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Tópicos para a discussão: dinheiro, 

ecologia, economia e filosofia

 Economia convencional, Liberalismo e críticas ecológicas: bases filosóficas da 
desconsideração da natureza

 Criação de moeda como um imperativo de crescimento

 Natureza do dinheiro moderno

 Crítica heterodoxa à austeridade fiscal: austeridade como um sentimento moral

 Democratização da criação de moeda

 Dos limites financeiros aos limites reais  



Crescimento e Limites Ecológicos

 Economia convencional, tanto ortodoxa quanto heterodoxa, não considera 
limites ecológicos no centro de suas teorias, por partirem dos preceitos do 
Liberalismo clássico, centrando a análise na economia de mercado

 Compartilham também de características da modernidade, que falham em 
considerar a vida humana inserida na ecologia: economicismo, produtivismo, 
quantitativismo, industrialização e tecnologia como caminhos inequívocos para o 
progresso, antropocentrismo, etnocentrismo, uniformização, racionalidade 
instrumental voltada à eficiência (mensurada em termos econômicos)

 Com isso, o crescimento se sobrepõe ou se confunde com desenvolvimento no 
discurso econômico hegemônico e a análise é somente em termos de mercado

 Pode-se dizer que o Marxismo carrega o gérmen de uma crítica ecológica pela 
crítica que faz aos fundamentos do Liberalismo e ao modo de produção 
capitalista

 A Economia Ecológica e a Ecologia Marxista produzem críticas e análises 
econômicas inseridas no contexto ecológico 



A Economia, Ecologia e Criação de 

Moeda

 Economia como subsistema aberto dentro do sistema fechado Terra

 Consideração de processos biogeofísicos da Terra, limites ecológicos e fluxos 

metabólicos do processo econômico

 A Ecologia Marxista mostra como capitalistas sempre irão direcionar a 

economia ao crescimento contínuo por objetivarem acumulação: aumentos 

de produtividade, intensidade e eficiência técnica apenas direcionam o 

capital liberado para outras frentes de acumulação

 Imperativos de crescimento: características econômicas e sociais 

institucionalizadas que penalizam os trabalhadores e o conjunto da sociedade 

caso não se efetue coletivamente o desejo de acumulação capitalista 

(crescimento)

 Um grande debate para a Economia Ecológica é se o dinheiro atual, criado 

majoritariamente de forma privada e com base em dívida e juros, representa 

um imperativo de crescimento e um problema ecológico



Natureza do Dinheiro Moderno
 Hoje se sabe, pelas evidências arqueológicas, que o dinheiro sempre 

existiu muito mais como relação de dívida do que como bem físico (ex.: 
ouro)

 Em alguns momentos da história tentou-se manter algum lastro e depois, 
instaurou-se o padrão dólar-ouro, o que foi fracassou, justamente porque o 
capitalismo se move por acúmulo e necessita de expansão monetária 
constante, não podendo estar limitado à disponibilidade de oferta de um 
único bem

 Após a queda definitiva do padrão-ouro, em 1971, o dinheiro moderno é 
exclusivamente fiat (feito por ordem do governo, sem lastro), o que implica 
que o governo cria dinheiro sempre que gasta e destrói dinheiro sempre 
que recolhe impostos, assim como acomoda a demanda por dinheiro 
criado por decisão dos bancos

 O dinheiro criado pelo governo para pagar salários, benefícios, fazer 
investimentos e demandar bens e serviços, só irá gerar inflação se não 
houver capacidade produtiva para atender a demanda

 O dinheiro é potencialmente ilimitado



A austeridade como um “sentimento” 

liberal

 Muito antes de ser uma teoria específica sobre orçamento público, a 

austeridade sempre pairou como uma “sensibilidade” de limitação do 

Estado derivado de um conjunto de premissas liberais. Atrelada a moralismo 

e ideologia, carecendo de fundamentação lógica e evidência empírica 

(Blyth, 2017). 

 Uma ideia inicial equivocada: Estado x Mercado. O liberalismo nasce em 

oposição ao Estado monárquico e o pensamento liberal segue se opondo 

retoricamente ao Estado. No entanto, o Estado moderno é o Estado burguês, 

que se configurou justamente para permitir o funcionamento do mercado. 

 Não há nada de natural nos mercados, visto que a própria garantia da 

propriedade privada necessita de Estado. As evidências arqueológicas mais 

recentes mostram que não há nem mesmo dinheiro sem Estado. O Estado 

cria o dinheiro e este impulsiona os mercados. 



Liberais clássicos

 Locke (1632 – 1704): argumenta contra o Estado monárquico, a dívida pública 

(dívida real) e os impostos (destinados aos reis). Em favor do “direito natural” à 

propriedade. No entanto, até a propriedade necessita do Estado para ser 

garantida. Nasce aqui um dilema liberal com relação ao Estado. 

 Hume (1711 – 1776): introduz a Teoria Quantitativa da Moeda (TQM), a ideia de 

Neutralidade da Moeda (que a expansão de moeda causa apenas inflação) 

e de que o endividamento público expulsa investimentos privados (hoje 

chamado de crowding out), que estão presentes na macroeconomia 

ortodoxa (hegemônica) ainda na atualidade. 

 Smith (1723 – 1790): reconhece que o Estado é necessário (defesa externa, 

justiça, formação e treino de trabalhadores etc.) e que o mercado não pode 

viver sem ele. Porém, o capitalismo necessitaria de “sentimentos de 

parcimônia, prudência e poupança”, que são deturpados pelos mercados de 

crédito, dívida e pelo empréstimo aos governos gastadores. Ideia que perdura 

até hoje: o governo se financiaria também por meio da inflação, que corrói a 

riqueza privada.



Retomando a controvérsia da Economia 

Ecológica: dinheiro baseado em crédito 

privado é um imperativo de crescimento? 

 A tradição da Economia Ecológica defendia originalmente que dinheiro criado de 
forma privada com base em dívida era um problema ecológico, pois a esfera 
financeira impulsionava a produção real

 As análises da macroeconomia ecológica recente, baseadas em modelos de 
estoque fluxo pós-keynesianos, contradizem esse argumento, baseados no fato de 
que teoricamente é possível um cenário de dívida constante e crescimento zero 
(estado estacionário), mantendo o dinheiro criado com base em juros

 Argumentam ainda que é a demanda produtiva que induz o crédito e a criação 
de dinheiro, e não o inverso

 No entanto, outras análises heterodoxas, institucionais e históricas, mostram que 
apesar de o modelo admitir essa possibilidade, ela é irreal, uma vez que o crédito 
privado é sim um importante imperativo de crescimento, pois se confunde com a 
própria evolução do capitalismo e dos seus diversos imperativos de crescimento

 Poderia se argumentar ainda que como no capitalismo a demanda é 
permanentemente reprimida, pois falta à população o meio monetário, a oferta 
de crédito pode impulsionar a demanda por ele 



Problemas com a criação privada de 

dinheiro 

 Atualmente, o nosso sistema financeiro empresta desproporcionalmente 
para as próprias finanças, de modo que grande parte do dinheiro criado vai 
para especulação financeira, imobiliária ou para a área de seguros 

 A criação de moeda diretamente pelo Estado eliminaria importantes 
imperativos de crescimento, como a especulação promovida com a 
criação privada de dinheiro e o crédito direcionado de forma pouco 
estratégica e democrática

 Democratizaria a criação de moeda, retirando os bancos privados como 
decisores do processo monetário 

 O dinheiro seria criado exclusivamente por meio de gasto público e 
distribuído diretamente nas contas das pessoas físicas e jurídicas, de forma 
direcionada e estratégica, por meio de transferência de renda, 
contratações, crédito e compras governamentais

 Bancos privados poderiam atuar apenas como intermediários



Políticas keynesianas tradicionais

 Existe recorrentemente um hiato entre a demanda advinda de consumo e o 

produto, que poderia ser preenchido por investimentos capitalistas. No 

entanto isso não ocorre, porque é justamente olhando para esse hiato que os 

capitalistas projetam que não realizarão seus lucros e, com isso, deixam de 

investir. Assim, é normal que a economia capitalista não tenha investimentos 

suficientes para levar ao pleno emprego

 O que as políticas keynesianas tradicionais fazem é garantir demanda efetiva 

aos capitalistas, para que invistam e gerem, como subproduto do seu lucro, 

um possível aumento de renda e emprego

 Ao negligenciarem limites ecológicos, políticas econômicas heterodoxas não 

necessitam questionar imperativos de crescimento, podendo responder a 

problemas sociais e, de forma paradoxal, a problemas ambientais, com mais 

crescimento, incentivando a acumulação capitalista



Programa de Garantia de Empregos
 Possibilita a criação massiva de empregos negligenciados pelo setor privado, 

como por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, arte e cuidados

 Ultrapassa a armadilha do crescimento, ao retirar empregos, produtos e 
serviços da condicionalidade do lucro e da produção para o valor de troca

 Pode-se estabelecer salários e condições mínimas para os trabalhadores, e 
critérios mínimos para os produtos, o que pode resgatar a sociedade da 
subordinação intolerável à obsolescência programada

 Quando o objetivo de bem-estar social é viabilizado diretamente, sem a 
mediação do crescimento, o produto pode cair em setores danosos 
ambientalmente, mantendo o pleno emprego e aumentando bem-estar. Ao 
mesmo tempo em que é necessário e possível investir no desenvolvimento 
tecnológico, aumentando a produtividade de certos setores, visando produtos 
socialmente úteis e a diminuição da nossa dependência estrutural, é 
fundamental também diminuir a produtividade em outros casos

 Se a produtividade for definida pelo tempo de trabalho empregado na 
produção de determinada mercadoria, para dada tecnologia, diminui-la 
significa justamente diminuir a exploração e alienação do trabalho.

 Ainda, outros setores são essencialmente intensivos em trabalho, dificilmente 
mecanizados e comodificados, e é importante que assim o sejam, pois é o 
próprio tempo dispendido nesses trabalhos que os qualificam, beneficiando 
toda a sociedade



Considerações Finais: Limites Reais

 A busca por crescimento econômico deriva de uma racionalidade 

específica da modernidade e não de uma racionalidade capaz de 

responder à complexidade da economia inserida no ambiente

 Tecnicamente, seria possível aliar o combate à inflação, a busca por 

pleno emprego e objetivos sociais e ecológicos

 Seria possível ainda aliar a expansão monetária, ainda que não 

indefinida, ao atingimento de um decrescimento planejado da 

economia

 O dinheiro ilimitado e sem lastro é um potencial aliado, mas requer a 

democratização da criação desse dinheiro e das decisões produtivas

 Os únicos limites à expansão monetária são aqueles limites que 

realmente importam socialmente: os próprios limites planetários e não 

limites financeiros

 De forma paradoxal, limites financeiros com aparência tecnocrática são 

derivados de sentimentos morais e premissas valorativas
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