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LA MONNAIE ENTRE DETTES ET SOUVERAINETÉ
Michel Aglietta, com a colaboração de pepita Ould Ahmed e Jean-françois 
ponsot. Odile Jacob, paris, 2016

Virgílio Rapaz
Universidade Lusíada de Lisboa

1. Enquadramento

Este livro sintetiza trinta e cinco anos de 
estudos monetários. Aglietta, ora acolitado por 
dois colaboradores (1), prossegue demorada 
investigação, visando compreender a moeda 
em toda a sua complexidade. Enquanto 
ligação entre o individual e o colectivo, a 
moeda transmite o poder soberano à economia 
através do tempo, pelo seu domínio sobre a 
finança, logo sobre o sistema de dívidas. Esta 
abordagem sumária tem a vantagem, em 
nosso entender, de sublinhar a escolha dos 
conceitos que, no título, estão associados à 
moeda: dívidas e soberania.

Mas, continuam os Autores, a liquidez é 
também o objecto de polarização dos desejos de todos, donde a existência de uma 
ambivalência, cuja superação implica construir e confortar a confiança – a sua 
destruição origina as crises que fazem ressurgir o desejo absoluto de liquidez, 
paralisador da actividade.

Apresentado o texto, “volumineux et complexe” (Pg. 7), importa, antes de 
passar à sua análise, recordar, para benefício do leitor português, que Michel 
Aglietta (nascido em 1938) é um conceituado economista francês, Professor 
Emérito da Universidade Paris-Ouest, fundador da escola da regulação e 
Conselheiro Científico no CEPII. Criador de uma vasta bibliografia, só ou 
acompanhado, a sua notoriedade no domínio da reflexão monetária remonta ao 
título “La violence de la monnaie” (Aglietta e Orléan, 1982).
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2. Exposição

Na Introdução Geral, a Obra antecipa o conteúdo das quatro partes (2) em 
que se desdobra, marcando, desde logo, claramente, as ideias fundamentais que 
balizarão o caminho a percorrer ao longo das suas densas 450 páginas.

Os Autores pretendem remeter a moeda – “concept le plus fomdamental de 
l’économie” (Pg. 26) - no coração da economia bem como inserir integralmente a 
economia na sociedade. Perante a oposição entre moeda como mercadoria particular, 
simples apêndice na economia coordenada pelo Mercado, permitindo fundar a 
ideologia de uma economia “pura”, “une cathédrale dogmatique” (Pg. 37), “entièrement 
amonétaire” (Pg. 40), completamente separada da política, e a moeda como sistema 
institucional que faz a unidade da economia, o livro quer conferir toda a amplitude 
a esta segunda posição, “car la monnaie est essentielment un animal politique” (Pg. 13).

A Primeira Parte, “A moeda como relação de pertença social”, procura dar 
uma primeira resposta teórica às questões: 1) como é que a moeda é legítima na 
prática dos seus utentes? 2) que confere confiança à moeda? Nesta busca, o papel 
central da moeda nas sociedades determina que a sua adequada compreensão 
deva recorrer a uma abordagem multidisciplinar, mobilizando os recursos da 
Antropologia, da História e da Economia Política (citadas por esta ordem).

A Antropologia ensina-nos que a moeda existe, pelo menos, desde que as 
populações se sedentarizaram e a divisão do trabalho se instalou. A invenção da 
escrita e a invenção da moeda enquanto unidade de conta vão de par. A partir 
daí, a História vai precisar os laços entre moeda e dívidas, logo moeda e finança, 
por um lado, moeda e soberania, por outro. Segundo os Autores, é evidente a 
preponderância do político sobre o económico nas interdependências dinâmicas 
entre políticas de soberania e doutrinas monetárias. “La monnaie en tant que contrat 
social fait partie de la citoyenneté” (Pg. 15). Ou ainda: “La monnaie institue un rapport 
d’appartenance à une collectivité” (Pg. 93).

A Segunda Parte, “As trajectórias históricas da moeda”, percorre cinco mil 
anos de história para apreender a unidade do fenómeno monetário e a sua relação 
com a soberania, mediante a análise das transformações conjuntas das ordens 
políticas e dos sistemas monetários. “La monnaie n’est pas un objet immuable. C’est 
un système institutionnel qui se développe dans l’histoire” (Pg. 14).

Metendo o leitor em guarda contra a aceitação de modelos formais da 
história, o texto analisa a evolução da moeda desde a Antiguidade, em particular 
o período helénico, com destaque para a Lídia, passando pelas “inventions 
monétaires” (Pg. 119) da Idade Média, reforma inglesa, com a criação do banco 
central e introdução do padrão ouro, até às convulsões monetárias do século XX.

A consideração das diferenças político-culturais é indispensável para se 
dominar o entendimento das transformações da realidade monetária. Por exemplo, 
ela pode mesmo iluminar a compreensão das dificuldades actuais do euro.
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A finalizar esta caminhada ao longo dos tempos, a narrativa ganha, na 
recta final, uma dimensão prospectiva, com a discussão das chamadas moedas 
virtuais, que, aparentemente, escapam à soberania, e das moedas locais, que 
testemunham novas mutações da soberania.

A Terceira Parte, “Crises e regulação da moeda”, intende, a partir dos 
conhecimentos acabados de obter, compreender as épocas de regulação da moeda 
e as crises que se têm manifestado desde que ela adquiriu um carácter fiduciário 
no século XVI a.C., na Ásia Menor e na Grécia, conferindo atenção redobrada às 
perturbações monetárias do capitalismo, até aos nossos dias.

Mais concretamente, os Autores regressam à Antiguidade, conferindo 
ênfase na grande crise inflacionista do Império Romano tardio, antes de se 
debruçarem, mais detalhadamente, sobre as crises monetárias e financeiras dos 
Estados-Nações, nomeadamente Inglaterra e França, e o papel da doutrina do 
emprestador de última instância, até chegarem ao século XX, primeiro com as 
hiperinflações da Alemanha, China e América Latina, depois com a liberalização 
financeira e o ressurgir das turbulências monetárias. 

Com as crises, surgiram as políticas monetárias, isto é, “les décisions de la 
puissance souveraine pour concilier les besoins de financement de l’Etat et la confiance 
dans la monnaie” (Pg. 16). A racionalidade do banco central e a sua independência 
no coração da política económica merecem estudo aprofundado. As relações 
contraditórias entre a finança e a soberania, sublinham, de novo, a ideia de 
ambivalência da moeda, devido a poder ser apropriada privadamente e 
ilimitadamente . “Le désir privé de liquidité est sans limites” (Pg. 16), mas pode cessar 
e a moeda ser então repudiada por perda de confiança na ordem monetária, 
sobretudo se reforçada pela existência de efeitos miméticos, de contágio. As 
crises monetárias são sempre, também, crises sociais e políticas.

A Quarta Parte, “O enigma da moeda internacional”, começa por constatar 
que a expansão do capitalismo conduz ao conflito entre as moedas. Como o 
regular? Que princípios, aceitáveis pelas soberanias, podem ser impostos? “Dans 
l’arène internationale, la tension entre la finance et la souveraineté politique est à son 
comble” (Pg. 18).Uma elite internacional, pela sua capacidade em internacionalizar o 
capital,	 na	 sua	 forma	 líquida,	 pode	 fazer	 ajoelhar	 os	 Estados.	Nesta	 vertente	 final	 da	
obra,	 procura-se,	 por	 um	 lado,	 uma	 definição	 do	 sistema	 monetário	 internacional	 e	
uma	clarificação	dos	problemas	 teóricos	que	suscita,	à	 luz	da	análise	aprofundada	das	
suas formas históricas no capitalismo desenvolvido, por outro, responder a uma 
interrogação sobre o seu futuro no século XXI.

Existe uma contradição irredutível entre a pretensão do capitalismo à 
universalidade e a pluralidade inultrapassável das soberanias. A conciliação, 
sempre precária, é um sistema monetário internacional que organiza o confronto 
das moedas segundo o princípio da convertibilidade.
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O texto estuda os sistemas de padrão-ouro e de Bretton Woods, condições 
de aceitabilidade e génese da sua degradação e destruição final, concluindo pela 
existência de um traço comum entre eles: papel central de uma moeda-chave. 
Quer dizer, nestes sistemas monetários hierarquizados, colocados sob a liderança 
de uma potência hegemónica, uma divisa é superior às demais na medida em 
que é o suporte da liquidez internacional.

A actualidade é caracterizada  como “une forme de système dégénéré, appelé le 
semi-étalon dóllar” (Pg. 19). Este perdura por inércia, por falta de alternativa e pelas 
vantagens que confere aos Estados Unidos. Mas, não fornece o bem comum, que 
se espera de um sistema monetário internacional organizado e aceite, isto é, a 
estabilidade monetária para todos os países participantes. Que se seguirá?

Perante a perda de poder económico relativo dos Estados Unidos, a 
crescente relevância da China e o incompleto euro, por defeitos de governança, 
os Autores antecipam um possível sistema monetário multipolar, estruturado em 
zonas monetárias regionais. Mas, esta solução, sem recuo da actual globalização 
financeira, exige um princípio de coordenação em torno de uma liquidez última, 
plenamente supranacional. Qual?

3. Apreciação
  

Apresentada a Obra, de uma maneira concisa, com recurso ocasional às 
próprias palavras dos Autores, para minimizar os riscos de eventual infidelidade, 
procede-se, nesta fase conclusiva, a uma apreciação do texto.

Haverá, de vez em quando, em nosso entender, um excesso de assertividade 
na defesa das suas posições. Por exemplo, na investigação sobre a moeda como 
relação de pertença social, afirma-se “surtout n’ouvrons pas un manuel d’economie” 
(Pg. 21), revelador de uma abordagem heterodoxa que, por tão radicalmente 
expressa, mina a sua credibilidade. Que fazer aos seus próprios escritos e aos 
daqueles com que partilham pontos de vista? 

Talvez a fundamentação dessa recusa de leitura tenha a ver com o conceito 
de “manual de economia”. Com efeito, como salientado antes, a Economia 
Política aparece, na ordenação dos Autores, após a Antropologia e a História, 
como disciplinas científicas orientadoras de um adequado enquadramento 
multidisciplinar. E, quiçá, pelo menos a Filosofia e a Sociologia não deveriam 
ter sido omitidas, dado o cariz imprimido, aqui e além, ao desenvolvimento do 
texto.

A título de exemplo, afirma-se que “la monnaie est le bien intergénérationnel 
qui garantit l’immortalité de la société” (Pg. 77) e “parce que les individus meurent, 
la monnaie est nécessaire” (Pg. 78). Duas simples perguntas: quando uma moeda 
morre será que a sociedade a acompanha ? se os indivíduos fossem imortais, a 
moeda passaria a ser supérflua? 
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O Livro tem pendor acentuadamente marxista, embora não assumido, nos 
seus princípios de base, o que não constitui surpresa, à luz da vivência política 
(3) e académica de Aglietta. 

Todavia, nota-se uma diluição do tributo prestado. Já não se está na situação 
descrita por Cartelier (1983, Pg. 395), na sua crítica bastante encomiástica de 
“La violence de la monnaie”, perante um caso em que “Le spectre de Marx hante à 
l’évidence ce livre”. Aliás, a própria noção de violência, logo presente no título e 
recorrente nas suas páginas, não ressuscita na Obra objecto de recensão.

Mas, a terminologia continua reveladora.
Por um lado, a defesa da moeda como “le lien social le plus géneral” (Pg. 26) é, 

claramente, inspirada por Marx (1859, Pg. 390), ao concebê-la como “le lien social, sous 
sa forme solide”.

Por outro, a questão do aparecimento da moeda é tratada identicamente. 
Segundo Marx (1867, Pg. 84), a análise da “transição da forma valor-geral para a 
forma-dinheiro” demonstra a impossibilidade de uma circulação não -monetária 
das mercadorias. E os nossos Autores avançam com uma proposição rotulada 
de fundamental: “la monnaie est logiquement antérieure aux relations de marché”  
(Pg. 43). Tutin (2009, Pg. 250) comenta mesmo que aquela se trata de uma abordagem 
de “genèse logique” (4) da moeda e não de “genèse historique”, acrescentando que 
“Pour Marx, l’état de troc n’est rien d’autre qu’une fiction”. E a nossa Obra usa a 
expressão “l’illusion du troc” (Pg.63).

No entanto, a visão de Aglietta e colaboradores é muito mais realista que a 
de Marx. Este declara em “O Capital”: “Nesta obra, por uma razão de simplificação, 
irei sempre pressupor o ouro como a mercadoria-dinheiro” (Pg.112). Schumpeter 
(1954, Vol. I, Pg.406 e Vol. II, Pg.431) cataloga Marx e muitos dos seus ilustres 
predecessores como adeptos de um “metalismo teórico”. Tal não é aplicável aos 
Autores em apreciação, cuidadosos em bem documentarem o aparecimento 
e o desenvolvimento de sistemas monetários fiduciários, ainda metálicos ou 
escriturais, incluindo os dominantes antes de Marx.

Aliás, um bom indicador do actual menor seguidismo de Aglietta em 
relação ao pensamento marxista pode ser detectado na circunstância de que, quer 
no número de referências bibliográficas, quer no montante de citações, Keynes 
ganhar muito folgadamente a Marx.

A centena de páginas dedicadas à evolução da moeda revela uma história 
rica de desenvolvimentos, com uma clara descrição dos seus marcos basilares, 
desde os antigos impérios centralizados do Médio Oriente até à actualidade. 
Trata-se de uma descrição e interpretação sempre devidamente enquadradas pela 
ideia nuclear emanada das reflexões anteriores de que a moeda é um fenómeno 
social total. Talvez uma referência à China tivesse sido aconselhável, tanto mais 
que esse espaço está presente posteriormente.

Nessa caminhada histórica, o desencadear e solução de crises ganha especial 
relevância, pelo que se justifica plenamente que os Autores tenham reservado 
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toda uma parte da Obra para se cuidar dessa temática. Afinal, já Mill (1848, 
Vol. II, L.III, C.VII, Sec.3,Pg. 3) afirmara que a moeda “only exerts a distinct and 
independent influence of its own when it gets out of order”.

As páginas derradeiras são destinadas a discutir a moeda internacional ou, 
melhor, como referem os Autores, o seu « enigma” (outra herança: Marx (1867, 
Pg. 60) usara a expressão “o enigma do dinheiro”). A contradição entre as moedas 
nacionais, todas investidas de uma soberania, e a ausência de uma soberania 
universal surge omnipresente no texto, que concentra a sua atenção, com riqueza 
de pormenores, no padrão-ouro e no acordo de Bretton Woods, arrastados, no 
devir da história, para o já referido sistema descentralizado de “semi-étalon dólar”.

O Capítulo final examina a transição para um novo sistema monetário 
internacional, a partir de reflexões teóricas sobre a indeterminação dos câmbios 
num sistema de divisas concorrentes e do esmiuçar gráfico do teorema da 
impossibilidade de Mundell (5). Influenciados por Keynes, os Autores concluem 
que o restabelecimento de ajustamentos simétricos só é possível com a criação de 
uma liquidez última, moeda fiduciária de oferta flexível, em que todas as divisas 
importantes seriam definidas e convertíveis. E, segundo eles, essa moeda existe 
já, pelo menos, “en puissance” (Pg. 428): os direitos de saque especiais, criados pelo 
F.M.I.. Devidamente reformulados, seriam a resposta à interrogação avançada ao 
terminar a nossa apresentação.

Esta solução parece ir ao arrepio da postura geral do texto, contrariando 
afirmações anteriores relativas à íntima associação entre Moeda e Soberania: 
“Toute monnaie est fondée sur un príncipe de souveraineté (6); or il n’existe pas de 
souveraineté universelle” (Pg. 98). Esta passagem dispensa o crítico de construir 
argumentação	para	sublinhar	a	inconsistência.

É verdade que, avisadamente, Aglietta e colaboradores defendem uma 
mudança da natureza dos direitos de saque especiais, que deixariam de ser  um 
cabaz de divisas, mas antes a moeda fiduciária de grau mais elevado, fora do 
alcance dos agentes privados, reservada aos Bancos Centrais, como liquidez 
última para regularizar as suas dívidas. A lógica da moeda como bem público 
imperaria através de uma integração mundial dos meios de pagamento. Mas, 
como gerir a sua oferta flexível? E como a repartir? Ou regressando aos conceitos 
nucleares: como institucionalizar esta nova Soberania? Não se exigiria uma 
redefinição do anterior conceito de Moeda?

Concluindo: a Obra é bem-vinda enquanto exemplo de uma leitura alternativa 
do fenómeno monetário e da sua concretização ao longo do tempo, ultrapassando 
sucessivas crises, nos seus dois domínios, doméstico e internacional. Porém, a 
mensagem seria certamente mais perceptível se os Autores não tivessem optado, 
com frequência, por uma linguagem hermética, com recurso a vocabulário pouco 
usual (7) nos textos consultados pelos interessados na Moeda, enquanto conceito 
económico fundamental. Talvez tenha sido deliberado, como via instrumental 
para se evitar que o Livro se transfigure num tão pouco prezado Manual de 
Economia…    
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Notas

1) Por vezes, esta pluralidade é contrariada pelo uso do pronome pessoal singular 
“je”.
2) Uma primeira mais curta, seguida de três de extensão semelhante.
3) Aglietta tem assumido, publicamente, posições de apoio a governos declarados 
de esquerda.
4) Retomando Aglietta e Orléan (1982, Pg. 143): “La monnaie précède l’économie 
marchande, non l’inverse ».
5) Note-se, a propósito, que a referência bibliográfica sobre o artigo seminal de 
Mundell enferma de uma incorrecção corrente: o original não ostenta  “optimal” 
mas sim “ optimum” (“currency areas”). Rapaz (1992, Pg. 94) discute esta questão 
linguística.
6) Daqui pode-se partir para uma crítica do euro actual: moeda partilhada por 19 
países sem o amparo de um poder político correspondentemente centralizado.
7) Exemplos: “aporie”, “homologie”, “ontogénese”, “ontologie”…
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