho nos setores 
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que  produzem  bens  de  consumo  necessários,  proveniente  de  um  progresso  técnico, 

influenciaria a divisão social do trabalho, permitindo um aumento do excedente de trabalho e, 

portanto,  o  progresso  material  (ASPROMOURGOS,  1996,  p.  37).  Nas  palavras  de  Petty 

(1983, p. 101):

[A população  excedente  deve  se  empregar]  à  produção  de  alimentos  e 
gêneros de primeira necessidade para toda a população do país, por poucos 
braços,  quer  trabalhando de forma mais  intensa,  quer  pela  introdução  do 
Compêndio e das facilidades da arte [...]. Conseguir que um homem faça o 
trabalho de cinco é o mesmo que gerar quatro trabalhadores adultos.

Petty chega a  sugerir,  também, o papel  do tamanho do mercado para o  progresso 

material, devido à especialização e à divisão do trabalho (ASPROMOURGOS, 1996, p. 37-

39), como podemos conferir em sua consideração sobre a Holanda:

Aqueles  que  dominam o  comércio  marítimo  podem trabalhar  com fretes 
mais baixos e ter lucros maiores do que os outros que cobram mais. [...] Essa 
eu considero a principal razão pela qual os holandeses podem cobrar menos 
frete que seus vizinhos, a saber: porque eles podem ter um tipo específico de 
embarcação para cada finalidade em particular (PETTY, 1983, p. 122).

Outro  ponto  importante  das  ideias  de  Petty  é  a  importância  que  ele  confere  ao 

comércio exterior, também presente em Verbum Sapienti. Ele defende a estratégia de alocar 

trabalho excedente em setores que aumentem a acumulação de reservas em dinheiro, por ele 

ser uma reserva de valor internacionalmente aceita: “deveríamos nos empregar na produção 

de  mercadorias  que  possam  trazer  dinheiros  do  exterior,  suprindo  nossas  próprias 

necessidades e as de qualquer outro lugar em qualquer ocasião” (PETTY, 1983, p. 102). Isso 

seria feito diminuindo o trabalho necessário para produzir bens necessários, o que reduziria 

seu preço, e diminuindo o trabalho necessário para a produção de bens de exportação, o que 

também  reduziria  seu  preço  (ASPROMOURGOS,  1996,  p.  35).  O  aumento  da  riqueza 

nacional é visto como o aumento do grau de acumulação de bens duráveis, em especial ouro e 

prata, que são considerados uma riqueza universal (ASPROMOURGOS, 1996, p. 39-40). De 

acordo com ele:

O grande efeito em última instância do comércio não é a riqueza em geral, 
mas particularmente a abundância de prata,  ouro e pedras preciosas,  bens 
que  não  são  perecíveis  nem  tão  mutáveis  quanto  outros;  são  riqueza  a 
qualquer  tempo,  em todos os lugares.  Conquanto a abundância  de vinho, 
trigo, aves, carnes etc., são riquezas apenas aqui e agora, a mais lucrativa de 
todas as atividades é a produção e o comércio de mercadorias que permitam 
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ao país armazenar ouro, prata e pedras preciosas (PETTY, 1983, p. 121).

Por  fim,  é  necessário  ressaltar  que,  no  plano  monetário,  Petty  é  considerado  o 

responsável  pela  criação  do  conceito  de  velocidade  de  circulação  da  moeda 

(ASPROMOURGOS,  1996,  p.  34).  Petty  (1983,  p.  27)  afirma:  “a  proporção de  dinheiro 

necessária para nossos negócios deve ser igualmente derivada da freqüência das permutas, 

bem como do montante dos pagamentos que, por lei ou costume, se façam usualmente de 

outro modo”.

Podemos  perceber,  assim,  a  importância  de  Petty  na  história  do  pensamento 

econômico, ao ser o primeiro a formular uma teoria do excedente. Aspromourgos (1996, p. 

52) chega à seguinte conclusão:

The most striking result of this examination is the extent to which Petty's  
economics  in  an  investigation  into  the  maximization  and  allocation  of  
surplus labour. The distinction between necessary and total labour time – or  
equivalently,  the  notion  of  surplus-producing  (in  particular  agricultural  
labour – gives rise to the theory of the social division oflabour at the level of  
the social economy as a whole.

Fica claro, também, que a teoria do excedente diz respeito ao âmbito interno de um 

Estado,  pois  ela  é  apresentada  sempre  como  uma  atividade  produtiva  que  fornece 

prosperidade material à população de um território nacional, o que contribui para a riqueza do 

Estado que corresponde a esse território.

Todos esses conceitos teóricos desenvolvidos por Petty serão aplicados posteriormente 

em estudos mais empíricos. Essa aplicação dá origem à Aritmética Política. 

3.3 Aritmética Política: Nacionalismo e Competição Interestatal

Em sua obra  Aritmética Política, publicada em 1690, após sua morte, Petty procura 

aplicar suas ideias teóricas desenvolvidas anteriormente em um estudo sobre as condições de 

riqueza e poder da Inglaterra frente a seus vizinhos, França, Holanda e Zelândia (Dinamarca). 

A ideia de uma aritmética política desenvolvida por Petty, no entanto, poderia ser considerada 

como um campo de estudos amplo, aplicável a qualquer lugar. De acordo com Aspromourgos 

(1996, p. 42):
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the most distinct development of Petty's thought after the Treatise is political  
arithmetic:  the  determination  of  quantitative  measures  of  politically  and  
economically  relevant  phenomena,  with  a  view  to  placing  the  policy  of  
government on secure, objective foundations.

Apesar de haver algumas referências à questão da competição interestatal em várias de 

suas  obras,  é  em  seu  trabalho  sobre  a  aritmética  política  que  podemos  encontrar  mais 

elementos de seu pensamento a esse respeito.

Em primeiro lugar, devemos retomar uma análise de até que ponto a teoria política de 

Hobbes aparece explicitamente na teoria de Petty. Podemos perceber que a questão da paz, em 

especial a paz interna, é considerada essencial por Petty, seguindo o pensamento de Hobbes.

Em toda sua obra, em especial no Tratado dos Impostos e Contribuições, Petty procura 

legitimar o poder do Estado, em especial seu poder de cobrar tributos, desde que, com isso, 

ele beneficie a nação como um todo. Ele descreve da seguinte forma seu objetivo ao tratar dos 

dízimos com um tipo de imposto:

sendo o meu principal objetivo elucidar a natureza do imposto dos dízimos. 
Isso não obstante, desde que a finalidade de tal exposição não é outra senão 
persuadir as pessoas a tolerar tranqüilamente tanta quantidade de impostos 
quanto seja necessário, e a não dar murros em ponta de faca, e desde que a 
finalidade disso não é outra senão preservar a paz pública (PETTY, 1983, p. 
65).

Em outros momentos, Petty considera as guerras civis um dos principais problemas 

que podem agravar os encargos públicos (PETTY, 1983. p. 18) e a divergência interna quanto 

a questões fundamentais do poder do Estado como um dos grandes impedimentos à grandeza 

da Inglaterra (PETTY, 1983, p. 146). Ao tratar de um dos motivos pelos quais as pessoas 

resistem a aceitar os impostos, Petty (1983, p. 65) faz a seguinte afirmação:

pois é a surpresa e o caráter repentino do encargo gerado por um imposto 
superveniente aos demais gastos e pagamentos de uma pessoa que faz dele 
um fardo intolerável para quem não o compreenda, levando as pessoas até 
mesmo a empunhar armas para resistir-lhe, isto é, a saltar da frigideira da 
terra  para  cair  no  fogo  do  próprio  inferno,  que  é  a  guerra  e  suas 
conseqüências.

Podemos notar a grande semelhança desta formulação com a forma negativa como 

Hobbes descreve o estado de natureza, a guerra sendo o próprio inferno. De fato, no final de 

sua  Aritmética Política, ele adverte: “[note-se] que tudo isso que digo supõe que esses 10 
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milhões de pessoas sejam obedientes a seu soberano e estejam ao alcance de seus poderes; se 

as coisas forem diferentes, também o cálculo terá que ser diferente” (PETTY, 1983, p. 152). O 

último parágrafo dessa mesma obra também não deixa dúvidas:

Tendo cuidado dessas dez conclusões principais, eu poderia prosseguir com 
outras,  até  o  infinito,  mas  considero  suficiente  o  que  já  foi  dito,  para 
demonstrar o que entendo por Aritmética Política e para demonstrar os usos 
de  se  conhecer  o  verdadeiro  estado  das  gentes,  da  terra,  do  capital,  do 
comércio etc. Em segundo lugar (isso serviu também para demonstrar), que 
os  súditos  do  rei  não  estão  em  condições  tão  más  quanto  as  que  os 
descontentes procuram pintar; em terceiro lugar, para demonstrar também os 
ótimos efeitos  da unidade,  operosidade e obediência  visando a  segurança 
comum e a felicidade particular de cada um (PETTY, 1983, p. 158).

Fica, assim, confirmada a influência da teoria de Hobbes, pelo menos no que concerne 

à paz interna garantida pelo Estado.

Vejamos  agora,  se  o  problema  colocado  por  Hobbes  com  relação  às  relações 

internacionais, nas quais não há poder soberano que garanta a paz, também aparece em Petty. 

É interessante notar que o primeiro parágrafo da primeira grande obra de Petty publicada, o 

Tratado dos Impostos e Contribuições, diz o seguinte:

Os encargos públicos de um Estado são: o de sua defesa por terra e mar, o de 
sua paz interna e externa, como também o de sua vindicação honrosa das 
ofensas de outros Estados. Podemos chamar tudo isso de encargo militar; o 
mais  comum é que seja ordinariamente tão grande quanto qualquer outro 
ramo do todo, mas extraordinariamente (isto é, em tempo de guerra ou temor 
de guerra) é, de longe, o maior (PETTY, 1983, p. 15).

Assim  se  inicia  a  Economia  Política  clássica.  O  pensamento  de  Hobbes  está 

claramente presente. No entanto, como vimos, Petty considera que a primeira categoria do 

encargo público, a defesa, deveria ser reduzida. Essa é a vontade de Petty.

Porém, ao tratar das causas que aumentam e agravam o encargo público, Petty (1983, 

p. 17-18, grifo meu) faz a seguinte consideração acerca da guerra:

Um guerra externa ofensiva é causada por muitas daquelas aversões muito 
pessoais,  secretas  e  variadas,  tingidas  com  pretextos  de  ordem  pública. 
Dessas aversões nada se pode dizer senão que são comumente encorajadas, 
particularmente aqui na Inglaterra, por uma falsa opinião de que nosso país é 
bastante povoado ou de que, se desejássemos mais territórios, poderíamos 
com menor ônus tomá-los de nossos vizinhos, ao invés de adquiri-los dos 
americanos, e pelo erro de que a grandeza e glória de um príncipe residem na 
extensão  de  seu  território  mais  do  que  na  quantidade,  na  arte  e  na 
operosidade de seu povo, bem unido e governado, e, além disso, de que é 
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mais  glorioso subtrair dos outros por fraude e rapina do que obter por si 
próprio das entranhas da terra e do mar.
Ora,  estão  livres  das  guerras  externas  ofensivas  (geradas,  como se  disse 
acima, por causas pessoais e de ordem privada) os Estados em que a receita 
dos  governantes  é  bem  pequena  e  insuficiente  para  a  condução  de  tais 
guerras. Acontecendo de estas serem iniciadas e levadas adiante, de modo a 
exigirem contribuições gerais, aqueles que tenham o poder de impor essas 
contribuições freqüentemente procurarão saber quais pessoas e fins privados 
ocasionaram a guerra e, assim, farão carga contra os autores,  ao invés de 
contribuírem para o efeito, ao invés de consumá-lo.
As  guerras  defensivas  são  causadas  pelo  despreparo  do  Estado  atacado, 
como é o caso quando oficiais corruptos suprem os depósitos com provisões 
de má qualidade ao preço das de boa qualidade; quando os exércitos são 
recrutados  por  meios  pérfidos;  quando  os  soldados  são  arrendatários  ou 
servos de seus comandantes,  ou pessoas que, por seus crimes ou dívidas, 
desejam a proteção contra a justiça; quando os oficiais ignoram seu ofício ou 
ausentam-se de seus comandos e, além disso, temem punir porque relutam 
em acertar  as contas.  Portanto, estar internamente sempre em postura de 
guerra é a maneira menos custosa de evitar que a guerra venha de fora.

Aqui fica claro que o objetivo de diminuir o gasto público com a guerra não significa 

não se preparar para ela, mesmo assumindo, como Petty faz, que a guerra é prejudicial e que é 

causada por causas  pessoais  e  privadas fundadas em falsas opiniões.  Para evitar  a guerra 

externa e,  portanto,  garantir  a segurança de sua população, o jeito  menos custoso é  estar 

“sempre em postura de guerra”. Ou seja, no plano internacional, haverá sempre um estado de 

guerra permanente, como Hobbes havia dito. Apesar de Petty criticar o impulso para a guerra 

ofensiva externa, ele considera que a guerra defensiva só ocorre se o Estado atacado estiver 

despreparado, ou seja, como não há garantia de paz por um poder soberano, se um Estado não 

se preparar para se defender, será necessariamente atacado. Podemos concluir, portanto, que a 

vontade de Petty de que as guerras sejam evitadas e que o gasto público com defesa seja 

reduzido não implicam em que ele deixe de considerar que a guerra é sempre uma ameaça 

presente e para a qual o Estado deve estar preparado permanentemente.

Essa  concepção  se  faz  presente,  além  disso,  ao  percebermos  que  uma  das 

características mais marcantes de sua teoria econômica é o seu nacionalismo. De acordo com 

Aspromourgos (1996, p. 47):

With  regard  to  the  content  of  political  arithmetic,  Petty  conceives  his  
'arguments',  and the 'causes'  he perceives,  as comprehending the genuine  
determinants  of  political,  social  and  economic  welfare,  from  a  national  
standpoint. 

A Aritmética Política é uma obra destinada a mostrar como a Inglaterra, apesar de ter 

menos território e menos população, pode ser mais forte que a França. Petty procura contestar 
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a visão geral  de que a Inglaterra  estaria  em completa decadência,  ficando cada vez mais 

pobre, enquanto a Holanda e a França estariam se fortalecendo e ameaçando-a (PETTY, 1983, 

p.  109).  Ele  tenta  mostrar  que  os  problemas  da  Inglaterra  não  são  naturais,  mas  sim 

contingentes  e,  portanto,  removíveis  (PETTY,  1983,  p.  147).  Petty  (1983,  p.  p.  115-118) 

resume o argumento central de sua obra assim:

Por ser longa, divido essa primeira conclusão principal em três partes, sendo 
a primeira que um país pequeno, com pouca gente, pode ser equivalente em 
riqueza e poderio a outro com muito mais território e população. [...]
Mas a parte segunda, mais essencial, desta conclusão é que essa diferença 
em território e população deriva principalmente da situação geográfica, da 
atividade econômica e das políticas adotadas. [...]
Tendo dessa maneira tratado dos dois primeiros ramos de nossa conclusão 
principal, passaremos a demonstrar que essa diferença de melhoramento em 
riqueza e poderio deve-se à situação, às atividades econômicas e às políticas 
adotadas  pelos  diferentes  países,  e  em  particular  a  seu  equipamento  e 
instalações para navegação e transporte por água.

O primeiro fator determinante seria,  portanto, a situação geográfica. Petty faz uma 

extensa análise de como a França não possui portos adequados no mar do norte, capazes de 

receber navios de guerra grandes em qualquer época do ano, o que é um impedimento natural 

e perpétuo (PETTY, 1983, p. 133-134). Além disso, seus portos de baixa qualidade e distantes 

uns dos outros fazem com que o custo de transporte de seu comércio marítimo seja mais alto 

que o da Inglaterra e da Holanda (PETTY, 1983, p. 136).

O segundo fator determinante é a atividade econômica do país e as políticas adotadas 

por ele. A França não teria navios de guerra grandes e que não dependam da direção do vento 

para navegar (PETTY, 1983, p. 133). Outro fator importante, seria que a França não teria 

homens suficientes com o conhecimento de navegação necessário para tripular uma esquadra. 

E, como demora para se formar essas pessoas e a Inglaterra já as possui em maior número, a 

França nunca chegaria a alcançar a Inglaterra nesse aspecto (PETTY, 1983, p. 134-135).

Petty defende que, como a França produz quase todos os bens necessários para sua 

população, ela não tem necessidade de um grande comércio marítimo e não exporta muito 

(PETTY, 1983, p. 136). Ele afirma:

Assim, a França não está exportando mais do que metade do valor daquilo 
que a Inglaterra está exportando. Além disso, todas as mercadorias francesas 
[...] são imitáveis pelos ingleses. Apesar de a França ter população maior do 
que a Inglaterra, o povo da Inglaterra etc. tem, em média, três vezes mais 
comércio exterior do que o povo da França, e cerca de dois nonos de todo o 
comércio mundial, cerca de 2/7 de todo movimento marítimo. De qualquer 
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forma,  não  se  pode  negar  que  o  rei  e  alguns  homens  ilustres  da  França 
parecem mais ricos e esplêndidos do que seus congêneres da Inglaterra; isso 
porém  se  deve  à  natureza  de  seu  governo,  e  não  a  causas  naturais  e 
intrínsecas de riqueza e poder (PETTY, 1983, p. 143).

A riqueza da França, assim como os problemas da Inglaterra, não são naturais. Já as 

condições geográficas naturais favoreceriam a Inglaterra em relação à França, como vimos.

Podemos identificar,  assim,  dois  fatores  fundamentais  que comprovariam que “um 

território pequeno, mesmo com população pequena, pode [...] equivaler a um maior” (PETTY, 

1983,  p.  126).  O  primeiro  fator  é  interno  e  já  foi  analisado  anteriormente.  Trata-se  da 

produtividade do trabalho. É a partir dela que Petty (1983, p. 141) pode afirmar que “há mais 

lucro excedente nos domínios ingleses do que nos franceses”. É o aumento da produtividade 

que faz com que um território menor, com população menor possa produzir mais que um 

território  maior  e  mais  povoado.  A riqueza  de  uma  nação  é  determinada  aqui  por  seu 

excedente, como podemos ver:

Mas  acima  de  todas  as  características  consideradas  até  aqui,  temos  que 
pensar  principalmente  na  evolução  dos  lucros.  Se  um príncipe  não  tem 
muitos  súditos,  se  seu país  não é muito  bom, se devido à  preguiça  ou a 
despesas extravagantes,  ou à opressão ou à injustiça, o que for ganho for 
gasto  assim que tiver  sido  obtido,  o  Estado onde isso  acontece  deve ser 
considerado pobre (PETTY, 1983, p. 118).

Aspromourgos  (1996,  p.  45)  confirma  essa  definição:  “In  a  quotation  from  that  

manuscript,  [...]  Petty  defines  the  'strength'  of  the  nation  in  terms  of  the  magnitude  of  

available surplus labour”.

Há, no entanto, um segundo fator: o comércio exterior. Petty confere uma importância 

essencial a esse comércio como determinante da riqueza de uma nação. Ele chega a afirmar 

que:

A riqueza de uma nação consiste principalmente da parcela que ela detém do 
comércio exterior com todo o mundo do comércio, mais do que do comércio 
interno, de carnes, bebidas, roupas e outros itens comuns, já que o comércio 
externo  traz  ouro,  prata,  pedras  preciosas  e  outras  riquezas  universais 
(PETTY, 1983, p. 142).

Como já vimos, essa ideia está relacionada ao fato de Petty considerar que as riquezas 

universais são mais duradouras e amplamente aceitas que as riquezas locais. É por isso que 

ele pode afirmar:
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Demonstrei  como sua  situação  lhes  deu  [aos  holandeses]  a  navegação  e 
como esta lhes deu o comércio, e como o transporte no exterior lhes deu toda 
a manufatura que eles podem realizar e, quanto ao excedente, fazer o resto 
do mundo trabalhadores de suas oficinas (PETTY, 1983, p. 122).

Aqui aparece sugerida uma ordem de importância, a situação geográfica determinando 

a sua atividade econômica por meio da navegação, o que determina seu comércio, o que gera 

a manufatura e, por fim, o seu excedente. O motivo disso é exposto da seguinte forma:

Os  que  detêm  o  predomínio  na  navegação  e  da  pesca  têm  mais 
oportunidades que os outros de freqüentar todas as partes do mundo e de 
observar o que falta e o que sobra em cada lugar, o que cada povo pode fazer 
e  o  que  deseja,  e  conseqüentemente  podem  ser  os  transportadores  e 
administradores de todo o mundo do comércio. Com base nisso, levam todas 
as matérias-primas para serem processadas em seu país e as levam de volta, 
manufaturadas,  até para o mesmo país  de onde vieram (PETTY, 1983,  p. 
120).

Um outro fator sugerido, mas não muito desenvolvido por Petty é o papel dos bancos e 

do crédito. Ao tratar das políticas da Holanda, ele afirma: “A terceira política deles é a de seu 

banco, cujo uso é fazer aumentar o dinheiro, ou melhor, fazer uma soma pequena equivalente 

no comércio a uma maior” (PETTY, 1983, p. 124).

Como Petty parece não deixar claro se há realmente uma hierarquia de importância 

entre as duas principais definições da riqueza de uma nação, podemos considerar que ele 

assume as duas como igualmente importantes.

Podemos concluir, portanto, que toda a consideração de Petty a respeito da riqueza, da 

prosperidade e do poder de uma nação é feita a partir de um ponto de vista nacional. Sua 

preocupação central é como fortalecer o poder da Inglaterra frente a seus competidores. Esse 

objetivo nacional fica claro nesta passagem do último capítulo de sua Aritmética Política:

Assim,  tendo-se  visto  que  a  Inglaterra  possui  tanto  território  quanto  as 
Províncias Unidas da Holanda e Zelândia, com abundância de outras terras 
convenientes  para  o  comércio,  e  que  há  braços  ociosos  suficientes  para 
ganhar muitos milhões de libras a mais do que se ganha atualmente, e que há 
também emprego para que se ganhem diversos milhões (mesmo levando em 
conta apenas o consumo da Inglaterra), deduz-se daí, e do que foi dito no 
último parágrafo, sobre o aumento de capital, tanto em dinheiro como em 
terras, que não é impossível – aliás que é muito exequível – os súditos do rei 
da Inglaterra dominarem o comércio universal de todo o mundo comercial 
(PETTY, 1983, p. 158).

A teoria do excedente de Petty leva sempre em consideração a permanente presença da 
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competição interestatal, em especial entre as grandes potências européias da época. Goodacre 

(2005, p. 25) chega a afirmar que: “Petty's economic writings are concerned above all with  

the tasks involved in furthering the development of what in now termed the 'fiscal-military  

state'”.

Precisamos, porém, mencionar ainda a questão da relação entre países desenvolvidos e 

países subdesenvolvidos.  Petty não trata tanto,  diretamente,  dessa questão,  a  não ser  com 

relação à Irlanda. Aspromourgos (1996, p. 47) chama a atenção para esse fato:

In broad terms, Petty's applied economics may be conceived as an  
empirical  account  of  economic progress and prosperity  on the one 
hand, economic stagnation and poverty on the other. This analysis is  
bipolar  also  in  another  sense:  Holland  is  exemplary;  Ireland 
exemplifies the opposite extreme.

O interesse de Petty pela Irlanda se  deve ao fato de ele  ter  trabalhado na “Down 

Survey  of  Ireland”,  um  levantamento  de  todo  o  terreno  da  Irlanda  para  viabilizar  a 

indenização das pessoas que financiaram a conquista da Irlanda pelas tropas de Cromwell 

para reprimir uma rebelião. O governo inglês prometeu aos financiadores privados um pedaço 

da terra confiscada após a guerra. E foi Petty quem ficou responsável por esse levantamento 

(ASPROMOURGOS, 1996, p. 11).

Quanto à questão dos países subdesenvolvidos no pensamento de Petty, Goodacre nos 

oferece a melhor apreciação sobre o tema. Ele conclui que:

It  is  evidently  necessary,  therefore,  to  underline  the  fact  that  there  is  no  
assumption  in  Petty's  writings,  of  political,  administrative  or  political-
economic equivalence between the role of the state in the colonies and in the  
metropolis;  in  political  economy,  such  a  concept  was  to  emerge  only  a  
century later, in the more universalistic theoretical system of Adam Smith,  
and then only in relation to the North American colonies. Petty's writings  
and practical involvements in state affairs thus usefully draw out the fact  
that his approach – especially as it concerns the issues now addressed by  
development economics – was based on the presumption of a dominant and  
subordinate status in all spheres of government, administration and political  
economy (GOODACRE, 2005, p. 26).

Como vimos,  a  consideração  de  Petty  sobre  os  Estados  que  não  possuem receita 

suficiente para poder conduzir guerras ofensivas externas pode nos fornecer uma confirmação 

dessa ideia de Goodacre.

A Economia  Política,  em sua  origem,  possui,  portanto,  um nítido  ponto  de  vista 

nacional.  Podemos  considerar  que  talvez  seja  por  isso  que  a  questão  da  competição 
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interestatal está pressuposta e tão presente neste momento. Esse nacionalismo se fará presente 

durante  todo  o  desenvolvimento  da  Economia  Política  clássica,  inclusive  nos  autores 

considerados como mais liberais, como Smith e Ricardo (MEDEIROS, 2001, p. 93). 

Já  na  obra  de  Marx,  que  constitui  o  máximo  desenvolvimento  dessa  tradição,  o 

nacionalismo  desaparecerá  e  a  questão  da  competição  interestatal  aparecerá  de  forma 

particularmente diferente, como veremos a seguir.
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4 Karl Marx e a Acumulação Primitiva

A ligação entre a expansão geográfica do 
capitalismo e a expansão dos impérios – 

decisiva para a história do sistema – não é 
dedutível do movimento imanente do capital, 

nem de uma teoria geopolítica abstrata.

Maria da Conceição Tavares e Luiz Gonzaga 
Belluzzo, 20043

Para discutirmos a forma na qual aparece a competição interestatal em O Capital de 

Marx,  precisamos,  primeiro,  ter  uma  ideia  geral  de  seu  pensamento  e  de  sua  teoria. 

Analisaremos, portanto, primeiro o projeto teórico ao qual ele se propôs, e, em seguida, sua 

teoria do excedente. Poderemos, então, após uma breve exposição da forma como a relação 

política interna ao Estado aparece em sua teoria, finalmente analisar o papel da competição 

entre os Estados em sua principal obra teórica.

Procuraremos mostrar que a teoria de Marx não possui um caráter nacional, pois ele 

está  comprometido  com  a  classe  trabalhadora.  Sendo  assim,  a  importância  da  relação 

competitiva entre os Estados está relacionada, em Marx,  à acumulação primitiva,  na qual 

aparecem a importância do Estado para a acumulação, o sistema colonial e a guerra comercial 

por meio do protecionismo. Ou seja,  a  competição interestatal  é  relevante apenas em um 

estágio pré-capitalista, seja antes do desenvolvimento completo do capitalismo na Europa, 

seja nas colônias, onde o modo de produção ainda não se tornou capitalista. Com a instituição 

das relações capitalistas, a competição interestatal deixaria de ter um papel importante.

4.1 Projeto Teórico

No Prefácio de Para a Crítica da Economia Política, Marx (1982) nos fornece uma 

visão geral de sua trajetória intelectual. Após ter estudado Jurisprudência, Filosofia e História, 

ele vai trabalhar na  Gazeta Renana, onde se viu “pela primeira vez em apuros por ter que 

3 TAVARES; BELLUZZO (2004, p. 112-113)
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tomar parte na discussão sobre os chamados interesses materiais” (Marx, 1982, p. 24). Daí 

surge seu interesse por questões econômicas. A partir de uma revisão da filosofia do direito de 

Hegel, Marx (1982, p. 25) chega à ideia de que:

relações  jurídicas,  tais  como  as  formas  de  Estado,  não  podem  ser 
compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado 
desenvolvimento  geral  do  espírito  humano,  mas,  pelo  contrário,  elas  se 
enraízam nas relações materiais  de vida,  cuja totalidade  foi  resumida por 
Hegel sob o nome de “sociedade civil”, seguindo os ingleses e franceses do 
século XVIII; mas que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada 
na Economia Política.

Ele parte, então, para o estudo sistemático da Economia Política. De acordo com ele:

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio 
condutor  aos  meus  estudos,  pode  ser  formulado  em poucas  palavras:  na 
produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 
necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 
correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 
produtivas  materiais.  A totalidade  dessas  relações  de  produção  forma  a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma 
superestrutura  jurídica  e  política,  e  à  qual  correspondem formas  sociais 
determinadas  de  consciência.  O  modo  de  produção  da  vida  material 
condiciona o processo em geral de vida social, política e espiritual. [...] Uma 
formação  social  nunca  perece  antes  que  estejam desenvolvidas  todas  as 
forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas 
relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar, antes que suas 
condições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da 
velha sociedade (MARX, 1982, p. 25-26).

Podemos  considerar,  portanto,  que,  no  esquema  geral  do  pensamento  de  Marx,  a 

história da humanidade é a história do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, da 

técnica que permite a transformação da base material da natureza. Para realizar essas tarefas, 

as pessoas se organizam socialmente em relações de produção, que precisam estar adequadas 

às forças produtivas e abrir caminho para seu desenvolvimento.

Sendo assim, o primeiro ponto que devemos ter sempre em mente, ao analisarmos a 

obra de Marx,  é a importância que ele dá ao desenvolvimento das forças produtivas e às 

relações de produção adequadas a elas. Essa é a estrutura que condiciona a sociedade.

Concentraremo-nos em O Capital, em especial no Livro I, por este ser a obra em que 

ele apresenta sua teoria de forma mais acabada, dentro de uma estrutura lógica completa. Seu 

objetivo nessa obra é colocado, por ele, da seguinte forma: “a finalidade última desta obra é 

descobrir  a lei  econômica do movimento da sociedade moderna” (Marx, 1988a, p.  19).  A 
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estrutura de apresentação da obra é explicada na Introdução de Para a Crítica da Economia 

Política, onde ele trata do método da Economia Política:

Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo 
vivo: a população, a nação, o Estado, vários Estados, etc.; terminam sempre 
por descobrir, por meio da análise, certo número de relações gerais abstratas 
que são determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, 
etc. Esses elementos isolados, uma vez mais ou menos fixados e abstraídos, 
dão origem aos sistemas econômicos, que se elevam do simples, tal como 
trabalho,  divisão do trabalho,  necessidade,  valor de troca, até o Estado, a 
troca  entre  as  nações  e  o  mercado  mundial.  O  último  método  é 
manifestamente o método cientificamente exato (MARX, 1982, p. 14).

É por  isso  que  a  estrutura  lógica  adotada  por  Marx  começa,  como veremos,  pela 

mercadoria, parte para o dinheiro, a circulação das mercadorias, a circulação do capital,  a 

produção, a mais-valia, a acumulação de capital, chegando ao processo global de produção 

capitalista. Portanto, do mais simples ao mais complexo.

Neste  trabalho,  consideraremos  Marx  como  o  último  grande  representante  da 

Economia Política clássica. De acordo com Garegnani e Petri (1989, p. 385): “a contribuição 

de Marx começa a  ser reconhecida por aquilo que é:  aquela em que atingiu seu máximo 

desenvolvimento sistemático a formulação teórica clássica”4. O próprio Marx (1988a, p. 24) 

se considerava um continuador da Economia Política clássica:

Em 1871, o Sr. Sieber, catedrático de Economia Política na Universidade de 
Kiev, em seu escrito  A Teoria de D. Ricardo do Valor e do Capital etc., já 
apontava a minha teoria do valor, do dinheiro e do capital como, em suas 
linhas básicas, continuação necessária da doutrina de Smith e de Ricardo.

O que confere unidade à Economia Política clássica, da forma como ela é formulada 

por Marx, seria o conceito de excedente social, como vimos no capítulo anterior.  Dado que 

este esquema geral de interpretação da economia está presente em quase todos os grandes 

economistas desde Petty – e, em especial, em Smith e Ricardo – e que Marx se considerava 

um continuador dessa tradição, ele constitui o segundo ponto que devemos sempre manter em 

mente ao analisarmos a teoria do excedente de Marx.

O  fato  de  Marx  ter  realizado  a  crítica  da  Economia  Política  não  altera 

substancialmente essa leitura, na medida em que a crítica de Marx se referia, essencialmente, 

ao seu caráter ahistórico, como bem mostra Aspromourgos (1996, p. 3): “The fundamental  
4 Esta é apenas uma das possíveis leituras a respeito da posição de Marx na história do pensamento. Existem 

interpretações alternativas. Como este não é o foco de minha pesquisa, apenas assumo esta leitura particular, 
sem discutir todas as suas implicações.
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defect of classical political economy identified by Marx is its failure to recognize that its  

object and thereby its analytical categories, are historically specific rather than natural”.

Vejamos, assim, de que forma Marx desenvolve sua teoria, partindo das constatações 

feitas acima sobre o projeto teórico ao qual ele se propôs.

4.2 A Teoria do Excedente de Marx

Comecemos, assim, pelo ponto de partida de Marx: a mercadoria (MARX, 1988a, p. 

45-78). Esta teria um duplo caráter. Por um lado, temos o valor de uso, a qualidade concreta e 

material que a torna útil para os seres humanos. O valor de uso da mercadoria deriva do fato 

dela ser produto de um trabalho humano concreto, ou seja, específico. Por outro lado, temos o 

valor de troca, ou valor, expressão da quantidade de trabalho social abstrato necessária para 

produzí-la. Aqui, o seu caráter concreto é abstraído e chega-se à substância de seu valor. O 

preço da mercadoria é apenas a expressão monetária de seu valor, de acordo com o padrão de 

preços  definido  pela  autoridade  monetária:  “Como  padrão  monetário  é,  por  um  lado, 

puramente convencional e como necessita, por outro lado, de validade geral, ele acaba sendo 

regulado por lei” (MARX, 1988a, p. 90). O dinheiro é apenas uma mercadoria que assume e 

mantém a  posição  de  equivalente  geral  de  todas  as  outras  mercadorias.  Como diz  Marx 

(1988a, p. 69):

o  gênero  específico  de  mercadoria,  com  cuja  forma  natural  a  forma 
equivalente se funde socialmente, torna-se mercadoria dinheiro ou funciona 
como dinheiro. Torna-se sua função especificamente social e, portanto, seu 
monopólio  social,  desempenhar  o  papel  de  equivalente  geral  dentro  do 
mundo das mercadorias.

Para ele, o ouro foi a mercadoria que monopolizou essa função (MARX, 1988a, p. 69).

Marx passa, então, para a circulação das mercadorias no mercado. O processo de troca 

é apresentado da seguinte forma: Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria (M – D – M). Está 

dividido, portanto, em dois momentos distintos. O primeiro:

M – D. Primeira metamorfose da mercadoria ou venda. O salto do valor da 
mercadoria,  do  corpo  da  mercadoria  para  o  corpo  do  ouro,  é,  como  o 
designei em outro lugar, o salto mortal da mercadoria. Caso ele falhe, não é a 
mercadoria que é depenada, mas sim o possuidor dela (MARX, 1988a, p. 
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94).

É neste ponto em que há a possibilidade de crise do sistema, pois poderia ocorrer um 

problema de realização do valor da mercadoria. O segundo, D – M, é a compra. Como a troca 

é sempre entre equivalentes, não há ganhos por nenhuma das partes.

Porém,  Marx  percebe  que  esses  dois  processos  ocorrem simultaneamente  diversas 

vezes no mercado, o que o leva à seguinte constatação:

A forma direta de circulação de mercadorias é M – D – M, transformação de 
mercadoria  em  dinheiro  e  retransformação  de  dinheiro  em  mercadoria, 
vender para comprar. Ao lado dessa forma, encontramos, no entanto, uma 
segunda, especificamente diferenciada, a forma D – M – D, transformação 
de dinheiro em mercadoria e retransformação de mercadoria em dinheiro, 
comprar para vender. Dinheiro que em seu movimento descreve essa última 
circulação transforma-se em capital, torna-se capital e, de acordo com sua 
determinação, já é capital (MARX, 1988a, p. 121-122).

Como o objetivo do processo capitalista é o aumento do valor inicial,  chegamos a 

fórmula geral da circulação de capital:

A forma completa desse processo é, portanto, D – M – D', em que D' = D + 
∆D,  ou seja,  igual  à  soma de dinheiro  originalmente  adiantado  mais  um 
incremento. Esse incremento, ou o excedente sobre o valor original, chamo 
de – mais-valia (surplus value). O valor originalmente adiantado não só se 
mantém na circulação, mas altera nela a sua grandeza de valor, acrescenta 
mais-valia  ou  se  valoriza.  E  esse  movimento  transforma-o  em  capital 
(MARX, 1988a, p. 124).

O que permite o surgimento de um excedente é a existência de uma mercadoria que 

produz  valor.  Esta  mercadoria  é  a  força  de  trabalho.  Ela  só  existe  na  medida  em que  o 

trabalhador se encontra livre, independente das condições de produção e do empregador.  Este 

trabalhador deve vender sua força de trabalho como mercadoria no mercado de trabalho. De 

acordo com Marx (1988a, p. 137):

Suas [do capital] condições históricas de existência de modo algum estão 
presentes na circulação mercantil e monetária. Ele só surge onde o possuidor 
de meios de produção e de subsistência encontra o trabalhador livre como 
vendedor  de  sua  força  de  trabalho  no  mercado,  e  esta  é  uma  condição 
histórica que encerra uma história mundial. O capital anuncia, portanto, de 
antemão, uma época do processo de produção social.

É, portanto, o surgimento do trabalho assalariado, advindo da expropriação dos meios 
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de produção dos trabalhadores pelos capitalistas, que permite o surgimento do capitalismo: 

“Todo o sistema de produção capitalista repousa no fato de que o trabalhador vende sua força 

de trabalho como mercadoria” (MARX, 1988b, p. 46).

A força de trabalho, enquanto mercadoria, também possui um valor de uso e um valor 

de troca. Seu valor de uso vem do fato dela gerar valor, ao ser posta em ação na produção. Seu 

valor é explicado da seguinte forma:

O  valor  da  força  de  trabalho,  como  o  de  toda  outra  mercadoria,  é 
determinado pelo tempo de trabalho necessário à produção, portanto também 
reprodução,  desse  artigo  específico.  Enquanto  valor,  a  própria  força  de 
trabalho representa apenas determinado quantum de trabalho social médio 
nela objetivado. A força de trabalho só existe como disposição do indivíduo 
vivo. Sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. Dada a existência 
do  indivíduo,  a  produção  da  força  de  trabalho  consiste  em  sua  própria 
reprodução ou manutenção. Para sua manutenção, o indivíduo vivo precisa 
de certa soma de meios de subsistência. O tempo de trabalho necessário à 
produção da força de trabalho corresponde, portanto, ao tempo de trabalho 
necessário à produção desses meios de subsistência ou o valor da força de 
trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção do 
seu possuidor (MARX, 1988a, p. 137).

Além disso,  podemos ver que Marx,  seguindo a  teoria do excedente da Economia 

Política, considera que o nível do salário é determinado histórica e socialmente, ou seja, de 

forma exógena:

Por outro lado, o âmbito das assim chamadas necessidades básicas, assim 
como  o  modo  de  sua  satisfação,  é  ele  mesmo  um  produto  histórico  e 
depende, por isso, grandemente do nível cultural do país, entre outras coisas 
também essencialmente sob que condições, e, portanto, com que hábitos e 
aspirações  de  vida,  se  constituiu  a  classe  dos  trabalhadores  livres.  Em 
antítese às outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho 
contém, por conseguinte, um elemento histórico e moral. No entanto, para 
determinado país, em determinado período, o âmbito médio dos meios de 
subsistência básicos é dado (MARX, 1988a, p. 137).

A valorização  do  capital  ocorre,  portanto,  em  uma  esfera  diferente  da  esfera  do 

mercado, ou da circulação. Ela ocorre na produção.

Por meio da diferenciação entre trabalho necessário – a parte da jornada de trabalho 

em que o trabalhador “produz apenas um equivalente ao valor dela [da força de trabalho] já 

pago” (MARX, 1988a, p. 168) – e trabalho excedente – a diferença entre o trabalho social 

total e o trabalho necessário (MARX, 1988a, p. 238) –, chegamos ao processo que gera o 

excedente, ou a mais-valia, muito próximo à tradição da abordagem do excedente:
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Já sabemos, entretanto, que o processo de trabalho perdura além do ponto 
em que  seria  reproduzido  um simples  equivalente  do  valor  da  força  de 
trabalho e agregado ao objeto de trabalho. [...] Mediante a atividade da força 
de trabalho, reproduz-se, portanto, não só seu próprio valor, mas produz-se 
também valor  excedente.  Essa  mais-valia  forma o excedente  do valor  do 
produto sobre o valor dos constituintes consumidos do produto, isto é, dos 
meios de produção e da força de trabalho (MARX, 1988a, p. 163).

A mais-valia consiste, portanto, na diferença entre o valor da força de trabalho e o 

valor gerado por ela no processo de produção. Para chegar à taxa de mais-valia, contudo, 

Marx faz uma inovação em relação à Economia Política anterior a ele: ele divide o capital 

entre capital constante e capital variável:

O excedente do valor  total  do produto sobre a soma dos valores de seus 
elementos constituintes é o excedente do capital valorizado sobre o valor do 
capital originalmente adiantado. Meios de produção, de um lado, e força de 
trabalho, do outro, são apenas as diferentes formas de existência que o valor 
do  capital  originário  assumiu ao  desfazer-se  de  sua  forma dinheiro  e  ao 
transformar-se nos fatores do processo de trabalho.
A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, isto é, 
em matéria-prima, matérias  auxiliares e meios de trabalho,  não altera sua 
grandeza de valor  no processo de produção.  Eu a chamo, por isso,  parte 
constante do capital, ou mais concisamente: capital constante.
A parte do capital convertida em força de trabalho em contraposição muda 
seu valor no processo de produção. Ela reproduz seu próprio equivalente e, 
além disso,  produz  um excedente,  uma  mais-valia  que  ela  mesma pode 
variar,  ser  maior  ou  menor.  Essa  parte  do  capital  transforma-se 
continuamente de grandeza constante em grandeza variável. Eu a chamo, por 
isso,  parte  variável  do  capital,  ou  mais  concisamente:  capital  variável 
(MARX, 1988a, p. 163).

A taxa de mais-valia consiste, assim, da razão entre a mais-valia e o capital variável 

(MARX, 1988a, p. 167-168). Isso a diferencia da taxa de lucro, que é a relação da mais-valia 

com a soma do capital variável com o capital constante. Para se aumentar a mais-valia, e, 

portanto, o excedente, é preciso se reduzir o valor da força de trabalho. Isso só pode ser feito 

por meio da diminuição do custo de produção dos bens de subsistência. É preciso, assim, 

mudar a base técnica do processo de trabalho. Como coloca Marx (1988a, p. 239):

Enquanto pois na produção da mais-valia, na forma até aqui considerada, o 
modo de produção é suposto como dado, não basta de modo algum, para 
produzir  mais-valia  mediante  a  transformação  do  trabalho  necessário  em 
mais-trabalho,  que  o  capital  se  apodere  do  processo  de  trabalho  em sua 
forma historicamente herdada ou já existente, e apenas alongue sua duração. 
Tem de revolucionar as condições técnicas e sociais do processo de trabalho, 



49

portanto o próprio modo de produção, a fim de aumentar a força produtiva 
do trabalho, mediante o aumento da força produtiva do trabalho reduzir o 
valor  da força de trabalho,  e assim encurtar  parte da jornada de trabalho 
necessária para a reprodução deste valor.

É, portanto, essa necessidade de reduzir o valor da força de trabalho, aumentando a 

mais-valia relativa, que dá o dinamismo do sistema capitalista, que o impulsiona sempre a 

revolucionar e desenvolver as forças produtivas, aumentando sempre seu nível.

A distribuição  do  excedente,  novamente  seguindo  a  Economia  Política  clássica, 

aparece em Marx (1988b, p. 143) como um momento posterior à sua produção:

O  capitalista  que  produz  a  mais-valia,  isto  é,  extrai  trabalho  não-pago 
diretamente  dos  trabalhadores  e o  fixa  em mercadorias,  é,  na  verdade,  o 
primeiro apropriador, mas, de modo algum, o último proprietário dessa mais-
valia.  Tem de  dividi-la,  mais  tarde,  com capitalistas  que  realizam outras 
funções na produção social como um todo, com o proprietário fundiário, etc. 
A mais-valia divide-se, portanto, em diferentes partes. Suas frações cabem a 
categorias diferentes de pessoas e recebem formas diferentes, independentes 
uma das outras, tais como lucro, juro, ganho comercial, renda da terra etc.

Marx defende, ainda, que a lei geral da acumulação capitalista produz duas tendências 

centrais no sistema. A primeira é a concentração e a centralização do capital:

Assim,  se  a  acumulação  se  apresenta,  por  um lado,  como  concentração 
crescente dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, por outro 
lado ela aparece como repulsão recíproca entre capitais individuais.
Essa dispersão do capital global da sociedade em muitos capitais individuais 
ou a repulsão recíproca entre suas frações é oposta por sua atração. Esta já 
não é concentração simples, idêntica à acumulação, de meios de produção e 
de comando sobre  o trabalho.  É concentração de capitais  já  constituídos, 
supressão  de  sua  autonomia  individual,  expropriação  de  capitalista  por 
capitalista,  transformação  de muitos  capitais  menores  em poucos  capitais 
maiores.  Esse processo se distingue do primeiro porque pressupõe apenas 
divisão alterada dos capitais já existentes e em funcionamento, seu campo de 
ação não estando, portanto, limitado pelo crescimento absoluto da riqueza 
social ou pelos limites absolutos da acumulação. O capital se expande aqui 
numa mão, até atingir grandes massas, porque acolá ele é perdido por muitas 
mãos. É a centralização propriamente dita, distinguindo-se da acumulação e 
da concentração (MARX, 1988b, p. 187).

A segunda é a pauperização da classe trabalhadora:

Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a 
energia  de  seu  crescimento,  portanto  também  a  grandeza  absoluta  do 
proletariado  e  a  força  produtiva  de  seu  trabalho,  tanto  maior  o  exército 
industrial  de  reserva.  [...]  Mas quanto  maior  esse  exército  de  reserva  em 
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relação  ao  exército  ativo  de  trabalhadores,  tanto  mais  maciça  a 
superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício 
de  seu  trabalho.  Quanto  maior,  finalmente,  a  camada  lazarenta  da  classe 
trabalhadora  e o exército  industrial  de reserva,  tanto maior  o pauperismo 
oficial.  Essa  é  a  lei  absoluta  geral,  da  acumulação  capitalista (MARX, 
1988b, p. 200, grifo do autor).

A partir dessas tendências, Marx argumenta que, como o aumento da produtividade do 

trabalho aumenta o capital  constante em relação ao capital  variável,  há uma tendência ao 

aumento da composição orgânica do capital, que é justamente a razão entre o capital constante 

e o variável. Dado que a taxa de lucro é a relação entre a mais-valia e a soma do capital 

constante com o capital variável, o aumento da composição orgânica do capital faria com que 

diminuísse a taxa de lucro. Essa é a chamada lei da queda da taxa de lucro (MARX, 1988c, p. 

154-191).

Pudemos ver, assim, não só que a “Produção de mais-valia ou geração de excedente é 

a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 1988b, p. 182), mas também o modo pelo 

qual  esse  excedente  é  produzido,  de  acordo  com a  teoria  de  Marx.  À  primeira  vista,  a 

produção do excedente para Marx está relacionada apenas às relações de produção do modo 

de produção capitalista. O excedente é determinado pelo progresso das forças produtivas que 

afeta o valor da força de trabalho. Não aparece, por enquanto, nenhum fator político como 

determinante nesse processo. Contudo, Marx trata do poder político em diversos momentos de 

O Capital. Vejamos, portanto, de que forma aparecem as duas dimensões do poder na teoria 

de Marx.

4.3 A Relação de Poder dentro do Estado: Luta de Classes

Antes  de  partirmos  para  uma  análise  da  relação  de  poder  entre  os  Estados, 

analisaremos  primeiro  algumas  ideias  de  Marx  no  que  diz  respeito  às  relações  de  poder 

internas aos  Estados.  Referências quanto a  essas  duas relações,  internas e  externas,  estão 

presentes em diversos momentos da obra de Marx, apesar de que há mais referências relativas 

à questão interna.

A presença  da  política  na  teoria  de  Marx  sobre  o  funcionamento  do  capitalismo 

aparece  claramente  na  existência  de  uma  luta  de  classes  entre  os  trabalhadores  e  os 

capitalistas. Para Marx (1988b, p. 44), “A luta entre capitalista e assalariado começa com a 
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própria  relação  –  capital”.  Esta  luta  de  classes  é  explicitada  em diversos  momentos,  em 

especial quando Marx trata das legislações trabalhistas que regulam a extensão da jornada de 

trabalho,  o  trabalho  infantil  e  feminino,  as  condições  sanitárias  das  fábricas,  etc.,  como 

podemos ver na seguinte passagem:

Conforme se viu: essas determinações minuciosas, que regulam o período, 
limites, pausas no trabalho de modo tão militarmente uniforme de acordo 
com o bater do sino, não eram, de modo algum, produto de alguma fantasia 
parlamentar desenvolveram-se progressivamente das próprias circunstâncias, 
como  leis  naturais  do  modo  de  produção  moderno.  Sua  formulação, 
reconhecimento  oficial  e  proclamação  pelo  Estado  foram o  resultado  de 
prolongadas lutas de classes (MARX, 1988a, p. 215).

Em outra parte, Marx (1988a, p. 226-227) é ainda mais enfático, descrevendo essa luta 

como uma guerra civil:

A criação de uma jornada normal de trabalho é, por isso, o produto de uma 
guerra  civil  de  longa  duração,  mais  ou  menos  oculta,  entre  a  classe 
capitalista e a classe trabalhadora. Como a luta foi inaugurada no âmbito da 
indústria mais moderna, travou-se primeiro na terra natal dessa indústria, na 
Inglaterra. Os trabalhadores fabris ingleses foram os campeões da moderna 
classe trabalhadora não somente inglesa, mas em geral, como também seus 
teóricos foram os primeiros a lançar a luva à teoria do capital.

Essa luta de classes possui consequências relevantes, na medida em que pode levar o 

Estado  a  impor  restrições  ao  impulso  dos  capitalistas  para  aumentarem  a  mais-valia 

constantemente:

Mas após essa vitória aparentemente definitiva do capital houve de imediato 
uma  reviravolta.  Os  trabalhadores  tinham até  então  oferecido  resistência 
passiva, embora inflexível e diariamente renovada. Eles protestaram agora 
em  comícios  abertamente  ameaçadores  em  Lancashire  e  Yorkshire.  A 
pretensa lei das 10 horas seria, portanto, mero embuste, logro parlamentar, e 
não teria jamais existido! Os inspetores de fábrica preveniram urgentemente 
o Governo que o antagonismo de classe havia atingido um grau inacreditável 
de tensão. [...]
E igual  exploração  da força  de  trabalho  é  o  primeiro direito  humano do 
capital.
Sob essas circunstâncias chegou-se a um compromisso entre fabricantes e 
trabalhadores,  que  foi  consagrado  pelo  Parlamento  na  nova  Lei  Fabril 
adicional de 5 de agosto de 1850 (MARX, 1988a, p. 222).

Mais ainda, os resultados dessa disputa determinam de forma decisiva o processo de 

produção do excedente explicitado anteriormente. De acordo com Marx:
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Assim que a revolta cada vez maior da classe operária obrigou o Estado a 
reduzir  à  força  a  jornada  de  trabalho  e  a  ditar,  inicialmente  às  fábricas 
propriamente ditas, uma jornada normal de trabalho, a partir desse instante, 
portanto,  em  que  se  impossibilitou  de  uma  vez  por  todas  a  produção 
crescente de mais-valia mediante o prolongamento da jornada de trabalho, o 
capital lançou-se com força total e plena consciência à produção de mais-
valia  relativa  por  meio  do  desenvolvimento  acelerado  do  sistema  de 
máquinas (MARX, 1988b, p. 31).

Vemos, aqui, que é a imposição legal de um limite à expansão da jornada de trabalho 

que leva à forma de produção de mais-valia propriamente capitalista: a mais-valia relativa. 

Além disso, o próprio nível do preço da força de trabalho, que identificamos acima como o 

fator determinante do excedente, depende da luta de classes: “O grau da queda [do preço da 

força de trabalho], cujo limite mínimo são 3 xelins, depende do peso relativo que a pressão do 

capital,  de um lado,  e a resistência do trabalhador,  de outro,  jogam no prato da balança” 

(MARX, 1988b, p. 111)

Além disso, Marx ainda admite a possibilidade de diversas alianças entre as classes 

influenciarem a luta essencial entre capitalistas e trabalhadores. Em especial, a classe dos 

proprietários  de  terra  permite  uma  diversidade  de  posições,  como podemos  observar  nas 

seguintes passagens:

Além disso, por mais que o fabricante individual quisesse dar livre curso a 
sua antiga rapacidade, os representantes e dirigentes políticos da classe dos 
fabricantes ordenavam uma atitude diferente e uma linguagem diferente em 
face dos trabalhadores. Eles tinham aberto a campanha para a abolição das 
leis do trigo e precisavam da ajuda dos trabalhadores para a vitória! (MARX, 
1988a, p. 214)

Vemos, portanto, que o conflito distributivo entre as classes que dividem entre si o 

excedente pode oferecer uma margem de manobra até para interesses dos trabalhadores. Por 

outro lado, os trabalhadores também têm a possibilidade de se fortalecer por meio de alianças 

com outras classes: “a força de ataque da classe trabalhadora cresceu com o número de seus 

aliados nas camadas sociais não diretamente interessadas” (MARX, 1988a, p. 225).

Para Marx, o resultado da luta de classes determina a atuação do Estado. O Estado 

aparece, portanto, como um espaço de disputa entre as classes e ele age de acordo com os 

interesses da classe que consiga mais força nessa disputa. Aqui aparece a ideia de que há uma 

dominância nessa luta de classes por parte dos capitalistas. Marx, em diversos momentos, 

aponta a incapacidade do Estado de se impor sobre o poder dos capitalistas:
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As  autoridades  sanitárias,  as  comissões  de  investigação  industrial,  os 
inspetores de fábrica repetem sempre de novo a necessidade dos 500 pés 
cúbicos [de ar por pessoa, na fábrica] e a impossibilidade de impô-los ao 
capital. (MARX, 1988b, p. 84).

Em outro momento, há uma referência ao poder dos proprietários de terra sobre o 

Estado:

Mas a parte do leão, que um número ínfimo de magnatas fundiários devora 
do produto nacional da Inglaterra, Escócia e Irlanda, é tão monstruosa que a 
sabedoria  de  Estado  inglesa  achou  conveniente  não  fornecer  sobre  a 
distribuição  de  renda  da  terra  o  mesmo  material  estatístico  fornecido  a 
respeito da distribuição do lucro (MARX, 1988b, p. 149).

Confirma-se, assim, a ideia de que o Estado apenas responde ao interesse da classe que 

emerge como dominante a partir da luta de classes, independente de que classe seja essa.

No entanto, o ponto central para Marx, em sua análise da luta de classes, é a assimetria 

de poder existente nas relações econômicas de produção. Ou seja, essa luta de classes não é 

uma luta entre iguais. Vimos como, para Marx, a relação de troca no mercado se dá sempre 

entre iguais. Porém, essa igualdade é apenas aparente, pois, no processo de produção, há uma 

desigualdade inerente ao modo de produção capitalista:

Segundo: A história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns 
modos  de  produção  e  a  luta  que  ainda  prossegue  em  outros  por  essa 
regulamentação demonstram palpavelmente que o trabalhador individual, o 
trabalhador como “livre” vendedor de sua força de trabalho, a certo nível de 
amadurecimento  da  produção  capitalista  encontra-se  incapaz  de  resistir. 
(MARX, 1988a, p. 226-227).

O trabalhador, portanto, está em posição desfavorável na relação de produção. Mas 

essa  assimetria  de  forças  está,  como  indicamos  anteriormente,  oculta  pela  aparência  de 

igualdade do sistema jurídico e das relações de troca. Marx deixa isso bem claro:

A propriedade  aparece  agora,  do  lado  do  capitalista,  como  direito  de 
apropriar-se  de  trabalho  alheio  não-pago  ou  de  seu  produto;  do  lado  do 
trabalhador, como impossibilidade de apropriar-se de seu próprio produto. A 
separação entre propriedade e trabalho torna-se conseqüência  necessária de 
uma lei que, aparentemente, se originava em sua liberdade (MARX, 1988b, 
p. 157).

Na  realidade,  o  trabalhador  pertence  ao  capital  antes  que  se  venda  ao 
capitalista.  Sua  servidão  econômica  é,  ao  mesmo  tempo,  mediada  e 
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escondida pela renovação periódica da venda de si mesmo, pela troca de seus 
patrões  individuais  e  pela  oscilação  do  preço  de  mercado  do  trabalho 
(MARX, 1988b, p. 153).

As  relações  sociais  no  mercado  apresentam  uma  igualdade  fundamental  entre 

comprador e vendedor da força de trabalho, entre capitalista e trabalhador. Essa aparência é 

enfatizada pela Economia Política clássica e é para criticar a limitação dessa visão que Marx 

mostra que as relações de produção revelam uma relação assimétrica, uma relação de poder, 

entre o capitalista e  o trabalhador.  Marx é  enfático ao apresentar  essa relação como uma 

relação de poder:

A direção do capitalista não é só uma função específica surgida da natureza 
do processo social de trabalho e pertencente a ele, ela é ao mesmo tempo 
uma função de exploração de um processo social  de trabalho e,  portanto, 
condicionada pelo inevitável  antagonismo entre o explorador e a matéria-
prima de sua exploração.  Do mesmo modo,  com o volume dos meios de 
produção, que se colocam em face do assalariado como propriedade alheia, 
cresce a necessidade do controle sobre sua adequada utilização. Além disso, 
a  cooperação  dos  assalariados  é  mero  efeito  do  capital,  que  os  utiliza 
simultaneamente. A conexão de suas funções e sua unidade como corpo total 
produtivo situa-se fora deles, no capital, que os reúne e os mantém unidos. A 
conexão de seus trabalhos se confronta idealmente portanto como plano, na 
prática como autoridade do capitalista, como poder de uma vontade alheia, 
que subordina sua atividade ao objetivo dela.
Se portanto a direção capitalista é, pelo seu conteúdo, dúplice, em virtude da 
duplicidade do próprio processo de produção que dirige, o qual por um lado 
é processo social de trabalho para a elaboração de um produto, por outro, 
processo de valorização do capital, ela é quanto à forma despótica. Com o 
desenvolvimento  da  cooperação  em  maior  escala,  esse  despotismo 
desenvolve suas formas peculiares (MARX, 1988a, p. 250).

A  relação  entre  capital  e  trabalho  é,  portanto,  uma  relação  “despótica”,  uma 

“autocracia do capital” (MARX, 1988b, p. 49). Mas o que distingue essa relação de coerção 

no sistema capitalista é o fato de ela estar incorporada a uma relação econômica. É isso que 

Marx afirma:

O capital evolui, além disso, para uma relação coercitiva que obriga a classe 
trabalhadora a executar mais trabalho do que exigia o estreito círculo de suas 
próprias  necessidades  vitais.  E  como  produtor  de  laboriosidade  alheia, 
extrator de mais-trabalho e explorador da força de trabalho, o capital supera 
em  energia,  exorbitamento  e  eficácia  todos  os  sistemas  de  produção 
anteriores baseados em trabalho forçado direto (MARX, 1988a, p. 235).

No capitalismo, assim, o trabalhador não é forçado diretamente, ou coagido pela força, 

a trabalhar para o capitalista e, portanto, sua exploração não aparece como uma relação de 
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poder. Esta relação está oculta na relação econômica entre uma classe que controla os meios 

de produção e outra que precisa vender sua força de trabalho como uma mercadoria.

Marx é bem explícito nesta questão, ao comparar o sistema capitalista com o sistema 

feudal, ou os sistemas asiáticos:

A esporádio a utilização da cooperação em grande escala no mundo antigo, 
na Idade Média e nas colônias modernas baseia-se em relações diretas de 
domínio e servidão, na maioria das vezes na escravidão. A forma capitalista 
pressupõe,  ao contrário,  desde o princípio o trabalhador assalariado livre, 
que vende sua força de trabalho ao capital (MARX, 1988a, p. 252).

Fica  claro,  portanto,  que  Marx  considera  que  as  relações  de  poder  coercitivas 

existentes nas sociedades pré-capitalistas são incorporadas nas relações econômicas com o 

surgimento do capitalismo. Esta constatação está de acordo com a análise de Medeiros (2001, 

p. 83), que resume a questão da seguinte forma:

Para Marx,  o distintivo do capitalismo enquanto modo de produção era a 
transformação da coação política sobre o trabalho em coação econômica, 
pela expropriação e centralização dos meios de produção e subsistência nas 
mãos  da  burguesia.  As  relações  sociais  de  produção  cristalizavam,  desse 
modo, as relações de poder garantidas e sustentadas no plano político pelo 
Estado. A separação entre economia e política ocorria na medida em que a 
economia continha e “escondia” a relação de poder fundamental construída 
nas empresas em torno da produção e distribuição do excedente social.

Podemos confirmar essa análise na seguinte passagem de Marx (1988b, p. 124), na 

qual ele resume a questão de modo brilhante:

Na corvéia  distinguem-se  espacial  e  temporalmente,  de  modo perceptível 
para os sentidos, o trabalho do servo para si mesmo e seu trabalho forçado 
para o senhor da terra. No trabalho escravo, a parte da jornada de trabalho 
em  que  o  escravo  apenas  repõe  o  valor  de  seus  próprios  meios  de 
subsistência, em que, portanto, realmente só trabalho para si mesmo, aparece 
como trabalho para seu dono. Todo seu trabalho aparece como trabalho não 
pago.  No  trabalho  assalariado,  ao  contrário,  mesmo  o  mais-trabalho  ou 
trabalho não pago aparece como trabalho pago. Ali a relação de propriedade 
oculta o trabalho do escravo para si mesmo; aqui a relação de dinheiro oculta 
o trabalho gratuito do assalariado.
Compreende-se, assim, a importância decisiva da transformação do valor e 
do preço  da força  de  trabalho  na  forma salário  ou  em valor  e  preço  do 
próprio trabalho.  Sobre essa forma de manifestação, que torna invisível a 
verdadeira relação e mostra justamente o contrário dela, repousam todas as 
concepções  jurídicas  tanto  do  trabalhador  como  do  capitalista,  todas  as 
mistificações  do  modo  de  produção  capitalista,  todas  as  suas  ilusões  de 
liberdade, todas as pequenas mentiras apologéticas da Economia vulgar.



56

Podemos concluir, portanto, que as relações de poder, para Marx, estão internalizadas 

nas relações econômicas de produção. O Estado que aparece na teoria de Marx é um Estado 

totalmente capitalista, que é funcional ao capital, na medida em que ele garante a propriedade 

privada e, portanto, os lucros dos capitalistas, sem precisar recorrer continuamente à coerção 

aberta para que os trabalhadores vendam sua força de trabalho.

Vejamos agora como Marx trata  da segunda dimensão do poder  do Estado,  a  sua 

relação com outros Estados em um ambiente sem poder soberano.

4.4 Poder e Competição Interestatal: Acumulação Primitiva e Sistema Colonial

O Estado de que Marx trata em sua teoria, como vimos, é o Estado já plenamente 

capitalista.  No entanto,  Marx  faz  referência  a  dois  outros  momentos  em que  as  relações 

capitalistas ainda não estão completamente desenvolvidas no Estado. O primeiro é a chamada 

acumulação  primitiva  de  capital  e  o  segundo  são  as  colônias.  Analisaremos,  assim,  as 

características da acumulação primitiva para Marx, a importância do Estado nela, seu caráter 

violento, sua relação com o sistema colonial e o papel da competição interestatal na mesma.

Para que o sistema capitalista funcione da maneira como Marx o descreveu, há duas 

condições necessárias: alguma acumulação prévia de capital e a liberação dos trabalhadores 

de seus meios de produção. A descrição desses processos é feita por Marx, em O Capital, no 

seu  capítulo  sobre  a  acumulação  primitiva,  o  qual  é  uma  apresentação  histórica  da 

constituição do capital, ao contrário da apresentação lógica dessa constituição feita na maior 

parte do resto da obra. De acordo com Marx (1988b, p. 186):

O terreno da produção de mercadorias só pode sustentar a produção em larga 
escala  na  forma  capitalista.  Certa  acumulação  de  capital  nas  mãos  de 
produtores individuais de mercadorias constitui, por isso, o pressuposto do 
modo específico de produção capitalista. Tínhamos, por isso, de pressupô-lo 
na passagem do artesanato para a empresa capitalista. Pode ser chamada de 
acumulação primitiva, pois ela, ao invés de resultado histórico, é fundamento 
histórico da produção especificamente capitalista. [...] ela constitui o ponto 
de partida.

É por isso que Marx identifica historicamente o surgimento do capitalismo da seguinte 

forma:
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A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de 
mercadorias  e  circulação  desenvolvida  de  mercadorias,  comércio,  são  os 
pressupostos históricos sob os quais ele surge. Comércio mundial e mercado 
mundial  inauguram no século XVI a moderna história  da vida do capital 
(MARX, 1988a, p. 121).

Ou seja,  a  produção capitalista  se  afirma na sociedade depois  de  um processo de 

transição,  no  qual  ocorreu  uma acumulação  de  capital  originária  e  a  constituição  de  um 

mercado mundial.

O surgimento do capitalista é apresentado por Marx em dois processos. O primeiro, 

mais lento e gradual, é o surgimento do arrendatário no campo:

A revolução agrícola, no último terço do século XV, que prossegue por quase 
todo o século  XVI (com exceção de suas  últimas  décadas)  enriqueceu  o 
arrendatário com a mesma rapidez com que empobreceu o povo do campo. A 
usurpação das pastagens comunais etc. permitiu-lhe grande multiplicação de 
seu gado, quase sem custos, enquanto o gado fornecia-lhe maior quantidade 
de adubo para o cultivo do gado (MARX, 1988b, p. 271).

O segundo é o surgimento do capitalista industrial nas cidades:

A gênese do capitalista industrial não seguiu a mesma maneira gradativa da 
do arrendatário. Sem dúvida, alguns pequenos mestres corporativos e mais 
ainda  pequenos  artesãos  independentes  ou  também  trabalhadores 
assalariados  transformaram-se  em  pequenos  capitalistas  e,  mediante 
exploração  paulatinamente  mais  ampliada  do  trabalho  assalariado  e  a 
correspondente acumulação, em capitalistas sanas phrase [sem disfarce]. [...] 
Contudo,  a  marcha  de  lesma  desse  método  não  correspondia,  de  modo 
algum,  às  necessidades  comerciais  do  novo  mercado  mundial,  que  fora 
criado pelas  grandes descobertas  dos  fins  do século  XV.  A Idade Média, 
porém, legou duas formas diferentes de capital, que amadurecem nas mais 
diversas formações sócio-econômicas e,  antes mesmo da era do modo de 
produção  capitalista,  contam  como  capital  quand  même [em  geral]  –  o 
capital usurário e o capital comercial (MARX, 1988b, p. 275).

Foi, portanto, a partir da acumulação de capital comercial e capital usurário que surgiu 

o capitalista industrial.

Por outro lado, há o processo de criação do proletariado. Este processo é apresentado 

da seguinte forma:

O prelúdio do revolucionamento,  que criou a base do modo de produção 
capitalista, ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras décadas do 
século XVI. Uma massa de proletários livres como os pássaros foi lançada 
no mercado  de  trabalho  pela  dissolução  dos  séquitos  feudais,  que,  como 
observa  acertadamente  Sir  James  Steuart,  “por  toda  parte  enchiam 
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inutilmente casa e castelo”. Embora o poder real, ele mesmo um produto do 
desenvolvimento  burguês,  em  sua  luta  pela  soberania  absoluta  tenha 
acelerado violentamente a dissolução desses séquitos, ele não foi, de modo 
algum, sua única causa. Foi muito mais, em oposição mais teimosa à realeza 
e  ao  Parlamento,  o  grande  senhor  feudal  quem  criou  um  proletariado 
incomparavelmente maior  mediante  expulsão  violenta  do  campesinato  da 
base fundiária, sobre a qual possuía o mesmo título jurídico feudal que ele, e 
usurpação de sua terra comunal. O impulso imediato para isso foi dado, na 
Inglaterra, nomeadamente pelo florescimento da manufatura flamenga de lã 
e a conseqüente alta dos preços da lã. A velha nobreza feudal fora devorada 
pelas grandes guerras feudais; a nova era uma filha de seu tempo, para a qual 
o dinheiro era o poder dos poderes (MARX, 1988b, p. 254).

Vemos,  portanto,  que  a  acumulação  primitiva  é  colocada  como  um  processo 

totalmente coerente com a teoria do excedente de Marx: ela criou as bases para o sistema 

capitalista,  na  medida  em que  promove o controle  dos  meios  de  produção por  parte  dos 

capitalistas e libera os trabalhadores para venderem sua força de trabalho como mercadoria, 

como podemos comprovar:

Portanto, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o 
processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de seu 
trabalho,  um processo  que transforma, por  um lado,  os  meios  sociais  de 
subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em 
trabalhadores  assalariados.  A  assim  chamada  acumulação  primitiva  é, 
portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e 
meio  de produção.  Ele  aparece  como “primitivo”  porque constitui  a  pré-
história do capital  e do modo de produção que lhe corresponde (MARX, 
1988b, p. 252).

No entanto, esse processo não é realizado apenas pelas classes em relações privadas. 

Marx ressalta em diversas passagens como, neste momento, a atuação do Estado é essencial 

para a acumulação de capital:

A organização do processo capitalista de produção plenamente constituído 
quebra  toda  a  resistência,  a  constante  produção  de  uma  superpopulação 
mantém a lei da oferta e da procura de trabalho e, portanto, o salário em 
trilhos adequados às necessidades de valorização do capital, e a muda coação 
das condições econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. 
Violência extra-econômica direta é ainda, é verdade, empregada, mas apenas 
excepcionalmente.  Para  o  curso  usual  das  coisas,  o  trabalhador  pode  ser 
confiado às “leis naturais da produção”, isto é, à sua dependência do capital 
que se origina das próprias condições de produção, e por elas é garantida e 
perpetuada.  Outro  era  o  caso  durante  a  gênese  histórica  da  produção 
capitalista. A burguesia nascente precisa e emprega a força do Estado para 
“regular” o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites convenientes 
à extração de mais-valia, para prolongar a jornada de trabalho e manter o 
próprio trabalhador num grau normal de dependência. Esse é um momento 
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essencial da assim chamada acumulação primitiva (MARX, 1988b, p. 267).

Nesta época, os capitalistas precisavam da atuação explícita da coerção do Estado para 

poderem extrair mais-valia dos trabalhadores. Vimos anteriormente como, após o surgimento 

do capitalismo,  isso  não será  mais  necessário,  bastando ao Estado garantir  a  propriedade 

privada. Antes disso, porém, a produção de excedente era prejudicada, dado que:

A subordinação do trabalho ao capital era apenas formal, isto é, o próprio 
modo de produção não possuía ainda caráter especificamente capitalista [nos 
séculos XIV e XV]. O elemento variável do capital predominava fortemente 
sobre  o  constante.  A demanda  de  trabalho  assalariado  crescia,  portanto, 
rapidamente  com  toda  a  acumulação  do  capital,  enquanto  a  oferta  de 
trabalho  assalariado  seguia  apenas  lentamente.  Grande  parte  do  produto 
nacional, convertida mais tarde em fundo de acumulação do capital, ainda 
entrava no fundo de consumo do trabalhador (MARX, 1988b, p. 267).

Contudo,  Marx  reconhece  outras  funções  importantes  que  o  Estado  cumpria  na 

acumulação de capital, além daquelas referentes à liberação da mão de obra. Em especial, 

Marx fala da dívida pública e do crédito, como podemos constatar:

A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação 
primitiva.  Tal  como o toque de uma varinha  mágica,  ela  dota  o dinheiro 
improdutivo de força criadora e o transforma, desse modo, em capital, sem 
que  tenha  necessidade  para  tanto  de  se  expor  ao  esforço  e  perigo 
inseparáveis  da  aplicação  industrial  e  mesmo  usurária.  Os  credores  do 
Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada é convertida em 
títulos  da  dívida,  facilmente  transferíveis,  que  continuam a funcionar  em 
suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante. Porém, 
abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza improvisada 
dos financistas que atuam como intermediários entre o governo e a nação – 
como  também  os  arrendatários  de  impostos,  comerciantes  e  fabricantes 
privados, aos quais uma boa parcela de cada empréstimo do Estado rende o 
serviço de um capital caído do céu – a dívida do Estado fez prosperar as 
sociedades por ações, o comércio com títulos negociáveis de toda espécie, a 
agiotagem,  em uma  palavra:  o  jogo  da  Bolsa  e  a  moderna  bancocracia 
(MARX, 1988b, p. 278).

O Estado pode,  portanto,  criar  capital  como se  fosse  “uma varinha  mágica”,  sem 

passar  pelo  sistema  produtivo.  No  entanto,  é  preciso  ressaltar  que  Marx  identifica  essa 

possibilidade  apenas  no  momento  histórico  da  acumulação  primitiva,  portanto,  em  um 

momento pré-capitalista.

Um outro aspecto da acumulação primitiva que é bastante ressaltado por Marx é seu 

caráter violento. Marx é enfático nesse ponto:
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Na história real, como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio para 
roubar,  em suma,  a  violência,  desempenham o principal  papel.  Na suave 
Economia Política reinou desde sempre o idílio. Desde o início, o direito e o 
“trabalho” têm sido os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se de 
cada vez, naturalmente, “este ano”. Na realidade, os métodos da acumulação 
primitiva são tudo, menos idílicos (MARX, 1988b, p. 251-252).

Violência,  usurpação, roubo, assassinato,  terrorismo, etc.,  são os diversos adjetivos 

que não deixam dúvidas quanto ao caráter violento deste período histórico. A acumulação 

primitiva é, portanto, um momento histórico em que a intervenção ativa e violenta do Estado 

é necessária para garantir os interesses das novas classes capitalistas e abrir caminho para o 

estabelecimento de relações de produção adequadas ao modo de produção capitalista.

Até aqui tratamos apenas da acumulação primitiva em termos do âmbito interno ao 

Estado, sem consideração pela relação entre diferentes nações. Essa violência citada, contudo, 

não era dirigida apenas às classes exploradas dentro dos Estados europeus. Ela também era 

dirigida às regiões atrasadas do mundo: as colônias.

Por um lado, Marx trata das colônias como um caso de acumulação primitiva análogo 

ao processo que se dá na Europa:

Na  Europa  ocidental,  a  terra  natal  da  Economia  Política,  o  processo  de 
acumulação primitiva está mais ou menos completado. O regime capitalista 
aqui  ou  submeteu  diretamente  toda  a  população  nacional  ou,  onde  as 
condições  estão  menos  desenvolvidas,  controla  pelo  menos  indiretamente 
aquelas camadas sociais decadentes que pertencem ao modo de produção 
arcaico que continua existindo a seu lado. [...]
As coisas são bem outras nas colônias. O regime capitalista choca-se lá por 
toda  parte  contra  a  barreira  do  produtor,  que  como  possuidor  de  suas 
condições de trabalho enriquece a si  mesmo por seu trabalho, em vez de 
enriquecer  ao  capitalista.  A contradição  desses  dois  sistemas  econômicos 
diametralmente opostos afirma-se aqui praticamente na luta entre eles. Ali 
onde o capitalista tem atrás de si o poder da metrópole, ele procura eliminar 
pela força o modo de produção e apropriação baseado no trabalho próprio. 
(MARX, 1988b, p. 285-286).

Nas  colônias  aqui  tratadas,  é  muito  difícil  manter  o  trabalhador  subordinado  ao 

capitalista, pois ele pode, com facilidade, produzir para si próprio, dada a abundância de terras 

livres (MARX, 1988b, p. 287).  Por isso, é necessária a coerção para promover a criação de 

trabalhadores assalariados (MARX, 1988b, p. 286).

Nesta  discussão,  nos  parece  que  ele  está se  referindo  às  colônias  inglesas  de 

povoamento,  como os  Estados Unidos.  É por  isso  que ele  as  analisa  de forma análoga à 
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acumulação primitiva nos países europeus, centrando-se na questão do trabalho assalariado 

(MARX, 1988b, p. 288).

De fato, no capítulo A Teoria Moderna da Colonização, ele afirma que sua discussão 

sobre as colônias tem o seguinte objetivo:

Entretanto, não nos ocupa aqui a situação das colônias. O que nos interessa é 
o  segredo  descoberto  no  Novo Mundo  pela  Economia Política  do  Velho 
Mundo  e  proclamado  bem  alto:  o  modo  capitalista  de  produção  e 
acumulação  e,  portanto,  a  propriedade  privada  capitalista  exigem  o 
aniquilamento da propriedade privada baseada no trabalho próprio, isto é, a 
exploração do trabalhador (MARX, 1988b, p. 292).

Ou  seja,  a  discussão  das  colônias  serve  apenas  para  revelar  o  funcionamento  do 

capitalismo nos países desenvolvidos.

No entanto, Marx também se refere, em diversos momentos ao longo de sua obra, às 

sociedades atrasadas, em especial às asiáticas. De fato,  no Prefácio de  Para a Crítica da  

Economia Política, Marx (1982, p. 26) diz que “Em grandes traços podem ser caracterizados, 

como épocas  progressivas  da  formação  econômica  da  sociedade,  os  modos  de  produção: 

asiático, antigo, feudal e burguês moderno”. Porém, de acordo com Palma (1981, p. 25):

Proceeding  to  analyse  the  four  modes  of  production,  Asiatic,  Ancient,  
Feudal and Capitalist, he leaves the Asiatic mode in a form which is difficult  
to  understand.  There  is  a  clear  perception  of  a  kind  of  continuity  (its  
movement  produced  by  the  development  of  contradictions)  between  the  
Ancient,  Feudal,  Capitalist  and  Socialist  modes  of  production,  but  the 
Asiatic mode is left disconnected as if it had no past nor future.

Realmente a consideração das sociedades asiáticas como estagnadas (PALMA, 1981) 

pode ser vista nas seguintes passagens:

O organismo produtivo simples dessas comunidades auto-suficientes, que se 
reproduzem  constantemente  da  mesma  forma  e,  se  forem  destruídas 
acidentalmente, são de novo reconstruídas no mesmo lugar, com o mesmo 
nome,  oferece  a  chave  para  o  segredo  da  imutabilidade  de  sociedades 
asiáticas  que  contrastam de  maneira  tão  impressionante  com a  constante 
dissolução  e  reconstrução  dos  Estados  asiáticos  e  com  as  incessantes 
mudanças de dinastias. A estrutura dos elementos econômicos fundamentais 
da sociedade não é atingida pelas tormentas desencadeadas no céu político 
(MARX, 1988a, p. 268-269).

Sem uma “coação externa” (MARX, 1988b, p. 106),  essas  sociedades tenderiam a 

permanecer  imutáveis.  Mas  Marx  considera  que,  sendo  introduzido  o  capitalismo  nessas 



62

sociedades,  ele  deveria  se  comportar  da  mesma  forma  que  o  fez  na  Europa.  Daí  suas 

afirmações:

Em  si  e  para  si,  não  se  trata  do  grau  mais  elevado  ou  mais  baixo  de 
desenvolvimento dos antagonismos sociais que decorrem das leis naturais da 
produção capitalista. Aqui se trata dessas leis mesmo, dessas tendências que 
atuam e se impõem com necessidade férrea.  O país  industrialmente mais 
desenvolvido  mostra  ao  menos  desenvolvido  tão-somente  a  imagem  do 
próprio futuro (MARX, 1988a, p. 18).

Antes que eles chegassem lá, no entanto, teriam que passar pela acumulação primitiva. 

É assim que Marx identifica a existência de violência e exploração coercitiva das colônias 

pelas potências européias:

Por  outro  lado,  barateamento  do  produto  da  máquina  e  sistemas 
revolucionados de transportes e de comunicação são armas para a conquista 
para de mercados estrangeiros. Mediante a ruína do produto artesanal desses 
mercados,  a  produção  mecanizada  os  transforma  à  força  em campos  de 
produção de suas matérias-primas. Assim, a Índia foi obrigada a produzir 
algodão,  lã,  cânhamo,  juta,  anil  etc.  para  a  Grã-Bretanha.  A constante 
“transformação  em  excedentes”  dos  trabalhadores  dos  países  da  grande 
indústria  promove  de  maneira  artificialmente  rápida  a  emigração  e  a 
colonização  de  países  estrangeiros,  que  se  transformam  em  áreas  de 
plantações das matérias-primas do país  de origem, como, por exemplo, a 
Austrália  tornou-se  um  local  de  produção  de  lã.  Cria-se  nova  divisão 
internacional  de  trabalho,  adequada  às  principais  sedes  da  indústria 
mecanizada,  que  transformam  parte  do  globo  terrestre  em  campo  de 
produção preferencialmente agrícola para o outro campo preferencialmente 
industrial. (MARX, 1988b, p. 61-62).

Aqui  há,  portanto,  uma  relação  de  poder  internacional,  entre  o  “campo 

preferencialmente  industrial”  –  as  potências  européias  –  e  o  “campo  de  produção 

preferencialmente agrícola” – as colônias. Essa relação apresenta as características de uma 

acumulação primitiva.  Em primeiro lugar,  há a importância do Estado criando riqueza do 

nada:

A Companhia  das  Índias  Orientais  obteve,  como se  sabe,  além do poder 
político nas  Índias  Orientais,  o  monopólio  exclusivo do comércio de  chá 
assim como do comércio chinês em geral  e do transporte de mercadorias 
para a Europa. Mas a navegação costeira da Índia e entre as ilhas bem como 
o  comércio  no  interior  da  Índia  tornaram-se  monopólio  dos  altos 
funcionários  da  Companhia.  Os  monopólios  de  sal,  ópio,  bétel  e  outras 
mercadorias eram minas inesgotáveis de riquezas. Os próprios funcionários 
fixavam  os  preços  e  esfolavam  a  seu  bel  prazer  o  infeliz  indiano.  O 
governador  geral  tomava  parte  nesse  comércio  privado.  Seus  favoritos 
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obtinham contratos sob condições em que, mais espertos que os alquimistas, 
do nada faziam ouro. Grandes fortunas brotavam num dia, como cogumelos; 
a acumulação primitiva realizava-se sem adiantamento de um xelim sequer 
(MARX, 1988b, p. 277).

Em segundo lugar, a presença da violência:

Com  o  desenvolvimento  da  produção  capitalista  durante  o  período 
manufatureiro,  a  opinião  pública  da  Europa perdeu  o  que lhe  restava  de 
sentimentos de vergonha e consciência. As nações se jactavam cinicamente 
de  cada  infâmia  que  fosse  um meio  para  acumular  capital.  Leia-se,  por 
exemplo,  os  ingênuos  anais  do  comércio  do  probo  A.  Anderson.  Aí  é 
trombeteado como triunfo da sabedoria política inglesa que a Inglaterra, na 
paz de Utrecht, pelo tratado de Asiento tenha extorquido dos espanhóis o 
privilégio de explorar o tráfico de negros, que até então explorava apenas 
entre a África e as Índias Ocidentais inglesas, também entre a África e a 
América  espanhola.  A Inglaterra  obteve  o  direito  de  fornecer  à  América 
espanhola, até 1743, 4800 negros por ano. Isso proporcionava, ao mesmo 
tempo, um manto oficial para o contrabando britânico. Liverpool teve grande 
crescimento com base no comércio de escravos. Ele constitui seu método de 
acumulação primitiva. E até hoje a “honorabilidade” liverpoolense continuou 
sendo o Píndaro do comércio de escravos, o qual – compare o escrito citado 
do Dr. Aikin de 1795 – “eleva o espírito empresarial até à paixão, forma 
famosos marinheiros e traz enormes somas em dinheiro” (MARX, 1988b, p. 
281).

A acumulação  primitiva  pode  existir,  portanto,  concomitantemente  com  o  modo 

capitalista  de produção plenamente desenvolvido.  Marx acentua a  importância do sistema 

colonial para a acumulação primitiva:

Rico  material  para  a  divisão  do  trabalho  dentro  da  sociedade  recebeu  o 
período manufatureiro, com a ampliação do mercado mundial e o sistema 
colonial,  que  pertencem à  esfera  de  suas  condições  gerais  de  existência 
(MARX, 1988a, p. 265-266).

O sistema colonial fez amadurecer como plantas de estufa o comércio e a 
navegação.  As  “sociedades  monopolia”  foram  alavancas  poderosas  da 
concentração  de  capital.  Às  manufaturas  em  expansão,  as  colônias 
asseguravam mercado  de  escoamento  e  uma  acumulação  potenciada  por 
meio  do  monopólio  de  mercado.  O  tesouro  apresado  fora  da  Europa 
diretamente por pilhagem, escravização e assassinato refluía à metrópole e 
transformava-se  em  capital.  A  Holanda,  que  primeiro  desenvolveu 
plenamente o sistema colonial, atingira já em 1648 o apogeu de sua grandeza 
comercial (MARX, 1988b, p. 277).

Esse sistema colonial continua existindo após o pleno desenvolvimento do capitalismo 

na Europa. Mas a acumulação primitiva ocorreria sempre em lugares ainda atrasados, como as 

colônias.  Podemos imaginar,  seguindo as ideias que vimos a respeito da possibilidade do 
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desenvolvimento capitalista nos países atrasados, que, uma vez que o capitalismo tenha se 

desenvolvido no mundo inteiro, a acumulação primitiva não seria mais necessária.

Por  outro  lado,  é  a  partir  do  sistema colonial  que,  para  Marx,  surgem as  guerras 

comerciais e o protecionismo:

A descoberta  das  terras  do ouro e  da prata,  na  América,  o  extermínio,  a 
escravização e o enfurnamento da população nativa nas minas, o começo da 
conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação da África em um 
cercado para a caça comercial às peles negras marcam a aurora da era de 
produção capitalista. Esses processos idílicos são momentos fundamentais da 
acumulação primitiva.  De imediato  segue  a  guerra  comercial  das  nações 
européias, tendo o mundo por palco. Ela é aberta pela sublevação dos Países 
Baixos  contra  a  Espanha,  assume  proporção  gigantesca  na  Guerra 
Antijacobina da Inglaterra e prossegue ainda nas Guerras do Ópio contra a 
China etc.
Os diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se então, mais ou 
menos  em ordem cronológica,  a  saber  pela  Espanha,  Portugal,  Holanda, 
França e Inglaterra. Na Inglaterra, em fins do século XVII, são resumidos 
sistematicamente  no  sistema  colonial,  no  sistema  da  dívida  pública,  no 
moderno  sistema  tributário  e  no  sistema  protecionista.  Esses  métodos 
baseiam-se, em parte, sobre a mais brutal violência, por exemplo, o sistema 
colonial.  Todos,  porém  utilizaram  o  poder  do  Estado,  a  violência 
concentrada e organizada da sociedade, para ativar artificialmente o processo 
de transformação do modo feudal de produção em capitalista e para abreviar 
a transição. A violência é a parteira de toda velha sociedade que está prenhe 
de uma nova. Ela mesma é uma potência econômica (MARX, 1988b, p. 275-
276).

Chegamos,  assim, à  competição entre  os  Estados europeus.  Ao contrário de quase 

todos os outros grandes nomes da Economia Política, Marx não escrevia do ponto de vista de 

uma nação, ou seja, ele não estava preocupado com o fortalecimento de um Estado frente aos 

outros. Seu compromisso era com o movimento operário e a revolução comunista.  Sendo 

assim, não é estranho notar que suas referências à função da produção do excedente como 

fortalecimento do Estado são poucas e sua preocupação principal é com o movimento geral da 

acumulação do capital.

No entanto, Marx se refere assim à riqueza da nação:

Como forma especificamente capitalista do processo de produção social – e 
sob  as  bases  preexistentes  ela  [a  divisão  manufatureira  do  trabalho]  não 
podia desenvolver-se de outra forma, a não ser na capitalista – é apenas um 
método  especial  de  produzir  mais-valia  relativa  ou  aumentar  a 
autovalorização do capital – o que se denomina riqueza social,  Wealth of  
Nations, etc. – à custa dos trabalhadores (MARX, 1988a, p. 273).

Em  uma  nota  de  rodapé,  Marx  (1988b,  p.  47)  mostra  como  Ricardo  também 
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caracterizava a riqueza da nação como renda dos proprietários de terra e dos capitalistas, ou 

seja, como o excedente. Portanto, podemos interpretar a afirmação de Marx de que, no “ápice 

da civilização” – o capitalismo –, a riqueza da nação se torna o “píncaro da sabedoria do 

Estado”, de dois modos. Por um lado, a função do Estado é contribuir para a extração da 

mais-valia,  mas,  por outro lado,  a produção do excedente também fortalece o Estado em 

relação aos outros Estados.

Em outra passagem, Marx discute as Leis Fabris inglesas de uma forma interessante 

para se pensar as relações entre a competição interestatal e o excedente:

Se o Règlement Organique dos principados danubianos foi uma expressão 
positiva da avidez por mais-trabalho, a qual cada parágrafo legaliza, as Leis 
Fabris  inglesas  são uma expressão negativa  da  mesma avidez.  Essas  leis 
refreiam o impulso do capital por sucção desmesurada da força de trabalho, 
por meio da limitação coercitiva da jornada de trabalho pelo Estado e na 
verdade por um Estado que capitalista e Landlord dominam. Abstraindo um 
movimento dos trabalhadores que cresce cada dia mais ameaçadoramente, a 
limitação  da  jornada  de  trabalho  nas  fábricas  foi  ditada  pela  mesma 
necessidade que levou à aplicação do guano nos campos ingleses. A mesma 
cega rapacidade, a qual, em um caso, esgotou a terra, em outro afetou pelas 
raízes a força vital da nação. Epidemias periódicas manifestam-se aqui tão 
claramente como a diminuição da altura  dos soldados na Alemanha e na 
França (MARX, 1988a, p. 184).

E na nota de rodapé desse parágrafo, ele utiliza a seguinte citação:

Em geral,  ultrapassar  o  tamanho médio  de  sua  espécie  indica,  dentro  de 
certos  limites,  desenvolvimento  dos  seres  orgânicos.  Quanto  ao  homem, 
reduz-se  sua  altura,  quando  seu  desenvolvimento  é  prejudicado  por 
condições  físicas  ou sociais.  Em todos os países  europeus,  onde existe  a 
conscrição, diminuiu, desde sua introdução, o tamanho médio dos homens 
adultos e, de modo geral, sua aptidão para o serviço militar (LIEBIG, 1862, 
p. 117-118 apud MARX, 1988a, p. 184).

Aqui, portanto, Marx sugere que um dos motivos que levaram o Estado a regular a 

jornada de trabalho foi a preservação da “força vital da nação”, ou seja, as condições físicas 

de seus soldados. Podemos interpretar, também, que a manutenção dessa força vital também 

era de interesse dos capitalistas, ou seja, que o Estado estaria agindo para defender também os 

interesses dos capitalistas em geral, mesmo que isso signifique restringir a atuação de cada 

capitalista em particular.

As únicas passagens em que Marx se refere diretamente à competição entre os Estados 

europeus são em suas referências ao protecionismo:
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O raciocínio [do Sr. Carey, um economista vulgar, de acordo com Marx] é 
totalmente digno do homem que primeiro declarou as relações de produção 
capitalista  como  leis  eternas  da  Natureza  e  da  razão,  cujo  jogo  livre  e 
harmônico somente seria perturbado pela intervenção do Estado, para depois 
descobrir que a influência diabólica da Inglaterra no mercado mundial, uma 
influência  que,  ao que parece,  não decorre  das  leis  naturais  da  produção 
capitalista,  torna  necessária  a  intervenção  do  Estado,  aliás  o  sistema 
protecionista (MARX, 1988b, p. 142).

O sistema protecionista  foi  um meio  artificial  de  fabricar  fabricantes,  de 
expropriar trabalhadores independentes, de capitalizar os meios nacionais de 
produção e de subsistência, de encurtar violentamente a transição do antigo 
modo  de  produção  para  o  moderno.  Os  Estados  europeus  disputaram 
furiosamente entre si a patente desse invento e, uma vez colocados a serviço 
dos extratores de mais-valia, não se limitavam para esse fim a gravar seu 
próprio  povo,  indiretamente  por meio  de prêmios de exportação etc.  Nos 
países secundários dependentes, toda a indústria foi violentamente extirpada, 
como,  por  exemplo,  a  manufatura  de  lã  irlandesa,  pela  Inglaterra.  No 
continente europeu, segundo o modelo de Colbert, o processo foi ainda mais 
simplificado. O capital original do industrial flui aqui, em parte, diretamente 
do tesouro do Estado (MARX, 1988b, p. 279-280).

Como  vimos  anteriormente  e  como  essas  passagens  deixam  claro,  o  sistema 

protecionista  está  associado  à  acumulação  primitiva.  Podemos  concluir,  portanto,  que  a 

competição  interestatal  aparece  em  O  Capital  como  uma  característica  da  acumulação 

primitiva,  seja ela em um período pré-capitalista – na Europa ocidental –, ou, no período 

capitalista, em espaços geográficos ainda não desenvolvidos, atrasados – as colônias. Marx 

(1988b, p. 280) resume a questão: “Sistema colonial, dívidas do Estado peso dos impostos, 

proteção, guerras comerciais etc., esses rebentos do período manufatureiro propriamente dito 

se agigantam durante a infância da grande indústria”.

Precisamos, ainda, levar em consideração a constatação de Palma (1981, p. 25-26):

It  is  essential  to  note  here  that  Marx  makes  no  distinction  between  
endogenous capitalist development (such as ocurred in Western Europe) and 
that which is introduced from outside. Irrespective of its origins, capitalism  
once  implanted  in  a  society  will  develop  in  a  certain  way.  If  one  of  its  
central characteristics is to develop both objective wealth and poverty, this  
would exist within each society, rather than between societies.

Se essa constatação for correta, a desigualdade entre os Estados seria devida a um 

estágio atrasado de desenvolvimento capitalista vivido por uma parte dos países. Uma vez que 

o  modo  de  produção  capitalista  se  desenvolvesse  plenamente  no  mundo  inteiro,  essa 

desigualdade  desapareceria.  Uma  confirmação  dessa  ideia  se  encontra  no  Manifesto 
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Comunista:

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade 
todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, 
criar vínculos em toda parte.
Pela  exploração  do  mercado  mundial  a  burguesia  imprime  um  caráter 
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero 
dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. [...] Em lugar do 
antigo  isolamento  de  regiões  e  nações  que  se  bastavam  a  si  próprias, 
desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência 
das nações. [...]
Devido  ao  rápido  aperfeiçoamento  dos  instrumentos  de  produção  e  ao 
constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a 
torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos preços de 
seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China 
e obriga a capitularem os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. 
Sob pena de morte, ela obriga todas as nações a adotarem o modo burguês de 
produção, constrange-as a abraçar o que ela chama civilização, isto é, a se 
tornarem  burguesas.  Em uma  palavra,  cria  um mundo  à  sua  imagem  e 
semelhança (MARX; ENGELS, s.d., p. 24-25).

Aqui constatamos um outro ponto importante da teoria de Marx. A falta de um ponto 

de vista nacionalista se alia a uma visão internacionalista a respeito das classes e do capital. 

Assim, os interesses da burguesia em geral promoveriam a internacionalização do capital em 

geral. Assim como a classe burguesa é apresentada como possuindo um interesse comum, o 

proletariado  também não  teria  vínculos  nacionais,  podendo  se  mobilizar  enquanto  classe 

internacional. Portanto, este é mais um ponto em que a separação entre Estados nacionais não 

adquire muita relevância na teoria de Marx.

No  âmbito  da  teoria  marxista,  a  questão  da  competição  interestatal  foi  mais 

desenvolvida pelos teóricos do imperialismo do início do século XX. A análise de como eles 

conseguem combinar  a  sua  herança  marxista  com uma  preocupação  mais  central  com a 

relação entre os Estados nos fornecerá, portanto, indicações frutíferas para nosso estudo.
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5 A Teoria do Imperialismo de Nikolai Bukharin

nation-states are, more fundamentally,  
organizations geared to maintain control of  

home territories and populations and to 
undertake actual or potential military 

competition with other states in the 
international system.

Skocpol, 19805

O final do século XIX foi caracterizado por uma feroz competição entre as grandes 

potências européias pela colonização de territórios no mundo, em especial na África, Ásia e 

Oceania. O desenvolvimento desse processo culminou na Primeira Guerra Mundial, no início 

do século XX. Ao mesmo tempo, houve um crescimento e fortalecimento dos movimentos 

operários na Europa. A teoria de Marx era utilizada como meio de mobilização das massas 

proletárias, com o objetivo de concretizar a revolução comunista internacional. No entanto, a 

mobilização nacional para a guerra foi apoiada pelas classes trabalhadoras, que abandonaram 

sua  solidariedade com os  trabalhadores  dos  outros  países  e  se  alinharam aos esforços  de 

guerra de seus respectivos países.

No  âmbito  da  teoria  marxista,  foram  as  chamadas  teorias  do  imperialismo  que 

procuraram dar conta desses fenômenos, procurando compatibilizá-los com a teoria de Marx, 

que  não  havia  previsto  tal  desdobramento.  O  primeiro  autor  a  elaborar  uma  teoria  do 

imperialismo foi o economista liberal inglês, John Hobson. Apesar de não seguir a tradição 

marxista,  ele expôs,  em sua obra publicada em 1902, uma série  de argumentos que seria 

utilizada  pelo  teóricos  marxistas  do  imperialismo.  Como  nossa  análise  das  teorias  do 

imperialismo, neste estudo, é realizada com o objetivo de comparação com a teoria de Marx, 

nos centraremos nas teorias marxistas do imperialismo.

Em 1910, foi publicado O Capital Financeiro, obra de Rudolf Hilferding, na qual ele 

procura atualizar toda a teoria de  O Capital de Marx. Dois anos depois, Rosa Luxemburgo 

publicou  A Acumulação  de  Capital,  outra  atualização  da  teoria  de  Marx.  Mas  é  em  A 

Economia Mundial e o Imperialismo, uma obra terminada em 1915 e só publicada no final de 

1917, que Bukharin irá sistematizar as ideias já expostas sobre o imperialismo e desenvolver 

uma  teoria  original  e  completa  acerca  do  tema.  Por  fim,  em  1917,  Lênin  publica  seu 
5 SCOKPOL (1980, p. 22)
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Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que é mais um panfleto que resume as ideias 

dos teóricos precedentes para a mobilização política do que uma formulação teórica nova.

Como a obra de Rosa Luxemburgo está mais centrada em uma discussão da teoria 

marxista e da acumulação de capital (ANDERSON, 2004, p. 31) e a obra de Lênin é mais um 

resumo descritivo das teorias dos outros autores (BREWER, 1980), iniciaremos realizando 

uma  breve  revisão  do  desenvolvimento  das  ideias  de  Hilferding,  que  apresenta  alguns 

conceitos chave para as teorias do imperialismo. 

Após essa breve exposição, analisaremos aqui, de forma mais específica, a obra de 

Bukharin sobre o imperialismo. Isto porque ela constitui a tentativa mais completa de utilizar 

a base teórica de Marx para elaborar uma teoria que explique os fenômenos da economia 

mundial,  do  imperialismo  e  da  guerra  entre  as  potências.  Analisaremos  como  Bukharin 

constrói seu argumento em seu esforço para compatibilizar a teoria marxista com os novos 

fenômenos internacionais.

Bukharin parte de um ponto distinto do de Marx: uma economia mundial constituída 

por  “organismos  econômicos  nacionais”.  Bukharin  identifica  dois  movimentos  centrais  e 

contraditórios nessa economia mundial: por um lado, uma tendência à internacionalização do 

capital, mas, por outro, uma tendência à nacionalização do capital. Isso implica também em 

uma  nacionalização  dos  interesses  de  classe,  tanto  burgueses,  quanto  proletários. 

Procuraremos mostrar que ele, ao mesmo tempo em que se mantém fiel ao pensamento de 

Marx em diversos momentos – desenvolvendo explicações realmente coerentes com a teoria 

marxista –, acaba desenvolvendo uma teoria que se distancia da de Marx – se aproximando de 

algumas concepções que vimos na origem da Economia Política –, principalmente ao tratar da 

competição interestatal e da guerra como algo necessário ao capitalismo e não mais como 

uma acumulação primitiva. No final, contudo, ele volta à sua herança marxista e a seu papel 

de  mobilizador  revolucionário  para  prever  a  vitória  da  internacionalização,  o  fim  do 

imperialismo e o advento da revolução.

5.1 Hilferding e as Teorias do Imperialismo

A obra  de  Hilferding  (1985)  introduziu  alguns  conceitos  essenciais  para  o  futuro 

desenvolvimento das teorias do imperialismo, apesar de não formular um conceito específico 

de imperialismo. De acordo com Perry Anderson (2004, p. 31):
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Publicado em 1910, o estudo de Hilferding foi além da aplicação “setorial”, 
ou “nacional”, de O capital, que Kautsky e Lenin haviam feito, apresentando 
uma “atualização” integral do livro de Marx, levando em conta as mudanças 
globais do modo de produção capitalista na nova época dos trustes, tarifas e 
guerras  comerciais.  Com  uma  análise  centrada  no  crescente  poder  dos 
bancos,  na  aceleração  do processo  de monopolização  e  no  uso  cada  vez 
maior da máquina do Estado para a expansão agressiva do capital, Hilferding 
destacou  o  aumento  da  tensão  e  da  anarquia  internacionais  que 
acompanharam  o  fortalecimento  da  organização  e  da  centralização  dos 
capitalismos nacionais.

Hilferding  parte  da  criação  das  empresas  de  ações  compartilhadas  (joint  stock 

companies), que juntam vários pequenos capitais e promovem uma grande concentração de 

poder econômico e de produção. Daí surge uma tendência ao monopólio, à criação de grandes 

blocos  de  capital  organizados  de  forma  hierárquica.  Esses  blocos  são  dominados  pelos 

bancos,  que  centralizavam  o  capital  e  podiam  oferecê-lo  como  crédito.  Eles  também 

incentivam a centralização da indústria, pois ela reduz o risco de falência das empresas a 

quem emprestam (BREWER, 1980).

Ele cria, então, o conceito central de capital financeiro (finance capital), a fusão entre 

o capital industrial e o capital bancário (financial capital). Com isso, os capitais industrial, 

comercial e bancário ficam interligados nos blocos dominados pelos bancos.

Um outro conceito muito importante desenvolvido por Hilferding é o de territórios 

econômicos nacionais.  Esses  territórios  seriam expansões  dos  territórios  físicos  nacionais, 

internalizando espaços e mercados para garantir  privilégios no comércio internacional.  As 

tarifas protecionistas serviriam para garantir esses territórios, deixando de ser um instrumento 

de  defesa  das  indústrias  infantes  para  se  tornarem  um  meio  de  conquista  de  mercados 

externos.

Como veremos, esses conceitos serão utilizados por Bukharin na construção de uma 

completa teoria do imperialismo.

5.2 A Economia Mundial e o Imperialismo

Bukharin  (1984,  p.  17,  grifo  do  autor)  inicia  sua  obra,  A Economia Mundial  e  o  

Imperialismo, da seguinte forma:
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A luta dos Estados nacionais, que é apenas a luta entre grupos da mesma 
ordem burguesa, não cai do céu. [...] ela é condicionada pelo meio particular 
em que vivem e se desenvolvem os “organismos econômicos nacionais”. 
Estes  últimos  deixaram,  há  muito  tempo,  de  ser  um  todo  fechado, 
“economias isoladas” [...].  Fazem parte  de uma esfera  infinitamente mais 
ampla:  a  economia  mundial.  [...]  Nessas  condições,  a  questão  do 
imperialismo, de sua definição econômica e de seu futuro, passa a ser uma 
questão de apreciação das tendências de evolução da economia mundial e 
das prováveis modificações de sua estrutura interna.

O ponto de partida de Bukharin é, portanto, uma “economia mundial”, formada por 

“organismos econômicos nacionais”. Ele define a economia mundial como um “sistema de 

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

totalidade”  (BUKHARIN,  1984,  p.  24).  A  divisão  internacional  do  trabalho  estaria 

relacionada a uma desigualdade de desenvolvimento das forças produtivas, o que dividiria o 

mundo entre países industriais e países agrários (BUKHARIN, 1984, p. 20). Os primeiros 

exportariam produtos manufaturados e importariam produtos agrícolas, enquanto os segundos 

fariam o oposto. De acordo com Bukharin (1984, p. 22): “A divisão mundial do trabalho e a 

troca internacional implicam, nessas condições, a existência de um mercado mundial e de 

preços mundiais”.

O aumento do comércio internacional gera uma maior circulação tanto da força de 

trabalho, quanto do capital. Esta circulação de capital consiste na exportação de capital por 

parte dos países avançados (BUKHARIN, 1984, p. 37). Sendo assim, a partir da economia 

mundial, Bukharin (1984, p. 38) chega à primeira tendência fundamental do capitalismo:

Assim, por diferentes canais, os capitais de uma esfera nacional transbordam 
para  outras  esferas,  cresce  a  interpenetração  dos  capitais  nacionais, 
internacionaliza-se  o capital.  Ele  aflui  para  fábricas  e  minas estrangeiras, 
plantações e ferrovias, companhias marítimas e bancos: amplifica-se, cede 
ao país de “origem” parte da mais-valia que, aí, poderá circular em forma 
independente,  acumula  o  que  resta  dessa  mais-valia,  alarga 
permanentemente a esfera de seus investimentos, cria uma rede sempre mais 
estreita de dependência internacional.

No  plano  da  economia  mundial,  desenvolve-se  um  processo  de  organização  da 

internacionalização  do  capital,  por  meio  dos  cartéis  e  dos  trustes  internacionais.  A 

internacionalização do capital  é  dominada pelo  capital  financeiro,  da  forma como ele  foi 

concebido por  Hilferding,  ou  seja,  é  dominada pelos  bancos,  que se  associam ao capital 

industrial.  Essa  tendência  à  internacionalização  do  capital  já  havia  sido  identificada  por 

Hilferding e pelo próprio Marx.
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Mas, mesmo com essa organização, “a economia mundial [...] caracteriza-se por uma 

estrutura  econômica  profundamente  anárquica”  (BUKHARIN,  1984,  p.  47).  A 

internacionalização  do  capital,  portanto,  não  implicaria  em  uma  crescente  unidade  dos 

interesses burgueses. De acordo com Bukharin (1984, p. 54):

A internacionalização da vida econômica pode agravar – e agrava, no mais 
alto grau – o antagonismo reinante entre os diferentes grupos nacionais da 
burguesia.  Na  realidade,  o  desenvolvimento  do  intercâmbio  internacional 
não  implica,  de  forma  alguma,  um  crescimento  da  “solidariedade”  dos 
grupos  que  exercem  esse  intercâmbio.  Ele  pode,  ao  contrário,  ser 
acompanhado pelo crescimento da mais dura concorrência e por uma luta 
sem quartel.

É partindo dessa constatação que Bukharin apresenta a grande inovação de sua teoria, 

que o diferenciará dos que o precederam. Ele constata que a internacionalização do capital é 

apenas um dos movimentos essenciais do capitalismo. O outro movimento é apresentado da 

seguinte forma:

A avaliação das perspectivas do desenvolvimento só é possível se se tomar 
por  ponto  de  partida  a  análise  de  todas  as  tendências  fundamentais  do 
capitalismo. E se a internacionalização dos interesses capitalistas  exprime 
apenas um lado da internacionalização da vida econômica , torna-se também 
indispensável conhecer o outro lado que ela contém: isto é, o processo de 
nacionalização dos interesses capitalistas, que traduz mais expressivamente a 
anarquia da concorrência capitalista no quadro da economia mundial, conduz 
às comoções violentas e às catástrofes, a um imenso desperdício de energia, 
e  coloca imperiosamente na ordem do dia  o problema da organização de 
novas formas de vida social (BUKHARIN, 1984, p. 54).

Ao lado da tendência à internacionalização do capital, haveria uma tendência inversa à 

nacionalização do capital. Para explicar essa tendência, Bukharin analisa as transformações 

internas dos capitalismos nacionais.

A primeira característica ressaltada por ele é a constituição de grandes monopólios 

nacionais  que  limitam  a  concorrência  interna.  Esse  desenvolvimento  é  considerado  algo 

natural e necessário para a acumulação capitalista e não “fenômenos 'anormais' ou 'artificiais', 

produtos de estímulos do Estado” (BUKHARIN, 1984, p. 58-59). Aqui aparece novamente o 

papel  central  do capital  financeiro,  com o capital  bancário organizando a indústria,  como 

Hilferding já havia demonstrado. Essa tendência ao monopólio é levada quase a seu limite:

Assim, as diferentes esferas do processo de concentração e de organização 
estimulam-se mutuamente e fazem surgir forte tendência à transformação de 
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toda a economia nacional numa gigantesca empresa combinada sob a égide  
dos  magnatas  das  finanças  e  do  Estado  capitalista:  uma economia  que  
monopoliza o mercado mundial e torna-se condição necessária da produção  
organizada em sua forma superior não-capitalista (BUKHARIN, 1984, p. 
66-67, grifo do autor).

Estabelecido  esse  grande  monopólio  nacional,  ele  tende  a  se  expandir 

internacionalmente.  Porém,  Bukharin  identifica  grandes  dificuldades  nesse  processo. 

Primeiro,  porque vencer  a  concorrência no âmbito internacional  é  mais  difícil  do que no 

nacional. Segundo, porque a estrutura econômica diferente em cada país torna os custos de 

produção maiores no plano internacional. E por último, “a própria aglutinação com o Estado e 

suas fronteiras constitui um monopólio sempre crescente, que assegura lucros suplementares” 

(BUKHARIN, 1984, p. 67).

A partir  desse  processo,  ganha  importância  o  protecionismo,  como  política  para 

garantir os lucros dos grandes monopólios e, portanto, para defender as economias nacionais 

(BUKHARIN, 1984, p. 71). Vemos aqui, novamente, a influência de Hilferding:

As taxas aduaneiras beneficiam os monopólios com uma mais-valia que lhes 
serve de prêmio de exportação na luta pelo mercados (dumping). Essa mais-
valia pode crescer de duas maneiras: em primeiro lugar,  por meio de um 
escoamento interno mais intenso, dentro de um mesmo território nacional. 
Em segundo lugar, por meio do alargamento deste último. No que se refere 
ao  primeiro  instrumento,  o  problema fundamental  está  na  capacidade  de 
absorção  do  mercado  interno.  É  difícil  conceber  a  grande  burguesia 
empenhada em aumentar o quinhão da classe operária e em escapar assim 
das dificuldades à sua própria custa. Atilada no domínio dos negócios, ela 
prefere  agir  de  outro  modo,  ampliando  o  território  econômico.  Quanto 
menos restrito é esse território, tanto mais elevado é o lucro suplementar, em 
igualdade de condições; tanto mais fáceis são o pagamento de prêmios de 
exportação e a prática do dumping, e tanto mais importante é o escoamento 
para o mercado exterior e mais elevada a taxa de lucro (BUKHARIN, 1984, 
p. 71).

O  que  move  esse  movimento  é  a  busca  por  uma  taxa  de  lucro  mais  elevada 

(BUKHARIN, 1984, p. 76). As tarifas alfandegárias dificultam a exportação de mercadorias. 

Mas, com isso, elas incentivam a exportação de capitais, como um meio de se escapar dessas 

dificuldades,  pois  “quando  um  capital  é  investido  e  funciona  como  capital  num  país 

'estrangeiro' ele passa a beneficiar-se da 'proteção' aduaneira de que gozam os industriais do 

país” (BUKHARIN, 1984, p. 89).

As economias nacionais competem entre si pela conquista dos mercados para escoar 

suas mercadorias, dos mercados de matérias-primas e das esferas de investimento. Bukharin 
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(1984, p. 97, grifo meu) chega, assim, à síntese de sua teoria:

O desenvolvimento do capitalismo mundial traz como resultado, de um lado, 
a internacionalização da vida econômica e o nivelamento econômico; e, de 
outro, em medida infinitamente maior, o agravamento extremo da tendência 
à nacionalização dos interesses capitalistas, à formação de grupos nacionais 
estreitamente ligados entre si, armados até os dentes e prontos, a qualquer 
momento, a lançar-se uns sobre os outros.

A tendência fundamental  à  nacionalização do capital  é,  portanto,  mais  forte  que a 

tendência à sua internacionalização. É assim que ele chega ao imperialismo e à guerra. A 

política do capital financeiro – ela própria definida como sendo o imperialismo (BUKHARIN, 

1984, p. 98) – deriva do “conflito entre o desenvolvimento das forças produtivas e a limitação 

nacional da organização da produção” (BUKHARIN, 1984, p. 95).

A própria apreciação do imperialismo implica em uma compreensão da desigualdade 

do sistema internacional:

No decorrer dos últimos anos, o capitalismo mundial, o sistema de produção 
mundial,  adquire,  assim,  o  aspecto  seguinte:  alguns  corpos  econômicos 
organizados e coerentes (grandes potências civilizadas) e uma periferia de 
países retardatários ainda sob regime agrário ou semi-agrário (BUKHARIN, 
1984, p. 67).

Essa desigualdade entre o centro e a periferia da economia mundial se expressa no 

imperialismo, por meio do qual as potências mundiais conquistam colônias nas regiões mais 

atrasadas. Bukharin (1984, p. 76) descreve o processo da seguinte forma:

Impelidas pelas  necessidades do capital  nacional,  essas  grandes potências 
apoderam-se  rapidamente  dos  mercados  livres,  e,  a  partir  de  1870/80, 
sucedem-se ininterruptamente as “aquisições territoriais”. Bastaria enumerar 
resumidamente  os  resultados  dessa  “política  colonial”,  transformada  em 
idéia fixa de todos os Estados capitalistas modernos.

A discussão sobre o imperialismo em Bukharin é marcada também pela crítica à ideia 

de Kautsky da possibilidade do superimperialismo. Kautsky dizia que seria possível que as 

potências capitalistas entrassem em um acordo e explorassem o mundo de forma conjunta e 

pacífica,  ou seja,  sem guerrearem entre si.  Bukharin diz que isso seria  uma possibilidade 

teórica abstrata, mas que, na prática, era uma perspectiva impossível. O principal argumento 

da crítica de Bukharin é que a economia mundial é desigual e, sem uma igualdade entre os 

grupos nacionais, tal acordo seria impossível, pois quem estiver em posição mais favorável 
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em relação aos outros nunca aceitará um acordo que restrinja sua vantagem.

Paralelamente à relação entre o centro e a periferia da economia mundial, Bukharin 

analisa a relação entre as economias nacionais capitalistas desenvolvidas. De acordo com ele:

o agravamento  da  concorrência  entre  os  diversos  Estados  aparece,  nesse 
quadro, com relevo particular. Também aqui a internacionalização da vida 
econômica conduz inexoravelmente a resolver a fio de espada as questões 
litigiosas (BUKHARIN, 1984, p. 93).

A competição entre os Estados capitalistas se agrava e só pode ter uma consequência: 

a guerra. Bukharin trata da guerra de forma extensa em sua obra. De acordo com ele:

Os  mercados  não  ocupados  tão  logo  “repartidos”  são  incorporados  às 
fronteiras alfandegárias. Daí decorre que a concorrência se torna mais áspera 
e as diferentes políticas aduaneiras das potências entrechocam-se ainda mais 
violentamente.  Ora,  as  guerras  aduaneiras  não passam de sondagens.  Em 
última instância, o antagonismo decide-se segundo a correlação das “forças 
reais”:  ou, em outras palavras,  pela força das armas.  Assim a corrida aos 
mercados impele fatalmente aos conflitos entre grupos nacionais do capital. 
O  prodigioso  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  o  extremo 
estreitamento dos mercados livres, no curso dos últimos tempos; a política 
aduaneira  das  potências,  ligada  à  hegemonia  do  capital  financeiro;  e  o 
agravamento das dificuldades, no tocante à realização dos valores mercantis, 
criam  uma  situação  onde  a  última  palavra  toca  à  técnica  militar 
(BUKHARIN, 1984, p. 79).

A centralidade da guerra não podia ser deixada de lado, dado que Bukharin estava 

escrevendo no meio da Primeira Guerra Mundial. A outra questão relacionada à guerra que ele 

procura  explicar  é  o  alinhamento  nacional  dos  movimentos  operários  ao  se  aproximar  a 

Primeira Guerra. Ele aborda a questão da seguinte forma:

Desde  o  início,  a  guerra  engendrou  não  a  crise  do  capitalismo  (cujos 
sintomas eram perceptíveis apenas para os espíritos mais perspicazes, tanto 
da  burguesia  como  do  proletariado),  mas  a  falência  da  Internacional 
“socialista”.  É impossível  explicar  esse fenômeno de maneira satisfatória, 
tomando unicamente por base, como muitos o fizeram, a análise das relações 
internas  em  cada  país.  A falência  do  movimento  proletário  decorre  da 
diversidade de situações dos “trustes  capitalistas  nacionais” no quadro da 
economia mundial (BUKHARIN, 1984, p. 153).

É isso que  Bukharin procurou fazer,  analisar  a  economia  mundial  como um todo, 

constituída por “organismos econômicos nacionais”, para poder explicar os fenômenos mais 

recentes do capitalismo à sua época.  Ele explica a  falência da Internacional  pelo fato da 
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política  colonial  ter  fornecido  grandes  lucros  aos  capitalistas  das  grandes  potências.  Isso 

permitiu que os salários dos operários aumentassem nesses países. Portanto, os trabalhadores 

do centro acabavam se beneficiando da exploração dos povos colonizados, o que enfraqueceu 

a unidade e a força do movimento operário (BUKHARIN, 1984, p. 156).

5.3 A Herança Marxista

Apesar de Bukharin adotar um ponto de partida distinto do de Marx – uma economia 

mundial formada por economias nacionais –, ele se esforça, o tempo todo, para explicar seus 

argumentos a partir da teoria de Marx. Os diversos movimentos do capitalismo identificados 

por ele são explicados sempre em termos marxistas.

A economia  mundial  é  caracterizada pela  divisão  internacional  do trabalho,  que  é 

apenas uma forma da divisão social do trabalho apresentada por Marx (BUKHARIN, 1984, p. 

18). Bukharin faz um paralelo permanente, em sua obra, entre a divisão entre a cidade e o 

campo trabalhada por Marx e a divisão entre países industriais e países agrícolas, na economia 

mundial (BUKHARIN, 1984, p. 20).

Além disso,  a  própria  criação  dos  grandes  monopólios  nacionais,  dominados  pelo 

capital  financeiro,  é  exposta  como uma consequência  de  uma das  tendências  centrais  do 

sistema  capitalista  identificadas  por  Marx:  a  concentração  e  centralização  do  capital 

(BUKHARIN, 9184, p. 111).

Bukharin é fiel ao projeto teórico marxista, pois procura analisar tudo a partir do modo 

de produção e das relações de produção, que formariam a estrutura econômica das sociedades 

(BUKHARIN,  1984,  p.  24).  A taxa  de  lucro  também é  tida  como elemento  essencial,  o 

“princípio regulador de toda a circulação” (BUKHARIN, 1984, p. 74).

Mas é quando Bukharin explicita a dinâmica da acumulação capitalista  que ele se 

associa de forma mais direta a Marx. Ele retoma a ideia de que o progresso técnico levaria ao 

“aumento da composição orgânica do capital social, pelo crescimento sempre mais intenso do 

capital fixo, em relação ao capital variável, e pela redução da taxa de lucro” (BUKHARIN, 

1984, p. 29). Dessa forma, é o desenvolvimento das forças produtivas em termos marxistas 

que levaria à expansão capitalista:

A tendência à baixa da taxa de lucro impele, de um lado, à intensificação do 
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trabalho e, de outro, à procura de mão-de-obra barata, com uma jornada de 
trabalho mais longa. Esse último resultado obtém-se novamente no terreno 
da política colonial (BUKHARIN, 1984, p. 82)

Esse  movimento  já  estava  presente  em Marx  (1988c,  p.  154-191),  como uma das 

causas contrariantes que poderiam reduzir a tendência à queda da taxa de lucro. Bukharin 

ainda sustenta o elemento central da dinâmica do sistema capitalista em suas contradições, 

particularmente na contradição entre o modo de produção e as relações de produção, assim 

como Marx:

Aqui se revelam as contradições do desenvolvimento capitalista analisadas 
por  Marx.  O crescimento  das  forças  produtivas  entra  em conflito  com o 
modo antagônico de repartição e com a desproporção da produção capitalista 
– donde a origem da expansão capitalista. Por outro lado, o trabalho coletivo 
entra  em conflito  com  o  sistema  privado  de  organização  econômica  da 
produção capitalista, o que se expressa na concorrência entre capitalismos 
nacionais.  As condições  de  equilíbrio  e de  desenvolvimento  metódico  de 
todas as peças do mecanismo social estão ausentes – e a vida econômica 
guarda,  em relação  a  elas,  no  curso  dos  últimos  tempos,  uma  distância 
particular.  Isso  explica  o  surgimento  de  crises  extremamente  violentas 
(BUKHARIN, 1984, p. 79).

Ao se referir às crises, ele chega a indicar que: “Sob muitos aspectos, a guerra faz 

lembrar, por sua influência econômica, as crises industriais” (BUKHARIN, 1984, p. 141). Ou 

seja,  até a guerra poderia ser tratada em termos coerentes com a teoria de Marx. E assim 

Bukharin pode justificar a sua análise do capitalismo de sua época ao caracterizá-lo como 

uma nova época na história do desenvolvimento do capitalismo. Isso explicaria as inovações 

de sua teoria e seu ponto de partida diferente do de Marx, pois este teria vivido ainda na época 

anterior:

Na realidade, ela [a época do capitalismo financeiro] é a seqüência histórica 
da época do capital industrial, da mesma forma que esta última representa a 
continuidade  da  fase  comercial  capitalista.  Esta  é  a  razão  por  que  as 
contradições fundamentais do capitalismo – que, com seu desenvolvimento, 
se reproduzem em ritmo crescente – encontram, em nossa época, expressão 
particularmente violenta (BUKHARIN, 1984, p. 107).

É por isso que Lênin (2005) irá considerar o imperialismo como uma fase superior – e 

final – do capitalismo.

Há,  no entanto,  outro  tema no qual  Bukharin expressa  explicitamente sua herança 

marxista, seu tratamento do Estado. Apesar do Estado aparecer com uma importância maior, 
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em comparação com a de Marx, na teoria de Bukharin sobre o funcionamento do capitalismo, 

seu conceito de Estado é muito próximo do de Marx. Em primeiro lugar, ele assume a ideia de 

que o Estado e a política são um mero reflexo da base econômica:

Dessa constatação [de que os laços econômicos se tornam mais densos no 
âmbito nacional] não se depreende, de forma alguma, que o princípio estatal 
desempenha  uma  espécie  de  papel  criador  específico,  fazendo  surgir,  do 
interior de si mesmo, as próprias formas da vida econômica nacional. Não se 
trata  tampouco  de  qualquer  espécie  de  harmonia  preestabelecida  entre  a 
“sociedade” e o “Estado”. Sua explicação tona-se, por isso, bem mais fácil. 
O  próprio  processo  de  constituição  dos  Estados  modernos,  como  forma 
política  determinada,  engendrou-se  segundo  experiências  e  necessidades 
econômicas. O Estado desenvolveu-se sobre determinada base econômica e 
constituiu-se apenas como a expressão de relações  econômicas. A coesão 
estatal  configurou-se  assim  tão-somente  como  expressão  da  coesão 
econômica (BUKHARIN, 1984, p. 57).

Da mesma forma, a política, para Bukharin (1984, p. 105) é um “instrumento para a 

reprodução simples e ampliada de determinado tipo de relações de produção”. No entanto, 

Bukharin constata um fortalecimento do papel do Estado: “seu papel [do Estado] nunca foi 

tão  considerável,  tão  importante  quanto  na  época  do  capital  financeiro  e  da  política 

imperialista” (BUKHARIN, 984, p. 117). O Estado passa a constituir, inclusive, monopólios 

próprios, estatizando boa parte da produção nacional (BUKHARIN, 1984, p. 142).

Mas essa importância crescente do Estado não significa, de forma alguma, nenhum 

grau  de  autonomia  do  Estado.  Isso  porque  “Em  forma  sempre  crescente,  coincidem  os 

interesses do Estado e os do capital financeiro” (BUKHARIN, 1984, p. 147). O Estado que 

passa a necessitar de “um nível máximo de centralização e de poder” (BUKHARIN, 1984, p. 

147) é um Estado capitalista, portanto, funcional aos interesses da acumulação de capital. 

Bukharin chama isso de capitalismo de Estado, em oposição à ideia de que esse processo 

constituiria um socialismo de Estado (BUKHARIN, 1984, p. 148), pois se conservam “as 

relações de classe entre o proletariado e a burguesia” (BUKHARIN, 1984, p. 149).

O Estado, para Bukharin, portanto, não paira “acima das classes” (BUKHARIN, 1984, 

p. 151), mas responde aos interesses da classe dominante, como podemos ver:

Na medida em que cresce sua influência, o poder do Estado modifica sua 
estrutura  interna.  Mais  do  que  nunca,  ele  se  configura  como o  “comitê 
executivo das classes dominantes”. Sem dúvida, sempre refletiu os interesses 
das  “camadas  superiores”.  Na  medida  em que  essas  camadas  superiores 
constituíam uma massa mais ou menos amorfa, o poder organizado exercia 
um papel  de  equilíbrio  para  a  classe  (ou  classes)  não  organizada,  cujos 
interesses encarnava. Hoje, as coisas modificam-se radicalmente. O aparelho 
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de Estado encarna, agora, não só os interesses das classes dominantes em 
geral,  mas,  também  sua  vontade  coletivamente  determinada.  Serve  de 
equilíbrio  não  só  para  membros  esparsos  das  classes  dominantes,  mas 
também para suas organizações. O governo passa assim a ser  de facto um 
“comitê” eleito pelos representantes das organizações patronais, bem como o 
mais alto diretor do truste capitalista nacional (BUKHARIN, 1984, p. 121, 
grifos do autor).

Vemos, portanto, que Bukharin vai ainda mais longe que Marx, assumindo de forma 

completa uma visão instrumental do Estado, como um mero “comitê executivo” da burguesia. 

Em outra passagem, ele define os interesses nacionais como “os interesses nacionais da classe 

dominante” (BUKHARIN, 1984, p. 26).

Mas vejamos, agora, as inovações que ele faz em relação à teoria de Marx e até que 

ponto elas representam um distanciamento da mesma.

5.4 Nacionalização dos Interesses Capitalistas e Centralidade da Guerra

Apesar de Bukharin procurar basear sua teoria nas ideias de Marx, sua teoria acaba se 

distanciando delas de forma substancial. Este distanciamento se inicia, como vimos, pelo fato 

de seu ponto de partida ser uma economia mundial formada por “organismos econômicos 

nacionais”, enquanto a de Marx parte de categorias mais simples (como a mercadoria) para 

chegar ao funcionamento geral e abstrato da acumulação capitalista (as tendências gerais do 

sistema capitalista à concentração, centralização e pauperização).  Porém as diferenças vão 

além disso.

Em primeiro lugar, Bukharin se distancia da ideia de um interesse de classe geral da 

burguesia. Como vimos no capítulo anterior, no pensamento de Marx tanto a burguesia quanto 

o  proletariado  seriam  classes  internacionais,  com  interesses  também  situados  acima  das 

diferenças  nacionais.  Já  Bukharin,  como  vimos,  após  constatar  uma  tendência  à 

internacionalização do capital, faz a ressalva de que a “Internacionalização da vida econômica 

não significa internacionalização dos interesses capitalistas” (BUKHARIN, 1984, p. 53), o 

que o leva à tendência à nacionalização dos interesses capitalistas. Ele resume a questão da 

seguinte forma:

constata-se crescente falta de harmonia entre a base da economia social do 
mundo e a  estrutura  de classe  específica  da sociedade,  na qual  a  própria 
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classe  dirigente (a burguesia)  se acha dividida em grupos nacionais,  com 
interesses econômicos discordantes: grupos que, embora se contraponham ao 
proletariado mundial, atuam ao mesmo tempo, entre si, como concorrentes 
no processo  de partilha  da  mais-valia  produzida  na  totalidade  do  mundo 
(BUKHARIN, 1984, p. 97).

A importância dessa constatação está em que, sem a pressuposição de um interesse 

geral da classe burguesa, a determinação da base econômica sobre a política fica debilitada, 

pois a atuação do Estado passa a ter importância central, mesmo se considerando um Estado 

como refém da classe dominante.

Mas  é  na  questão  específica  da  competição  interestatal  que  o  distanciamento  de 

Bukharin em relação a Marx fica mais nítido. Processos que eram associados por Marx a uma 

fase pré-capitalista são analisados por Bukharin como essenciais ao capitalismo na sua fase 

monopolista e imperialista.

Para Bukharin, a expansão do imperialismo sobre territórios atrasados, que poderia ser 

considerado uma acumulação primitiva, leva, necessariamente, à competição entre os Estados 

capitalistas avançados:

Assim como  os  trustes  que  se  fazem concorrência  nos  limites  nacionais 
desenvolvem-se, inicialmente, em detrimento dos  outsiders, e esperam ter, 
antes, devorado os agrupamentos intermediários, para então, se atirarem uns 
sobre  os  outros  com violência  redobrada,  também os  trustes  capitalistas 
nacionais  lutam uns  contra  os  outros,  e  enfrentam-se  numa  concorrência 
feroz. Combatendo, inicialmente, pela posse das regiões ainda não ocupadas, 
sob  o  jus  primi  occupantis,  terminam  defrontando-se  pela  partilha  das 
colônias (BUKHARIN, 1984, p. 113).

Dado  que  a  política  imperialista  é  característica  de  um  período  avançado  do 

desenvolvimento capitalista (BUKHARIN, 1984, p. 103) e ela gera uma competição feroz 

entre  os  trustes  capitalistas  nacionais  –  que,  como vimos,  são  dirigidos  pelos  Estados  –, 

podemos  concluir  que  a  competição  interestatal  é  algo  bem  presente  no  capitalismo 

desenvolvido.

Por outro lado, a política protecionista, que era o principal tema no qual Marx tratava 

da competição entre as grandes potências e que também era identificado como algo anterior 

ao estabelecimento do capitalismo, adquire importância central na teoria de Bukharin.  Ele 

considera que “O protecionismo superior de nossos dias é apenas a fórmula estatal da política 

econômica dos cartéis” (BUKHARIN, 1984, p. 68), o que o leva à afirmação a respeito da 

tendência geral ao aumento das barreiras alfandegárias para proteger a economia nacional:
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[Essa tendência geral] não constitui um simples fato empírico, um fenômeno 
acidental  sem significação  essencial  para  as  relações  modernas.  Bem ao 
contrário,  a  estrutura  do novo capitalismo põe em destaque  precisamente 
essa forma de política econômica (BUKHARIN, 1984, p. 71).

Novamente vemos que esse elemento deixa de ser relacionada à acumulação primitiva 

e passa a ser parte da estrutura do capitalismo. Bukharin (BUKHARIN, 1984, p. 142-150) 

ressalta ainda uma série de papéis importantes do Estado – que Marx descreve na acumulação 

primitiva – como presentes na época do capital financeiro e do imperialismo, como a atuação 

direta  do  Estado  na  economia,  a  importância  do  crédito  público,  da  dívida  pública  e  a 

centralidade dos tributos.

Porém, é na sua apreciação a respeito da guerra, mecanismo máximo da competição 

interestatal, que a diferença entre sua teoria e a de Marx fica mais evidente. De acordo com 

Bukharin  (1984,  p.  48):  “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”. 

Isso se deve ao fato de que “a ampliação do território nacional é a guerra” (BUKHARIN, 

1984, p. 98).

É por isso que ele pode fazer a seguinte constatação:

Se  de  modo  geral,  cresce  a  importância  do  poder  do  Estado,  o 
desenvolvimento da organização militar – de seu exército e de sua marinha – 
acentua-se particularmente. Antes de tudo, a luta entre os trustes capitalistas 
nacionais decide-se pelo confronto de suas respectivas forças militares,  já 
que a potência militar do país constitui a última instância a que fazem apelo 
os  grupos  capitalistas  nacionais.  O  orçamento  nacional  –  que  cresce  em 
proporções  fantásticas  –  empresta  um  tributo  crescentemente  pesado  às 
despesas  consagradas  à  “defesa  do  país”  (para  empregar  o  eufemismo 
habitualmente  utilizado  para  designar  as  despesas  destinadas  à  sua 
militarização) (BUKHARIN, 1984, p. 118).

Voltamos, assim, a Petty. Só que agora com o eufemismo da “defesa” desnudado. A 

guerra na teoria de Bukharin não é,  portanto,  um fenômeno associado a um período pré-

capitalista. Quanto a isso ele é contundente:

Um  “poder  forte”,  apoiado  numa  marinha  e  num  exército  gigantescos 
constitui  o  ideal  da  burguesia  moderna.  Não  se  trata,  absolutamente,  de 
“sobrevivências  capitalistas”,  como alguns  o  supõem.  Nem tampouco  de 
vestígios do passado,  testemunhos fortuitos  do Velho Mundo.  Trata-se de 
uma  organização  social  e  política  inteiramente  nova,  criada  pelo 
desenvolvimento do capital financeiro (BUKHARIN, 1984, p. 121).
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Ele deixa claro, portanto, que a competição interestatal, inclusive pela via militar são 

características do capital financeiro, que é a fase do capitalismo em que ele se encontra. Ele 

consegue ser ainda mais enfático:

A sociedade capitalista é inconcebível  sem armamentos, da mesma forma 
que  não  pode  ser  concebida  sem  guerras.  [...]  é  a  inelutabilidade  dos 
conflitos econômicos que condiciona a existência dos exércitos. Eis por que, 
nos  dias  de  hoje,  quando os  conflitos  econômicos  atingem os  mais  altos 
níveis de tensão, assistimos à corrida armamentista. O domínio do capital 
financeiro  pressupõe  o  imperialismo  e  o  militarismo.  Nesse  sentido,  o 
militarismo é um fenômeno histórico tão típico quanto o capital financeiro 
(BUKHARIN, 1984, p. 120).

Não há,  portanto, capitalismo sem guerra.  Aqui está a diferença fundamental entre 

Bukharin e Marx. De fato, mesmo a “política 'pacífica' que se praticava antes da guerra – e 

que se praticará depois – esteve, em todos os momentos, apoiada na ameaça do recurso à 

força militar” (BUKHARIN, 1984, p. 91). Vemos, aqui, uma ideia muito próxima à concepção 

de guerra desenvolvida por Hobbes, em que a situação de guerra existe mesmo que a guerra 

em si não esteja sendo realizada.

Na verdade, é interessante constatar que podemos fazer um paralelo entre a construção 

de Bukharin a respeito da economia mundial e a forma como podemos pensar as relações 

internacionais a partir de Hobbes.

Retomemos como Bukharin (1984, p. 47) caracteriza a economia mundial:

A economia  mundial  de  nossa  época  caracteriza-se  por  uma  estrutura 
econômica profundamente anárquica. Pode-se comparar, sob esse ângulo, a 
estrutura  da  presente  economia  mundial  com  a  estrutura  típica  das 
economias nacionais até o século XX, enquanto o processo de organização, 
tão claramente definido nos anos finais do século XIX, ainda não modificara 
seriamente, mediante a contração de seus contornos, “o livre jogo das forças 
econômicas” – desembaraçadas, até essa época, de qualquer limitação. Essa 
estrutura anárquica do capitalismo mundial revela-se, com a máxima clareza, 
por meio de duas circunstâncias: as crises industrias mundiais e as guerras.

O caráter  anárquico da economia  mundial  seria  análogo ao caráter  das  economias 

nacionais antes do processo de monopolização pelo qual elas passaram. Enquanto Hobbes está 

tratando da questão do poder e da paz, Bukharin fala da concorrência capitalista. A definição 

do caráter anárquico do capitalismo feita por Bukharin (1984, p. 107-108) confirma isso:

O caráter anárquico da sociedade capitalista fundamenta-se no fato de que a 
economia social não é uma coletividade organizada que se move segundo 
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uma vontade única, e sim um sistema de economias entrelaçadas pela troca e 
onde cada qual produz por sua conta e risco, sem jamais adquirir a condição 
necessária para adaptar-se, em maior ou menor medida, ao nível da demanda 
e à produção das demais economias individuais. Daí a luta entre economias e 
sua concorrência capitalista.

Esta seria a situação análoga ao estado de natureza na teoria de Hobbes. Contudo, 

como ele demonstra, as economias capitalistas nacionais passaram por um extremo processo 

de monopolização que quase eliminou a concorrência e concentrou o poder econômico nas 

mãos  do  capital  financeiro  e  do  Estado.  Em Hobbes,  esta  seria  a  constituição  do  poder 

soberano  do  Estado.  No  entanto,  como  vimos,  quando  o  processo  de  monopolização  se 

expande para fora do território nacional ele encontra dificuldades (BUKHARIN, 1984, p. 67). 

Disso decorre que,  no plano internacional,  a anarquia permaneça,  como ele confirma:  “O 

desenvolvimento  da  concorrência  [...]  faz  com  que  o  desaparecimento  contínuo  da 

concorrência entre unidades econômicas menos importantes agrave a concorrência entre as 

grandes unidades” (BUKHARIN, 1984, p. 115).

No plano internacional, portanto, a competição está sempre presente, o que representa 

um estado de “guerra de todos contra todos”. Bukharin analisa processos que indicam isso em 

diversas passagens:

Cada  inovação,  cada  desenvolvimento  do  poderio  militar  de  um Estado 
incita os demais a seguirem seu exemplo (BUKHARIN, 1984, p. 118).

Se um truste capitalista nacional não toma posse de um território ainda não 
ocupado, outro porá a mão sobre ele (BUKHARIN, 1984, p. 133).

Onde estaria, pois, para um truste capitalista nacional qualquer, a garantia de 
que,  mesmo  após  compromissos  formais  e  outras  garantias,  um  rival 
astucioso  não recomeçaria a luta  “interrompida”? (BUKHARIN, 1984,  p. 
134).

Vemos, assim, a grande similaridade dessas constatações com o caráter da competição 

interestatal derivado da ausência de um poder soberano no sistema internacional, de acordo 

com a teoria de Hobbes.

Podemos, portanto, concluir que a teoria do imperialismo de Bukharin faz uma análise 

do funcionamento do capitalismo de sua época, incorporando a competição interestatal como 

um fator central para o desenvolvimento capitalista. Ele procura compatibilizar essa teoria 

com  a  teoria  de  Marx,  o  que  consegue  fazer  em  boa  parte  de  sua  análise.  Porém, 

especificamente na questão da competição interestatal, sua teoria se distancia da de Marx, 

justamente por Bukharin considerá-la como algo essencial ao capitalismo e não mais como 
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algo associado a uma acumulação primitiva.  Ele consegue,  assim, mesmo sem adotar  um 

ponto de vista nacional – como o fizeram todos os grandes economistas políticos antes de 

Marx –,  incorporar  essa  questão  a  uma teoria  sobre  a  dinâmica  econômica da  sociedade 

capitalista.

Podemos considerar, portanto, que a teoria de Bukharin é a primeira tentativa efetiva 

de se teorizar a respeito da Economia Política Internacional. Ele teria, portanto, antecedido o 

surgimento da disciplina acadêmica na década de 70.

Contudo,  no final  de sua  obra,  Bukharin rende sua homenagem final  e  decisiva a 

Marx, em sua conclusão a respeito do futuro do sistema capitalista. Ele admite explicitamente 

esta questão em sua discussão a respeito da possibilidade do superimperialismo:

Para um marxista conseqüente, ao contrário, o desenvolvimento capitalista 
em seu conjunto, é apenas um processo de reprodução contínuo e crescente 
das contradições do capitalismo. A futura economia mundial, em sua fórmula 
capitalista,  não  libertará  essa  economia  dos  elementos  imanentes  que  a 
impedem de adaptar-se: ela os reproduzirá de forma constante e em bases 
mais amplas (BUKHARIN, 1984, p. 135).

Bukharin,  como um bom “marxista consequente”, procura mostrar,  no final de sua 

obra,  como o  capitalismo se  aproximava  de  seu  fim e  a  revolução  proletária  finalmente 

triunfaria. Ele termina seu último capítulo de forma contundente:

Avançamos, assim para uma crise do imperialismo e para um renascimento 
do socialismo proletário. O imperialismo mostrou à classe operária européia 
sua  fisionomia  verdadeira.  Se  antes  sua  atividade  bárbara,  destruidora, 
rapace, se abatia de corpo inteiro sobre os selvagens, hoje ela cai sobre os 
trabalhadores da Europa com a pavorosa violência de uma fúria sanguinária 
e sem peias. [...]
A guerra rompe a última cadeia que ligava os operários a seus senhores – a 
submissão escrava ao Estado imperialista. A última forma de que se revestia 
a visão acanhada do proletariado – sua estreiteza nacional, seu patriotismo – 
está  a  ponto  de  desaparecer.  Os  interesses  momentâneos,  as  vantagens 
passageiras que ele encontrava na pilhagem imperialista e nos laços que o 
prendiam ao Estado imperialista recuam para um plano secundário, em face 
dos interesses permanentes e gerais do conjunto de sua classe, em face da 
idéia  de revolução social  do proletariado internacional  que,  de armas nas 
mãos,  põe  abaixo  a  ditadura  do  capital  financeiro,  quebra  seu  aparelho 
governamental e organiza um novo poder: o poder dos operários contra a 
burguesia. A idéia de defesa ou de extensão das fronteiras do Estado burguês, 
que paralisa o desenvolvimento das forças produtivas da economia mundial, 
é substituída pela palavra de ordem da supressão das fronteiras nacionais e 
da  fusão  dos  povos  em  uma  única  família  socialista.  Assim,  após 
experiências dolorosas, o proletariado adquire a consciência de seus próprios 
interesses  que  o  conduzem  ao  socialismo  por  meio  da  revolução 
(BUKHARIN, 1984, p. 158).
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E assim segue a última frase do livro: “Soou a hora da propriedade capitalista. Os 

expropriadores serão expropriados” (BUKHARIN, 1984, p. 161). É notável o quanto essas 

passagens destoam de todo o resto da obra. Em nenhum momento é apresentado nenhum 

desenvolvimento  que  permita  chegar  a  essa  conclusão,  a  não  ser  a  crença  de  que  as 

contradições do capitalismo não podem ser  resolvidas por ele  próprio.  De fato,  Bukharin 

(1984, p. 132) entra em contradição, no final de sua obra, com sua própria teoria, ao afirmar: 

“É verdade que a tendência à internacionalização predominará 'no final das contas': isso só se 

dará, porém, depois de um longo período de luta cruel entre os trustes capitalistas nacionais”. 

Ora, antes ele havia dito, como vimos, que o agravamento da tendência à nacionalização do 

capital era “infinitamente maior” que a tendência à internacionalização do capital.

Parece-nos que há dois fatores que permitiriam explicar essas contradições na teoria de 

Bukharin. O primeiro é o fato de ele estar diretamente envolvido, como auxiliar de Lênin, na 

direção  do  Partido  Bolchevique  e  na  organização  da  revolução comunista  (ANDERSON, 

2004, p. 30). O segundo é o fato de ele tentar, ao final de sua obra, manter-se fiel à teoria de 

Marx, continuando a ser um “marxista consequente”.
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6. Considerações Finais

No início do nosso interesse pelo tema aqui discutido, está o campo da Economia 

Política  Internacional.  Vimos  como  esse  programa  de  pesquisas  pode  ser  definido  pela 

tentativa de análise da inter-relação entre os fenômenos políticos e econômicos que ocorrem 

no sistema internacional.

Contudo,  constatamos  que,  para  realizar  essa  tarefa  de  forma  a  dar  conta  do 

funcionamento do sistema interestatal capitalista, não basta apenas combinar os campos de 

Economia Política e de Relações Internacionais, como o fazem a maioria dos autores que 

procuram tratar desse sistema no âmbito da EPI.

Essa  proposta  não  é  suficiente,  em primeiro  lugar,  porque  as  teorias  de  Relações 

Internacionais, particularmente pela dominância da tradição norteamericana nesta ciência, são 

muito marcadas por concepções convencionais da Ciência Política, de caráter institucionalista 

e, frequentemente, ahistórico. Além disso, as teorias de Relações Internacionais possuem uma 

imensa dificuldade de integrar a análise dos fenômenos econômicos, acabando sempre por 

tomar emprestados conceitos da teoria econômica neoclássica, sem muitos questionamentos a 

respeito de sua validade para o objeto que está sendo analisado.

Em segundo lugar,  a própria Economia Política clássica é uma ciência econômica. 

Sem dúvida, ela possui elementos políticos em sua teoria, porém seu objeto de estudo é a 

produção e a distribuição da riqueza, ou do excedente econômico. O termo Economia Política 

às vezes nos leva a pensar que ela seria uma ciência que integra a economia e a política de 

forma completa  e  orgânica,  o  que  é  um engano.  Quando surge  a  teoria  marginalista  e  a 

Economia Política se torna  Economics,  o problema é então acentuando de forma extrema, 

com a tentativa de excluir qualquer elemento político da teoria econômica.

A tentativa de resolver esse problema seria um esforço duplo. Por um lado, envolveria 

a busca por uma integração realmente orgânica entre as perspectivas política e econômica na 

construção da análise, sem cair na determinação econômica em última instância. Por outro 

lado, implicaria reconhecer e ter mais presente que o caráter internacional do objeto significa, 

não  apenas  que  se  tratam  de  fenômenos  que  transcendem  as  fronteiras  nacionais,  mas 

principalmente, que se trata de um sistema composto por Estados e economias nacionais. E 

também  apreciar  a  real  importância  das  consequências  dessa  constatação.  Por  isso 

“internacional”, e não “global”, ou “mundial”.

Assim como em toda ciência social, quando encontramos problemas com o avanço da 



87

teoria, retornamos às origens dos conceitos e à história do pensamento. Este estudo consiste 

apenas em um pequeno passo inicial, na tentativa de fornecer alguma contribuição modesta 

para essa empreitada, cuja complexidade e escopo são tão grandes que só poderia ser efetuada 

por diversos pesquisadores e por um longo período de tempo. Pretendemos avançar no estudo 

dessas questões em pesquisas futuras, de forma a complementar o estudo inicial realizado 

aqui.

Retornamos, assim, à filosofia política. E analisamos a origem da formulação moderna 

de  Hobbes  a  respeito  das  duas  dimensões  fundamentais  do  poder  e  de  como  há  uma 

contradição no equacionamento das duas. O estabelecimento de uma relação estável de poder 

–  uma  paz  –  internamente  significaria  o  estabelecimento  de  um poder  soberano.  Mas  a 

constituição dessa soberania no plano interno implica uma ausência de soberania no plano 

externo e, portanto, a constante ameaça da guerra. Mas as duas dimensões são inseparáveis 

uma da outra e se condicionam mutuamente. É essa contradição que garante a centralidade da 

competição interestatal  para o funcionamento deste  sistema internacional  em que estamos 

inseridos, pelo menos, desde o século XVII. Este movimento diz respeito ao segundo esforço 

mencionado acima, o de considerar um sistema formado por Estados e procurar entender as 

consequências disso.

Passamos, assim, para a análise da Economia Política. Aqui buscamos contribuir para 

o primeiro esforço mencionado,  o de buscar uma integração orgânica entre a política e a 

economia.  Mas  agora  a  dimensão  política  está  mais  especificamente  colocada,  com  a 

contradição identificada a partir de Hobbes. Precisamos, assim, especificar melhor a dimensão 

da economia. Voltamos, portanto, de certa forma, a três pontos de origem distintos, com o 

objetivo de analisar como certos autores tratam da competição interestatal, da maneira como 

foi exposta acima, e de sua relação com a produção do excedente econômico.

Em  primeiro  lugar,  analisamos  a  origem  da  própria  Economia  Política  enquanto 

campo do saber. A formulação de Petty a respeito do excedente social nos mostrou como a 

Economia Política trata, principalmente, da primeira dimensão do Estado mencionada acima, 

a relação interna. O excedente econômico é importante, porque ele constitui a prosperidade 

material da população e, portanto, do Estado, mantendo a ordem interna. Por outro lado, o 

caráter nacionalista da Economia Política, explícito em Petty, não deixa dúvidas quanto ao 

fato da competição entre os Estados estar suposta na teoria. Além disso, Petty trata não só da 

relação entre  os  Estados centrais  europeus,  como também inicia  a  reflexão a  respeito  da 

relação entre as grandes potências e os países atrasados, adicionando uma nova dimensão à 

relação de poder externa. Isso garante um lugar para ela, mas não resolve teoricamente todas 
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as implicações – econômicas e políticas – da contradição existente no sistema interestatal 

capitalista que estava nascendo na época.

Em segundo lugar,  nos voltamos para a teoria de Marx, que pode ser considerado 

como o máximo desenvolvimento da Economia Política clássica, mas que é também a origem 

de  toda  a  tradição  marxista,  que  pode  ser  considerada  responsável  por  manter  viva  uma 

preocupação com a economia política, mesmo depois do domínio liberal e neoclássico. Vimos 

como ele desenvolve uma formulação teórica geral e abstrata, apesar de materialista, e sem 

nenhum vínculo territorial, aplicável a diversas temporalidades distintas, apesar de histórica. 

Essa constatação demonstra a ausência de um ponto de vista nacionalista em sua teoria. Isso 

se torna presente em sua ênfase central no modo de produção e nas relações de produção e na 

sua ideia de uma tendência à internacionalização inevitável do capital e dos interesses das 

classes, em especial da burguesa. Essa internacionalização dos interesses das classes deriva da 

concepção de um interesse comum de classe, independente de nacionalidade. Apesar disso, a 

dimensão interna do poder está muito presente em Marx, mas aparece incorporada às relações 

econômicas.  Isso  demonstra  também  certa  concepção  instrumental  do  Estado.  Já  a 

importância da dimensão externa, da competição interestatal, está associada, em sua teoria, a 

um estágio pré-capitalista, seja em um momento histórico anterior, na acumulação primitiva, 

seja em um espaço atrasado dentro da época capitalista, nas colônias. Assim, a contradição 

antes apresentada, apesar de aparecer em diversos momentos históricos, não ganha relevância 

teórica  em  Marx.  Por  outro  lado,  há  também  um  claro  peso  maior  dado  às  relações 

econômicas em sua teoria.

Por  fim,  chegamos  às  teorias  marxistas  do  imperialismo,  em particular  à  obra  de 

Bukharin.  Esta  pode  ser  considerada  como  a  origem  de  fato  da  Economia  Política 

Internacional,  por  ser  o  primeiro  esforço  teórico  completo  que  se  propõe  a  combinar  as 

dimensões da economia e da política em uma análise da economia mundial como um todo, 

sendo  esta  entendida  como  consistindo  de  uma  séria  de  unidades  nacionais.  Mesmo 

procurando se manter fiel à teoria de Marx, Bukharin acaba se distanciando dela ao constatar 

que,  simultaneamente  à  tendência  à  internacionalização  do  capital  e  dos  interesses  da 

burguesia,  há uma tendência  inversa e  maior  à  crescente  nacionalização do capital  e  dos 

grupos  burgueses.  Ele  também  apresenta  a  economia  mundial  como  possuindo  uma 

desigualdade entre o centro e a periferia, tema que dará origem a toda a tradição das diversas 

teorias da dependência. Dessa forma, a questão dos “organismos econômicos nacionais” e de 

sua luta constante adquire importância central, dentro de uma economia mundial considerada 

por ele como anárquica. A semelhança dessa formulação com relação àquela identificada no 
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surgimento do sistema interestatal  capitalista,  nas teorias de Hobbes e Petty,  indicaria um 

elemento  de  continuidade  na  grande  relevância  da  competição  interestatal  para  o 

funcionamento desse sistema. Contudo, no final, Bukharin também não consegue equacionar 

teoricamente a contradição entre as duas dimensões do poder. Sua herança marxista e seu 

engajamento político o levam a uma saída artificial ao final de sua obra, assumindo que o 

movimento da internacionalização será vitorioso no final.

Podemos, a partir das leituras realizadas, aproximarmo-nos de uma conclusão apenas 

constatando que o quebra-cabeça central segue por resolver-se. O esforço duplo ainda deve 

ser realizado, de modo a equacionar teoricamente a contradição central desse sistema, que é 

nacional e internacional  ao mesmo tempo, e no qual a  ameaça da guerra  é permanente e 

influencia de forma considerável a produção do excedente econômico. Nas palavras de meu 

orientador,  José  Luís  Fiori,  ou  a  Economia  Política  Internacional  decifra  esse  enigma, 

construindo uma teoria que dê conta do funcionamento do sistema interestatal capitalista, ou 

será  devorada  e  ficará  rapidamente  relegada  à  história  das  ideias,  como,  de  certa  forma, 

ocorreu com as teorias do imperialismo.
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