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Denaro 
 
 

Il denaro, in quanto è il mezzo e il potere esteriore, cioè nascente non dall'uomo come 

uomo, né dalla società umana come società, in quanto è il mezzo universale e il potere 
universale di ridurre la rappresentazione a realtà e la realtà a semplice rappresentazione, 

trasforma tanto le forze essenziali reali, sia umane che naturali, in rappresentazioni 

meramente astratte e quindi in imperfezioni, in penose fantasie, quanto, d'altra parte, le 

imperfezioni e le fantasie reali, le forze essenziali realmente impotenti, esistenti soltanto 

nell'immaginazione dell'individuo, in forze essenziali reali e in poteri reali. Già in base a 

questa determinazione il denaro è dunque l'universale rovesciamento delle individualità, 
rovesciamento che le capovolge nel loro contrario e alle loro caratteristiche aggiunge 

caratteristiche che sono in contraddizione con quelle. 

[Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici, 1844] 

 

I soldi mutano la fedeltà in infedeltà, il vizio in virtù, il disonore in eroismo e, proprio perché hanno 

la facoltà di trasformare la rappresentazione in realtà e la realtà in semplice rappresentazione, sono 

il supremo vincolo su cui si fonda l’ordine delle finzioni.  

Comprare, vendere, rubare, truffare, ereditare, prestare, donare, speculare, corrompere e tradire. Il 

potere del denaro è sostanzialmente illimitato e finisce col sovrapporsi al potere di chi lo possiede, 

determinando inevitabilmente anche la rappresentazione del denaro stesso. Avere denaro oppure 

non averne corrisponde ad avere potere o esserne privo. Allo stesso modo, è il potere d’acquisto a 

condizionare ogni rappresentazione, sociale o individuale.  

D’altro canto il denaro, in quanto base dell’economia monetaria, è uno dei pilastri dello sviluppo 

istituzionale dell’Occidente europeo. Il governo della giustizia, nella sua articolazione tra foro 

interiore e foro esterno, i sistemi politici sempre più secolarizzati e il mercato hanno costituito per 

l’Europa un sistema coerente al cui interno sono nati i diritti umani, le libertà costituzionali, il 

capitalismo industriale, elementi cardine di un sistema europeo che ha dominato per secoli sugli 

altri sistemi politico-economico-giuridici e che ancor oggi si ritiene lecito esportare e/o imporre. Il 

peso e i significati culturali e finanche religiosi che ogni società attribuisce al denaro, al profitto, al 

prestito ad interesse e alla ricchezza, così come alla mancanza di denaro e di mezzi di sussistenza, 

sono del resto unici – come l’antropologia economica, dagli studi di Karl Polanyi in poi, ci ha 

ampiamente mostrato. Il capitalismo mercantile, caratterizzato da una sottovalutazione di fattori 

come i legami sociali, la reciprocità, il dono e i meccanismi di compensazione, è il prodotto di una 

specifica cultura e di una precisa fase storica e non un dato assolutizzabile. 

Nella prospettiva interdisciplinare che caratterizza la rivista, il quarto numero di “Krypton” si 

propone, quindi, di analizzare il rapporto tra denaro, potere e rappresentazioni sociali. 

Gli articoli, redatti in una delle lingue previste da Krypton (francese, inglese, italiano, portoghese, 

romeno, spagnolo) dovranno essere inviati entro il 10 luglio 2014 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: krypton@uniroma3.it 

Gli articoli saranno sottoposti a peer-review da parte di due referees anonimi e l’esito della 

valutazione sarà comunicato entro 6 settimane dalla ricezione dell’articolo. 

I contributi – che non potranno superare le 35.000 battute spazi inclusi – dovranno rispettare 

le norme redazionali della rivista. 
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NORME EDITORIALI 

 

 

Gli articoli – che non potranno superare le 35.000 battute spazi inclusi – dovranno rispettare le 

norme redazionali e potranno essere inviati unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

krypton@uniroma3.it 

 

Gli articoli, che dovranno essere inediti, potranno essere redatti in una delle seguenti lingue: 

francese, inglese, italiano, portoghese, romeno, spagnolo.  

 

In vista della valutazione da parte dei due blind referees, i dati dell’autore (nome, cognome/i, nome 

dell’istituzione di appartenenza, indirizzo di posta elettronica) non dovranno essere inseriti 

nell’articolo, bensì inviati contestualmente in un file a parte, contenente il titolo del contributo, 

l’abstract (massimo 10 righe) e le parole chiave (massimo 5), il tutto redatto nella lingua in cui è 

scritto l’articolo e tradotto in inglese.  

 

 

FORMATO E MARGINI 

L’articolo, obbligatoriamente in formato Word, deve essere redatto in Times New Roman 

formato 12, interlinea 1,5 (salvo nelle parti specificate più avanti). Ogni capoverso deve essere 

rientrato di 1,5 cm. 

 

I margini della pagina devono essere i seguenti: 

Superiore: 3 cm 

Inferiore: 2,5 cm 

Sinistro: 3,5 cm 

Destro: 2,5 cm 

 

CITAZIONI TESTUALI 

Le citazioni testuali brevi (al massimo tre righe) saranno inserite nel corpo del testo tra virgolette 

caporali « ». Le citazioni lunghe andranno in corpo separato, con un rientro a sinistra di 1,5 cm, 

interlinea singola, senza virgolette e con formato carattere 11.  

 

NOTE 

Le note vanno inserite a pie’ di pagina; il rimando deve precedere il segno di punteggiatura.  

Il formato carattere del corpo delle note è 10, con interlinea singola.  

 

IMMAGINI 

Le immagini inserite nel testo devono essere inviate anche in file a parte, in formato JPG, con 

risoluzione non inferiore a 300 dpi e numerati progressivamente secono l’ordine di inserimento nel 

testo.  

  

RIMANDI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

I rimandi bibliografici saranno inseriti secondo il modello anglosassone, direttamente nel corpo 

del testo (Cognome dell’autore, anno: numero/i di pagina).  

I riferimenti bibliografici completi saranno inseriti unicamente nella bibliografia posta alla fine 

del documento.  

Qualora di uno stesso autore si citi più di un’opera pubblicata nello stesso anno, all’anno di 

riferimento si farà seguire una lettera romana minuscola, secondo l’ordine in cui tali saggi sono 

riportati nella bibliografia finale. 

Non è consentito l’uso di altri rimandi, come cit., op. cit., id., ibidem, ecc. 



 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia di riferimento dovrà trovarsi alla fine dell’articolo, seguendo l’ordine alfabetico dei 

cognomi degli autori.  

 

-LIBRI 

Cognome/i, Nome (anno), Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore. 

 

-MISCELLANEE, LIBRI COLLETTIVI E ATTI DI CONGRESSI: 

Cognome/i, Nome (a c. di) (anno), Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore. 

 

-CAPITOLI DI LIBRO: 

Cognome/i, Nome dell’autore (anno), «Titolo del capitolo», in Cognome/i, Nome del curatore (a c. 

di), Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore, pp. 

-ARTICOLI: 

Cognome/i, Nome (anno), «Titolo dell’articolo», Titolo della rivista, volume, pp. 
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Dinero 

 
El dinero en cuanto medio y poder del universales (exteriores, no derivados del hombre 

en cuanto hombre ni de la sociedad humana en cuanto sociedad) para hacer de 

la representación realidad y de la realidad una pura representación, transforma 

igualmente las reales fuerzas esenciales humanas y naturales en puras representaciones 

abstractas y por ello en imperfecciones, en dolorosas quimeras, así como, por otra parte, 
transforma las imperfecciones y quimeras reales, las fuerzas esenciales realmente 

impotentes, que sólo existen en la imaginación del individuo, en fuerzas esenciales 

reales y poder real. Según esta determinación, es el dinero la inversión universal de 
las individualidades, que transforma en su contrario, y a cuyas propiedades agrega 

propiedades contradictorias. 

 
 [Karl Marx, Manuscritos económicos y filosóficos, 1844] 

 

El dinero transforma la fidelidad en infidelidad, el vicio en virtud, el deshonor en heroísmo y, 

justamente por ser capaz de convertir la representación en realidad y la realidad en simple 

representación, es el vínculo supremo en el que se fundamenta el orden de las ficciones.  

Comprar, vender, robar, estafar, heredar, prestar, donar, especular, corromper y traicionar. El poder 

del dinero es esencialmente ilimitado y acaba superponiéndose al poder de quien lo posee, 

determinando también, inevitablemente, la representación del dinero en sí. Tener dinero o bien no 

tenerlo significa disponer el poder o no. De la misma manera, el poder adquisitivo condiciona 

cualquier representación, tanto social como individual.  

Por otra parte, el dinero, en tanto base de la economía monetaria, es uno de los pilares del desarrollo 

institucional de la Europa occidental. La administración de la justicia, en su articulación en foro 

interno y foro externo, los sistemas políticos cada vez más secularizados y el mercado constituyeron 

para Europa un sistema coherente en cuyo seno germinaron los derechos humanos, las libertades 

constitucionales, el capitalismo industrial, fundamentos todos de un sistema europeo que durante 

siglos dominó los demás sistemas políticos, económicos y jurídicos y que se sigue considerando 

lícitamente digno de ser exportado y/o impuesto. El peso y los significados culturales e incluso 

religiosos que cada sociedad atribuye al dinero, a la ganancia, al préstamo con interés y a la riqueza, 

así como a la falta de dinero y de medios de subsistencia, son únicos –como la antropología 

económica, a partir de los estudios de Karl Polanyi, ha venido mostrando. El capitalismo mercantil, 

caracterizado por una infravaloración de factores como las relaciones sociales, la reciprocidad, el 

don y los mecanismos de compensación, lejos de ser un dato absoluto, es el producto de una cultura 

específica y de una fase histórica determinada. 

Desde la perspectiva interdisciplinaria que caracteriza la revista, el cuarto número de “Krypton” se 

propone analizar la relación entre dinero, poder y representaciones sociales. 

Los artículos, redactados en una de las lenguas de Krypton (castellano, francés, inglés, italiano, 

portugués, rumano) deberán remitirse, antes del 10 de Julio de 2014, a la dirección de correo 

electrónico: krypton@uniroma3.it.   
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Los artículos serán evaluados mediante el sistema de peer review por dos blind referees. El 

resultado de la evaluación se comunicará al autor dentro de 6 semanas a partir de la recepción del 

artículo.  

Los trabajos –de no más de 35.000 caracteres, espacios, notas y referencias bibliográficas 

incluidos– deberán ser redactados según las normas editoriales de la revista. 

  



NORMAS EDITORIALES 

 

Los trabajos –de no más de 35.000 caracteres, espacios, notas y referencias bibliográficas 

incluidos– deberán ser redactados según las normas editoriales de la revista. Los artículos se 

enviarán exlusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico: krypton@uniroma3.it  

 

Los artículos, que tienen que ser inéditos, podrán redactarse en uno de los idiomas que a 

continuación se mencionan: castellano, francés, inglés, italiano, portugués, rumano.  

 

Con vistas a la evaluación por parte de los dos blind referees, los datos del autor (nombre, 

apellido/s, institución, dirección de correo electrónico) no se indicarán directamente en el artículo; 

deberán, en cambio, enviarse en un fichero aparte, en el cual figurarán asimismo el título del 

artículo, un resumen (un máximo de 10 líneas) y las palabras clave (un máximo de 5), tanto en el 

idioma del artículo como en inglés.  

 

 

FORMATO Y MÁRGENES 

El artículo ha de ser redactado en formato Word, Times New Roman 12, espacio 1,5 (salvo en las 

partes indicadas en su lugar). El primer renglón de cada párrafo irá sangrado (1,5 cm). 

 

Los márgenes de la página serán: 

Superior: 3 cm 

Inferior: 2,5 cm 

Izquierdo: 3,5 cm 

Derecho: 2,5 cm 

 

CITAS TEXTUALES 

Las citas textuales breves (hasta tres líneas) figurarán directamente en el texto entrecomilladas (« 

»). Las citas largas irán sangradas (1,5 cm), un espacio, tamaño 11.  

 

NOTAS 

Las notas deberán figurar a pie de página; las llamadas de las notas se incorporarán antes de los 

signos de puntuación. 

El tamaño de letra en las notas será de 10 puntos, un espacio.  

 

IMÁGENES 

Las imágenes en el texto también se enviarán en archivos separados, en formato JPG, con una 

resolución de al menos 300 píxeles por pulgada, numerados consecutivamente según el orden en 

que aparecen en el texto. 

 

REFERENCIAS Y DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

Las referencias bibliográficas se incorporarán, según el modelo anglosajón, directamente en el 

texto (Apellido/s del autor, año: página/s).  

Los datos bibliográficos completos figurarán únicamente en la bibliografía.  

Si de un mismo autor se citan más obras publicadas en el mismo año, tras ésta se incluirá una letra 

minúscula, según el orden indicado en la bibliografía.  

No se permite el uso de otros tipos de referencias, como cit., op. cit., id., ibidem, etc. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía de referencia se situará al final del artículo, en orden alfabético según los apellidos 

de los autores.  
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-LIBROS 

Apellido/s, Nombre (año), Titulo del libro en cursiva, Lugar, Editorial. 

 

-EDICIONES Y ACTAS DE CONGRESOS: 

Apellido/s, Nombre (ed.) (año), Título del libro en cursiva, Lugar, Editorial. 

 

-CAPÍTULOS DE LIBROS: 

Apellido/s, Nombre del autor (año), «Título del capítulo», en Apellido/s, Nombre del editor (ed.), 

Título del libro en cursiva, Lugar, Editorial, pp.  

 

-ARTÍCULOS: 

Apellido/s, Nombre (año), «Título del artículo», Nombre de la revista, volumen, pp. 
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Dinheiro 
 

O dinheiro, - enquanto exterior, não oriundo do homem enquanto homem, nem da 

sociedade humana enquanto sociedade, – meio e capacidade universais, faz da 
representação efetividade e da efetividade uma pura representação, transforma 

igualmente as forças essenciais humanas efetivas e naturais em puras 

representações abstratas e, por isso, em imperfeições, angustiantes fantasias, assim 
como, por outro lado, transforma as efetivas imperfeições e fantasias, as suas forças 

essenciais realmente impotentes que só existem na imaginação do indivíduo, em 

forças essenciais efetivas e efetiva capacidade. Já segundo esta determinação o 
dinheiro é, portanto, a inversão universal das individualidades, que ele converte no 

seu contrário e que acrescenta, aos seus atributos, atributos contraditórios. 

[Karl Marx, Manuscritos econômico-filosóficos, 1844] 

 

O dinheiro transforma a fidelidade em infidelidade, o vício em virtude, a desonra em heroísmo e, 

justamente porque possui a propriedade de transformar a representação em realidade e a realidade 

em mera representação, é o supremo vínculo sobre o qual se funda a ordem das ficções. 

Comprar, vender, roubar, fraudar, herdar, emprestar, doar, especular, corromper e trair. O poder do 

dinheiro é essencialmente ilimitado e acaba por sobrepor-se ao poder de quem o possui, 

determinando inevitavelmente inclusive a própria representação do dinheiro. Possuir dinheiro ou 

não corresponde a deter poder ou ver-se privado dele. Do mesmo modo, o poder de compra 

condiciona qualquer representação, social ou individual. 

De outro ponto de vista, o dinheiro, como base da economia monetária, constitui-se em um dos 

pilares do desenvolvimento institucional do Ocidente europeu. O funcionamento da justiça, em sua 

articulação entre foro íntimo e foro externo, os sistemas políticos cada vez mais laicos e o mercado 

formaram no âmbito da Europa um sistema coerente em cujo interior originaram-se os direitos 

humanos, as liberdades constitucionais e o capitalismo industrial, elementos basilares de um sistema 

europeu que predominou por séculos sobre outros sistemas político-econômico-jurídicos e que 

ainda hoje se julga digno de exportar ou impor. O peso e os significados culturais e até mesmo 

religiosos que cada sociedade atribui ao dinheiro, ao lucro, à usura e à riqueza, assim como a falta 

de dinheiro e de meios de subsistência, são efetivamente únicos – como a antropologia econômica, 

desde os estudos de Karl Polanyi, tem amplamente demonstrado. O capitalismo mercantil, 

caracterizado pela depreciação de fatores como os liames sociais, a solidariedade, a doação e os 

mecanismos de compensação, é produto de uma cultura específica e de uma determinada fase 

histórica e não um dado absoluto. 

Da perspectiva interdisciplinar que caracteriza a revista, o quarto número de Kripton se propõe, 

portanto, a analisar a relação entre dinheiro, poder e representações sociais. 

Os artigos, redigidos em uma das línguas aceitas por Kripton (francês, inglês, italiano, português, 

romeno e espanhol) deverão ser remetidos até 10 de julho de 2014 ao seguinte endereço eletrônico: 

kripton@uniroma3.it. 

Os artigos serão submetidos a peer-review de dois pareceristas anônimos e o resultado da avaliação 

será comunicado aos autores em até 6 semanas contadas do recebimento do texto. 

As contribuições, - que não poderão superar os 35.000 caracteres com espaços, - deverão respeitar 

estritamente as normas editoriais da revista. 
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NORMAS EDITORIAIS 

 

Os artigos – que não poderão exceder os 35.000 caracteres com espaços incluídos – terão que 

respeitar as normas editoriais da revista e deverão ser enviados para o seguinte endereço de correio 

eletrônico: krypton@uniroma3.it  

 

Os artigos, que terão de ser inéditos, poderão ser escritos numa das seguintes línguas: espanhol, 

francês, inglês, italiano, português e romeno. 

Em vista da avaliação por parte de dois blind referees, os dados do autor (nome, sobrenome/s, 

instituição e endereço de correio eletrônico) não deverão constar do artigo e deverão ser enviados 

em ficheiro à parte, junto com o título, resumo (máximo 10 linhas) e palavras-chaves (no máximo 

5) do artigo em inglês e na língua em que foi escrito o artigo. 

 

Configurações de página e texto 

 

O artigo, obrigatoriamente em formato Word, tem de ser redigido usando a fonte Times New 

Roman, corpo de texto 12, entrelinhas 1,5 e tabulação 1,5 cm. 

As margens da página terão de ser as seguintes: 

 

Superior: 3 cm 

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 3,5 

Direita: 2,5 

 

Citações 

 

As citações breves (no máximo 3 linhas) devem ser mantidas no corpo do texto entre aspas duplas 

(«…»). As citações longas devem ser separadas do corpo do texto, alinhadas à direita com um 

recuo de 1,5 cm, entrelinhas simples, sem aspas e corpo de texto 11. 

 

Notas 

 

As notas de rodapé deverão ser sempre escritas em Times New Roman, corpo de texto 10 e 

entrelinhas simples. O número da nota deve ser assinalado sempre antes do ponto. 

 

Imagens 

 

As imagens do texto deverão ser também enviadas num ficheiro à parte, em formato JPG e com 

resolução não inferior a 300 DPI, com numeração progressiva conforme a ordem de aparecimento 

no artigo. 

 

Referências bibliográficas 

 

As referências bibliográficas serão indicadas de acordo com o sistema anglo-saxônico, 

diretamente no corpo de texto (sobrenome do autor, ano: número/s de página/s). 

As referências bibliográficas completas serão inseridas unicamente na bibliografia colocada em 

conclusão do documento. 

Quando se citarem duas ou mais obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, o ano de 

referência deverá ser seguido de uma letra do alfabeto romano em minúscula (a, b, c, etc.), 

respeitando a ordem em que as obras são indicadas na bibliografia final. 

Não é permitido o uso de outras referências, como cit., op. cit., id., ibidem, etc. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

A bibliografia final terá de aparecer logo a seguir à conclusão do artigo e os textos citados serão 

apresentados seguindo a ordem alfabêtica dos sobrenomes dos autores. 

 

LIVROS E MONOGRAFIAS 

Sobrenome, Nome (ano), Título do livro, Lugar da publicação, Editora. 

 

LIVROS COLETIVOS, COLETÂNEAS E ATAS DE COLÓQUIOS: 

Sobrenome, Nome (org) (ano), Título do livro, Lugar da publicação, Editora. 

 

ARTIGOS EM LIVROS COLETIVOS OU COLETÂNEAS: 

Sobrenome, Nome (ano), «Título do artigo», in Sobrenome, Nome (org.), Título do livro, Lugar da 

publicação, Editora, pp. 

 

ARTIGO EM REVISTA: 

Sobrenome, Nome (ano), «Título do artigo», Nome da revista, número do volume, pp. 
 

 

 
 

 

 

 

 


