
Uma interpretação marxista do dinheiro e inflação para os 

(neo)clássicos, keynesianos e marxistas 

Bruno Miller Theodosio1 

Aumentar a oferta monetária leva à inflação? Para que se responda sim a essa 

questão alguns pressupostos devem ser preenchidos. Bem como sua crítica necessita que 

alguns dos pressupostos sejam abalados com outra abordagem.  

Das definições 

A definição de inflação é o aumento generalizado dos preços durante certo 

intervalo temporal. Não basta que a mercadoria A aumente 10% para dizermos que a 

inflação é de 10%, pois outras mercadorias podem ter baixado ou subido de preço 

enquanto a mercadoria A estava subindo. Assim, existem índices de preços, uma cesta de 

bens avaliada em certo período de tempo e desta forma se mede a inflação. 

A teoria (neo)clássica  

A teoria econômica clássica apresentava a ideia da inflação a partir de uma 

concepção específica sobre o dinheiro. Para os clássicos e também os neoclássicos, seus 

herdeiros diretos, o dinheiro é simplesmente um véu que encobre as trocas. Enquanto o 

sujeito 1 detém a mercadoria A, mas precisa da B, propriedade de 2, os sujeitos 1 e 2 

trocarão as mercadorias A e B tendo o dinheiro como instrumento de troca. Assim, a 

circulação simples de mercadorias pode ser apresentada como 𝑀𝑎 –  𝐷 –  𝑀𝑏, onde 

𝑀𝑎 –  𝐷 representa a venda de A por dinheiro e  𝐷 –  𝑀𝑏 a compra, através do dinheiro, 

da mercadoria B. Portanto, para um (neo)clássico, que enxerga o dinheiro como mero 

objeto que medeia as trocas o dinheiro tem apenas a função de meio de circulação. É por 

este motivo que o agente somente demanda dinheiro para trocas, pois esta é sua função, 

ou seja, o dinheiro não tem serventia que não seja efetuar trocas. Nesse sentido, mais 

dinheiro na mão do agente implica maior ímpeto para trocas, pois é esta a única função 

do dinheiro. Assim que se explica porque no mundo (neo)clássico, o aumento da oferta 

monetária implica que os agentes corram para se desfazer do dinheiro, pela sua função. 

Uma forma interessante de ver essa situação é a seguinte: 

A demanda por moeda é uma fração da renda nominal: 𝑀𝑑 =  𝑘𝑃𝑦 
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Oferta segue a equação de troca: 𝑀𝑠𝑉 =  𝑃𝑌 

A condição de equilíbrio: oferta = demanda (𝑀𝑠 =  𝑀𝑑) 

𝑘𝑃𝑌 =
𝑃𝑌

𝑉
 

Assim 𝑘 =  1/𝑉.Como 𝑘 é o coeficiente que multiplica a renda nominal e é o 

inverso da velocidade de circulação2, Friedman argumentava com base em dados que 𝑉 

é ligeiramente constante. O que de fato é válido até a década de 1980, quando a 

financeirização começa a tomar corpo e com os avanços tecnológicos como dinheiro de 

plástico (cartão de crédito e débito) e a disseminação de inovações financeiras que 

aumentam a velocidade de circulavam da moeda.  

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade_da_moeda#/media/File:M1VelocityEMratioUS

052009.png 

Com base nesse resultado a oferta monetária, pode ser escrita como 𝑀𝑠�̅�  =  𝑃𝑌, 

onde �̅� significa que a velocidade de circulação da moeda é constante. Como ela é 

constante, nada impede que utilizemos um número (constante) conveniente, 1. Com o 

numerário �̅� = 1 obtemos 𝑀𝑠 =  𝑃𝑌. 

                                                           
2 A velocidade de circulação é basicamente quantas vezes uma moeda executa transações em um 

determinado período de tempo. 

 



Outra parte fundamental do arcabouço (neo)clássico é a Lei de Say. Existem 

versões fortes e fracas da Lei de Say, bem como uma interpretação neoclássica da lei. O 

que nos importa é apresentar o resultado geral de que ela funciona como uma teoria do 

produto de pleno emprego. Para os fins que nos importam aqui a Lei de Say pode ser 

resumida como: a oferta gera a própria demanda, estabelecendo assim o nível de produto 

no nível de pleno emprego.                                                                                          

Para a economia (neo)clássica sob validade da Lei de Say a economia se encontra 

no pleno emprego. Assim, com 𝑌 =  𝑌𝑛 e �̅� = 1 tem-se  

𝑀𝑠 =  𝑃𝑌𝑛 

Portanto, com velocidade de circulação constante e produto no pleno emprego a 

variação da oferta monetária implica em variação no nível de preços (𝑑𝑀𝑠 =  𝑑𝑃): 

inflação [de demanda]. Para a teoria (neo)clássica, primeiro, o dinheiro exerce 

unicamente a função de meio de circulação, segundo a Lei de Say estabelece uma oferta 

agregada inelástica no nível de pleno emprego e, por fim, o aumento da oferta monetária 

gera inflação de demanda, como pode ser visto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.scielo.org.co/img/revistas/ceco/v25n45/v25n45a04e2.jpg 

 



A teoria keynesiana 

J. M. Keynes publicou em 1936 a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 

livro no qual desafia os pressupostos (neo)clássicos elaborando uma nova visão do 

funcionamento da economia capitalista. Para os fins que nos importam aqui, Keynes 

substitui a teoria do produto (neo)clássica via Lei de Say pelo Princípio da Demanda 

Efetiva (PDE). O PDE postula que o nível de emprego é estabelecido no mercado de bens 

pela expectativa de demanda que os capitalistas têm. Assim, os capitalistas contratarão 

tantos trabalhadores quanto o compatível com o nível estabelecido com o PDE. É 

importante apontar que a expectativa de demanda é estabelecida a um nível de lucro, 

assim a expectativa de demanda se dá sob certa lucratividade estabelecida. 

Além de substituir o equilíbrio de pleno emprego advindo da Lei de Say pela teoria 

do produto fruto do PDE, Keynes aponta que existe uma tendência crônica para o 

equilíbrio abaixo do pleno emprego. A razão é motivada por uma taxa de juros 

eventualmente alta, acima do nível equivalente com o pleno emprego – basta pensar que 

a taxa de juros mínima, associada à armadilha da liquidez é superior ao nível que leva ao 

pleno emprego (𝑖𝑚𝑖𝑛 >  𝑖𝑃𝐸). Essa rigidez para cima da taxa de juros motiva o equilíbrio 

sub-ótimo do sistema, levando-o a um nível de investimento inferior àquele associado ao 

pleno emprego. 



 

Para avançar na desconstrução da economia (neo)clássica, Keynes aponta que, 

além de uma distinta teoria do valor e da distribuição é necessário também estabelecer 

uma nova teoria da moeda (veja, seguindo o título da obra, falamos do nível de Emprego, 

falamos do Juro e agora cabe-nos falar da moeda). Keynes apresenta a teoria da 

preferência pela liquidez apontando que a demanda por moeda não responde somente a 

uma fração 𝑘 da renda nominal. Além de efetuar trocas (transação) se demanda moeda 

pelos seguintes móvitos: 

i Motivo transacional (efetuar transações) 

ii Motivo precaucional (prevenção e segurança quanto ao futuro) 

iii Motivo especulativo (obtenção de lucros) 

iv Motivo finance (financiar investimento) 

 

Preferência pela liquidez: 𝑀𝑑 = 𝑀𝑇 + 𝑀𝑃 + 𝑀𝐸 + 𝑀𝐹 = 𝑓(𝑌, 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎, 𝑖, 𝐼) 

Portanto, como a moeda é demandada no sistema keynesiano por diversos motivos 

além do motivo transacional, o aumento da oferta monetária não se reflete 



necessariamente em aumento preços. Por conta de a moeda ser um refúgio contra a 

incerteza, o aumento da oferta monetária não gera o ímpeto nos agentes para que se 

desfaçam da moeda excedente. Ou seja, para Keynes e os keynesianos, como os agentes 

demanda moeda para além das trocas (oposto do sistema (neo)clássico), o aumento da 

oferta monetária não gera inflação. Para que esse fosse o resultado, o produto deveria 

estar no nível de pleno emprego e a demanda ser estimulada a ponto de que o ajuste se 

desse em preços; isso mostra o último fato sobre o título da obra (Teoria Geral), pois 

Keynes queria retoricamente mostrar que a teoria (neo)clássica era um caso particular da 

sua teoria, geral. 

A teoria marxista 

Karl Marx e o marxismo diferem da teoria (neo)clássica e keynesiana em um 

sentido muito específico: Marx empreendeu uma crítica da Economia Política e não atuou 

como um teórico em busca de uma teoria do produto, do emprego e outras variáveis. 

Todavia, é possível delinear um conjunto de assertivas teóricas a partir crítica 

empreendida pelo autor. 

Sobre o que nos interessa aqui, moeda, dinheiro e inflação, Marx tem algo a dizer. 

Primeiramente, Marx é o único autor dentre aqueles em tela neste trabalho que consegue 

expor uma gênese lógica (categorial) do dinheiro. Para derivar o dinheiro em Marx é 

preciso apontar, primeiramente, que a esfera da circulação é a aparência da sociedade 

capitalista. Sua essência é a esfera produtiva, onde ocorre a busca por lucro. A produção 

é marcada pela divisão de classes fundamental no capitalismo, a relação capital-trabalho. 

Portanto, as mercadorias são produzidas em busca de lucro, assim, o dinheiro despendido 

pelo capitalista deve ser recuperado e aumentado em relação aos custos. Ao vender as 

mercadorias o capitalista realiza o mais-valor e, portanto, ao despender 𝐷 tem, ao final, 

𝐷’ (onde 𝐷’ > 𝐷) pois contratou meios de produção e força de trabalho, a fonte do valor. 

Assim, o circuito do capital é 𝐷 − 𝑀 − 𝐷’, no qual se inicia e termina o ciclo com 

dinheiro, mas se termina com dinheiro aumentado em relação ao despendido. O que 

circula, portanto, são mercadorias. É com base na circulação de mercadorias que Marx 

vai mostrar a gênese categorial do dinheiro. Ele explica que numa relação de igualdade a 

mercadoria que está na posição relativa (à esquerda da igualdade) revela seu valor de 

troca no corpo da mercadoria que está na posição de equivalente (à direita da igualdade). 

Assim, o valor de 20 camisetas é 10 calças: 



20 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 =  10 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑠 

O valor de troca (forma de manifestação do valor) de 20 camisetas equivale a 10 

calças. Todavia, a forma simples encerra uma casualidade na expressão do valor, pois ela 

é particular, enquanto para derivar o dinheiro é necessário um equivalente geral das 

trocas. Por isso, 20 camisetas podem ser trocadas por diversas outras mercadorias. A 

forma de valor desdobrada nos mostra que uma mercadoria qualquer equivale a diversas 

outras: 

 

 

20 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 =  10 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑠 

                                   =  100 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

                                                       =  30 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

. 

. 

. 

O que a forma desdobrada revela é que, fundamentalmente, todas as mercadorias 

representam um mesmo quantum de trabalho humano indiferenciado, o trabalho abstrato. 

Contudo, a cada nova mercadoria que aparece no sistema existem tantas outras para que 

ela seja trocada. Genericamente temos: 

 

𝑥 𝑑𝑒 𝐴 =    𝑦 𝑑𝑒 𝐵                                                 𝑦 𝑑𝑒 𝐵 =  𝑥 𝑑𝑒 𝐴 

                          𝑧 𝑑𝑒 𝐶                                                                     𝑧 𝑑𝑒 𝐶 

                         𝑤 𝑑𝑒 𝐷                                                                     𝑤 𝑑𝑒 𝐷 

 

𝑧 𝑑𝑒 𝐶 =     𝑥 𝑑𝑒 𝐴                                                 𝑤 𝑑𝑒 𝐷 =  𝑧 𝑑𝑒 𝐶 

                      𝑦 𝑑𝑒 𝐵                                                                      𝑥 𝑑𝑒 𝐴 

                      𝑤 𝑑𝑒 𝐷                                                                      𝑦 𝑑𝑒 𝐵 



 

A questão da forma desdobrada é que a despeito de ser geral, não comum, pois 

cada mercadoria nova que aparece expressa seu valor em cada uma das outras distintas 

mercadorias, inexiste uma única mercadoria que expresse o valor de todas as outras. 

Portanto, para que haja uma forma geral e comum – a forma equivalente geral – basta que 

se proceda da seguinte forma: 

 

 10 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑠  

                                                           100 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠                 =   20 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠  

30 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

. 

. 

. 

Agora todas as mercadorias existentes expressam seu valor em termos de 

camisetas. Todavia, nenhuma sociedade existente expressa o valor de suas mercadorias 

como o valor de troca de uma mercadoria em relação a camiseta (ou qualquer outro valor 

de uso genérico que fosse colocado ali). Precisamos derivar a forma preço, que é o valor 

de troca de uma mercadoria quando aquela que está na posição de equivalente já funciona 

como dinheiro. Por exemplo: 

10 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑠  

                                                           100 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠                 =   150 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜 

30 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

20 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠  

. 

. 

. 



Todas as mercadorias expressam em ouro seu valor e, portanto, o valor de troca 

de cada uma das mercadorias frente ao ouro se chama preço3, pois o ouro é a mercadoria 

que funciona como dinheiro. Marx conseguiu, assim, derivar logicamente o dinheiro, o 

que era um segredo para toda a Economia Política Clássica e continuou após Marx, vide 

a ausência do dinheiro nos modelos neoclássicos, montados todos sobre preços relativos 

e utilizando o dinheiro meramente como mediador das trocas.  

Para que uma mercadoria que figura como equivalente geral funcione como 

dinheiro ela precisa ter algumas características para Marx: 

• Medida dos valores (e padrão dos preços) 

• Meio-de-circulação  

• Dinheiro como dinheiro (entesouramento, meio-de-pagamento). 

Ou seja, para figurar como dinheiro todas as mercadorias precisam expressar nessa 

mercadoria seu valor, funcionando como medida dos valores (e existe implicitamente a 

necessidade de que essa mercadoria estabeleça o padrão dos preços), ademais, ela 

funciona como meio de troca e, finalmente, a última determinação monetária é funcionar 

como tesouro e meio de pagamento (que enseja o crédito). A função de meio de circulação 

pressupõe o dinheiro como medida dos valores, pois, na esfera da circulação, as 

mercadorias entram na circulação com preços e o dinheiro com valor. É por conta disto 

que a função meio de circulação não pode explicar a inflação, pois afinal o dinheiro já 

possui valor na troca, afinal a função meio de circulação pressupõe a função medida dos 

valores. Já para a TQM o valor do dinheiro (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜𝑇𝑄𝑀 =
1

𝑃
) é dado através 

de sua função como meio de circulação, um erro teórico pois é a função medida dos 

valores quem deve expressar o valor do dinheiro. 

O modelo marxista em O Capital trata o dinheiro como uma mercadoria produzida, o 

ouro. Portanto, o ouro tem valor, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para 

produzi-lo; mas não tem preço, pois o preço é a expressão monetária da mercadoria e fica 

sem sentido igualar dinheiro a dinheiro a fim de achar o preço do dinheiro em... dinheiro!  

                                                           
3 Aqui é preciso fazer uma ressalva: Marx está apresentando a forma preço em um grau muito 

abstrato (ainda no Livro I), o que quer dizer que faltam determinações para a discussão dos preços 

das mercadorias. Seus preços de mercado e preços de produção serão discutidos à frente. 



A regra de oferta monetária para Marx tem a ver com a “lei segundo a qual a 

quantidade do meio de circulação é determinada pela soma dos preços das mercadorias 

em circulação e pela velocidade média do curso do dinheiro (...)” (Marx, 2013, p.264). 

Portanto, inverte-se a TQM, pois se para esta 𝑃 ←
𝑀𝑉

𝑌
, para Marx 

𝑃

𝑣
→ 𝑀.  

Todavia, no capitalismo contemporâneo o dinheiro de crédito, criado a partir do 

passivo estatal não é uma mercadoria produzida, mas ainda tem valor, porém não 

intrínseco, mas sim dado por um representante. Assim, o próprio papel moeda em 

circulação funciona como representante de valor ao ancorar seu valor no passivo 

(liability) do banco central, uma forma de capital ficítico. Ou seja, implicitamente o ouro 

ainda guarda uma relação com o dinheiro de puro crédito. 

Para os marxistas, tal como os keynesianos, o dinheiro não é demandado somente 

para cumprir trocas. Portanto, como acontece a inflação para o marxista? A inflação para 

os marxistas pode vir de um componente de conflito distributivo, expressando a luta de 

classes no sentido econômico, através do repasse de custos para os preços das mercadorias 

finais. Existe também a tese do capitalismo monopolista, a partir da qual a ideia de que a 

busca pelo pleno emprego por parte do Estado entre em choque com as estruturas de 

precificação por parte dos monopólios e oligopólios, que reagem através de seus mark-

ups. Existe também a ideia de que, sob a estagflação, aumentos de produtividade não 

acompanhados de aumento da oferta monetária podem levar a problemas de realização, 

implicando que as empresas vendam a preços mais baixos e isto pode acarretar uma crise 

de lucratividade pela queda da taxa de lucro das empresas. Marx, todavia, é categórico ao 

mostrar como existe uma ideia de que a emissão monetária não poderia salvar o 

capitalismo,  

[A]s contradições que surgem da natureza da mercadoria e se 

manifestam na circulação das mercadorias podem ser eliminadas por 

meio do aumento do meio de circulação. Porém, da ilusão popular, que 

atribui as estagnações do processo de produção e circulação a uma 

insuficiência de meios de circulação, não se segue, ao contrário, que a 

insuficiência real de meios de circulação – por exemplo, em 

consequência de interferências imprudentes na ‘regulation of currency’ 

[regulação monetária] – não seja capaz, por sua vez, de provocar essas 

estagnações. 
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