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Introdução 

• Agradecer o convite. 

• O tema é difícil para mim; só posso tratar dele 
limitadamente, ou seja, visando o campo e o 
pensamento econômico.  

• O próprio tema sugere – penso – que se deve 
neste momento não só fazer a crítica do 
capitalismo, mas ir além, procurando também 
as possibilidades de superá-lo inscritas em 
seus impasses e manifestações de crise.  
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Temas 

Para responder a essa demanda seria necessário: 
 

a) Fazer um exame materialista, científico e crítico 
do movimento histórico do capital, de sua 
estagnação e crise, visando descobrir aí as 
possibilidade reais de sua superação; 

b) Fazer a crítica da economia vulgar 
contemporânea para mostrar a sua 
incapacidade não só para compreender, mas 
para encontrar mesmo saídas pragmáticas, para 
os nós do capitalismo contemporâneo.   

 
3 



Dificuldade 

Já trabalhei nesses temas, mas aqui não tenho 
condições de tratar deles extensivamente. Por isso, 

escolhi uma outra alternativa. Qual? 

 

A crítica do marxismo keynesiano, ora dominante 
na compreensão marxista do capitalismo 

contemporâneo.  Pois, esse marxismo não é nem ao 
menos reformista, pois, implicitamente, trabalha 
para a conservação do sistema – e não para sua 

superação.  
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Consenso sobre estagnação 

• No que se refere ao crescimento econômico, é 
consenso que se pode dividir a história do 

capitalismo no pós-guerra, principalmente no 
centro do sistema, em dois períodos: 

• Um que vai de 1945 a 1968, de alto 
crescimento. 

• Outro que vem de 1968 até o presente, de 
tendência a estagnação.  
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Consenso sobre a evolução  
da taxa de lucro 

No que se refere ao comportamento da taxa de 
lucro, há consenso em dividir a história do 

capitalismo no pós-guerra em quatro fases: 
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Do consenso ao dissenso 

• Há duas explicações concorrentes para o quadro 
de estagnação com crises: uma delas explica-o 
como problema de realização e a outra explica-o 
com problema de lucratividade.  

 
• O que separa essas duas explicações é a 

rejeição/aceitação da lei tendencial da queda 
taxa de lucro formulada por Marx no volume 3 de 
O capital. E a aproximação/afastamento da 
explicação keynesiana, subconsumista, para a 
crise econômica. 
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Problema de realização I 

• A opinião corrente e dominante na esquerda que 
pensa o capitalismo como um todo parte da 
constatação de que o boom do pós-guerra 
perdeu força gradativamente.  

 

• Segundo ela, essa perda de dinamismo apenas 
expressa uma tendência à estagnação que é 
inerente ao capitalismo monopolista, que é 
caracterizado pela participação e dominância dos 
grandes capitais oligopolistas.  
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Problema de realização II 

• Na atual fase, em virtude da própria 
concentração e centralização do capital, observa-
se uma tendência ao aumento do excedente 
econômico (o qual é definido como a massa de 
mais-valia gerada pelo processo de exploração 
como um todo, expressa em unidades 
monetárias).  

 
• Em decorrência dessa inclinação ao aumento 

progressivo do valor que excede os custos de 
produção, o sistema econômico fica 
permanentemente sujeito às crises de realização 
ou, o que é o mesmo, à falta de demanda efetiva.  
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Problema de realização III 

• Quando se esgotaram as condições especiais 
prevalecentes no período subsequente ao pós-
guerra – boom da indústria automobilística, 
reconstrução das economias europeias e 
japonesa, corrida armamentista da Guerra Fria, 
etc. – o comportamento do sistema econômico  
se torna recessivo. E isto ficou claro nos anos 70. 

 
• Como resposta à crise e a estagflação então 

observada, ocorre a substituição da política 
econômica keynesiana pela política econômica 
neoliberal.  
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Problema de realização III 

• Essa substituição reflete uma mudança drástica 
na correlação de forças entre as classes sociais. 
Por meio de várias reestruturações do sistema 
econômico, os capitalistas passaram a abocanhar 
uma parcela maior da renda gerada pelos 
trabalhadores.  

 
• Em consequência, cai drasticamente a 

participação dos salários e ordenados no PIB, 
aumentando a parcela das rendas de 
propriedade. Isto agrava a tendência à 
estagnação.   
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Problema de realização IV  

• O aumento da exploração não provoca um 
aumento da taxa de acumulação real, já que o 
próprio neoliberalismo reflete a dominância do 
capital financeiro em relação ao capital industrial. 

 
•  Assim, as ocorrências mais sintomáticas da 

economia norte-americana no final do século XX 
e começo do século XXI, em particular a crise de 
2008 e a grande recessão que a segue, passam a 
ser explicados como decorrentes da 
financeirização do sistema econômico.  
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Problema de lucratividade I 

• A outra linha de explicação está centrada na lei 
tendencial da queda da taxa de lucro.  
 

•  Marx argumenta que a geração de massa de 
mais-valia na esfera da produção tende a não 
acompanhar o crescimento do volume do capital 
acumulado na fase expansiva da acumulação.  
 

• Nesse processo, há uma tendência para 
aumentar o capital constante em detrimento do 
capital variável, ou seja, para o incremento da 
composição orgânica do capital.  
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Problema de lucratividade II 

• Em consequência, se a taxa de exploração 
mantém-se constante, a taxa de lucro (medida 
pela relação entre a massa de lucros e o 
montante de capital investido) tende 
inexoravelmente a cair.  

 
• À medida que essa queda se manifesta (há 

diversas causas contrariantes e elas foram 
apontadas por Marx), ao fim sobrevém uma crise 
de superacumulação que se explica, então, não 
por suposta insuficiência de demanda efetiva, 
mas pela falta de lucros.  
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Problema de lucratividade III 

• A solução que o próprio sistema dá a esse 
problema é a própria crise, pois é ela que 
possibilita destruição de capital, sem a qual a taxa 
de lucro não se recupera.  

• A experiência histórica da Grande Crise de 29, 
entretanto,  mudou de modo permanente o 
comportamento do Estado no enfrentamento das 
flutuações e recessões do sistema econômico.  

• Os governos em geral procuram dar sustentação 
macroeconômica ao crescimento, evitando a 
todo custo que surja no horizonte o risco da 
depressão.  
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Problema de lucratividade IV 

• Ademais, o capitalismo maduro de grandes 
empresas – algumas das quais, admite-se, não 
podem quebrar – é incompatível com um 
funcionamento autônomo do sistema econômico, 
razão pela qual este passa a requer a constante 
intervenção do Estado na regulação 
macroeconômica. 
 

• O keynesianismo e o neoliberalismo são duas 
modalidades de regulação que não se opõem 
quanto ao objetivo de salvar o capitalismo; 
opõem-se, somente, quanto ao melhor método 
para salvá-lo.  
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Problema de lucratividade V 

• Com base em estudos estatísticos, essa linha de 
explicação procura mostrar que a taxa de lucro 
caiu persistentemente no pós-guerra. E que ela 
não se recupera fortemente, mesmo como o 
neoliberalismo, porque o Estado evita a 
destruição de capital industrial e financeiro. 

 

• Como consequência, observa-se uma tendência 
persiste no pós-guerra de queda da taxa de 
acumulação de capital industrial.   
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• Uma consequência inerente da política de 
contenção dos piores efeitos da crise, de 
amortecimento das oscilações da conjuntura e 
sustentação do crescimento por meio das 
políticas fiscal e monetária é que ela fomenta a 
expansão desmedida das dívidas pública e 
privada.  

 

• No bojo desse movimento de acumulação, cresce 
o capital fictício, aumenta a especulação e, em 
consequência, a formação em série de bolhas. A 
exacerbação das finanças decorre da estagnação 
das economias centrais, núcleo duro do sistema 
de produção de mercadorias. 
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Financeirização 

• Nos dois enfoques apresentados, a 
financeirização surge como consequência da 
estagnação e da crise. Ela se afigura como 
uma fuga para frente diante, num caso, da 
falta de demanda efetiva e, no outro, da 
insuficiência dos lucros frente à acumulação.  

 

• Ora, a financeirização seria apenas um efeito 
da estagnação e da crise do capitalismo? 
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Duas posições 

• Por capital financeiro se designa usualmente as 
formas do capital que podem ser abarcadas pela 
categoria de capital portador de juros. Ou seja, as 
formas em que o capital se torna mercadoria 
capital (não confundir com o capital mercadoria). 
As suas formas são: capital de empréstimo, 
acionário, aplicado em renda fixa, etc.   
 

• Uma das posições se caracteriza por separar e 
opor o capital financeiro ao capital industrial, 
considerando que, como o advento do 
neoliberalismo, o primeiro passa a dominar o 
segundo. A segunda reconhece essa oposição, 
mas toma o capital como totalidade.  
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Capital parasita I 

• A primeira posição defende a tese que a atividade 
financeira parasita a atividade produtiva. 

  
• Ela surge necessariamente na crítica do 

capitalismo quando esta se volta para o problema 
da repartição da renda gerada na produção de 
mercadorias entre as classes sociais – e não se 
concentra propriamente na subsunção do 
trabalho ao capital, do trabalho vivo ao trabalho 
morto, ou seja, nas relações de produção que o 
caracterizam.  
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Capital parasita II 

• Sob essa perspectiva, que critica antes a repartição 
que lhe é inerente do que propriamente o 
capitalismo enquanto tal, afigura-se realmente como 
uma enormidade a existência de uma classe social 
“ociosa”. Ela enche o peito e fala, por exemplo, na 
“insaciabilidade da finança”. 

 

• Pois, essa classe obtém os seus rendimentos, 
eventualmente em montantes elevados, com base 
exclusiva na propriedade de direitos – e não da 
própria laboriosidade, de algum modo.  
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Capital parasita III 

• Esta posição, que já está presente nos escritos de 
Ricardo, aparece nas posições sustentadas por 
Proudhon, Veblen e Keynes, vindo a ser – penso – 
dominante no marxismo atual.   

 

• Nessa perspectiva, censura-se a existência de 
proprietários ausentes que se apropriam de 
renda gerada na atividade do capital industrial, 
sob uma forma rentista. E não propriamente o 
capitalismo. 
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Capital parasita IV 

• Ademais de fazer uma crítica moral ao 
parasitismo, essa posição sustenta que o 
capital financeiro punciona a mais-valia 
gerada pelo capital industrial.  

 

• Ao fazê-lo, ela entrava o crescimento do 
emprego e a expansão das forças produtivas. 
Por isso, o discurso contra o capital financeiro 
se torna estridente e bombástico.  
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Uma velha história 

• A outra posição crítica esse tipo de teorização pois 
considera que não se pode opor simplesmente o 
capital financeiro ao capital industrial como se fossem 
dois sujeitos – um deles amigo e o outro inimigo do 
desenvolvimento das forças produtivas.  
 

• Um não pode ser pensado como externo ao outro, 
mesmo se o primeiro mantém-se externo à produção. 
Ao contrário, nessa perspectiva que se mantém fiel aos 
textos originais, ambos têm de ser compreendidos 
como momentos da totalidade social constituída pelo 
próprio capital. 
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Capital como totalidade I 

• O capital tal como conceituado por Marx é uma 
relação social que subordina formal e realmente, 
intensiva e extensivamente, a força de trabalho, 
fazendo com que ela produza continuamente a 
substância valor. O capital que controla a 
produção de valor é o capital industrial.  

 
• Ora, para Marx, o capital está constituído por 

uma pluralidade de capitais e, ao mesmo tempo, 
se constitui como capital social e, nessa condição,  
engloba o capital industrial e o capital financeiro.   
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Capital como totalidade II 

• “Cada capital individual constitui” – diz ele – “apenas 
uma fração autonomizada do capital social total, 
dotada, por assim dizer, de vida individual, assim como 
cada capitalista individual constitui apenas um 
elemento individual da classe capitalista”. 

 
• Nesse sentido, o capital financeiro em todas as suas 

formas – mesmo nos momentos em que se encontra 
exacerbado – não pode ser considerado mera distorção 
ou uma excrecência disfuncional. Diferentemente, as 
diferentes formas do capital portador de juros devem 
ser apresentadas como diferenciações constitutivas da 
totalidade do capital, as quais têm funcionalidades 
próprias na organização das relações capitalistas de 
dominação. 
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Capital como totalidade III 

• Em consequência, a financeirização deixa de ser 
vista  apenas como consequência da crise e da 
estagnação. Ela decorre, também, das 
contradições e tendências do próprio capital 
como totalidade.  

 
• Ela decorre, em suma, do próprio processo de 

mundialização do capital. É o capital como sujeito 
automático que exigiu da política econômica do 
pós-guerra que abandonasse a chamada 
“repressão financeira” estabelecida no acordo de 
Breton Woods, no contexto da ameaça 
geopolítica da União Soviética.    
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Mudar o marxismo 

• A minha intuição é que estamos de fato na 
presença de um esgotamento histórico do 
modo de produção capitalista.  

• E que o socialismo/comunismo tem de entrar 
novamente na pauta da discussão, sendo 
encarado como uma possibilidade real.  

• Para tanto, no campo teórico, é preciso – e 
mesmo urgente – fazer a crítica do marxismo 
keynesiano – ora dominante. Mas também... 
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Reestudar as crises e as depressões 

Como se sabe, o capitalismo experimentou 
quatro grandes períodos depressivos que 

seguiram a crises: 

 

 De 1870 – 1880, no século XIX 

 Década dos anos 30 do século XX 

 Década dos anos 70 do século XX 

 Década iniciada em 2008 
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Por que ocorrem as depressões? 

Não se encontra referências a depressões no texto 
de Marx. A partir dele, porém, parece que as 

depressões tem de ser encaradas como 
manifestações do esgotamento das potencialidades 

do modo de produção. 
 

Há três frases de Marx que são cruciais: 
 

“A verdadeira barreira da produção capitalista é o 
próprio capital”.  
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Por que ocorre... 

“A produção capitalista procura constantemente superar 
essas barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera 

por meios que lhe antepõem novamente essas barreiras e 
em escala mais poderosa.” 

 

“O modo de produção capitalista é um meio histórico 
para desenvolver a força produtiva material e para criar o 

mercado mundial que lhe corresponde, ele é 
simultaneamente a contradição constante entre essa sua 
tarefa histórica e as relações sociais de produção que lhe 

correspondem.” 
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Em suma 

O capital é o motivo e o fim da produção; o 
resultado da produção  tem de ser constantemente 

investido ou consumido para que a valorização 
ocorra.  

 
Para tanto, é preciso expandir o número dos 
explorados; é preciso expandir os mercados.  

 
Ora, o método do capital – por meio da competição 
dos capitais – implica em a) elevar a produtividade 

do trabalho; b) expropriar e empobrecer os 
trabalhadores. 
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Consequências 

Primeira barreira: 
Ao elevar a produtividade, ele reduz a taxa de lucro, 

o que breca o investimento, ou seja, a própria 
valorização. Pois, isto  contrai a produção e reduz o 

número de explorados. 
  

Segunda barreira: 
Ao empobrecer os trabalhadores, ele reduz a 

demanda efetiva, o que reduz as oportunidades de 
investimento. Isto coloca dificuldades para a 

expansão da exploração e dos mercados.  
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As barreiras geram as crises 

“O conflito entre os agentes antagônicos se desafoga em 
crises. As crises são sempre apenas soluções violentas das 

contradições existentes (...) reestabelecem o equilíbrio 
perturbado”.  

 
Logo, as crises são necessárias no modo de produção 

capitalista. São elas que permitem a volta da acumulação. 
De que modo? 

 
Por dois métodos: a) destruição do capital acumulado 

(industrial e financeiro)  e b) aumento da taxa de 
exploração.  
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Mas, e as depressões? 

Logo, às crises – em condições normais – devem se 
suceder recuperações. Por que, então, acontecem 

as depressões?  

 

Resposta: a) porque a destruição de capital 
industrial é insuficiente. E, assim, ou a taxa de lucro 

não se recupera ou a capacidade de produção 
continua sobrando; b) porque a destruição do 

capital financeiro é insuficiente e, assim, a expansão 
do crédito fica bloqueada.     
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A intervenção do Estado 

A partir da grande crise de 29, o Estado tende a administrar as 
crises, criando estabilizadores, manejando a política fiscal e a 

política monetária.  
  

Mas as crises fortes acontecem, tendendo a se transformarem 
em depressões. Por quê? Ora, o Estado capitalista passa a 

enfrentar um dilema: ao tentar conter os efeitos devastadores 
das crises para o capital, necessárias para a recuperação da 

acumulação de capital, as depressões renitentes aparecem e 
se tornam recorrentes. 

 
Isto não significa que a tarefa histórica do capital está 

esgotada?  
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