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Crise ou colapso? 

 
Michael Roberts 

 
Trata-se esta de uma postagem complicada. Vem a ser, nitidamente, apenas uma 

tentativa de entabular o que se pode dizer sobre o tema. É como estar pensando em voz 

alta. É de se supor que é isto mesmo o que se faz nos blogues. Publicam-se aí respostas 

rápidas para eventos e questões. Não se divulgam aí artigos acadêmicos cuidadosamente 

planejados, baseados em teoria rigorosa e fundados em fontes bem referenciadas, assim 

como em evidência empírica compreensiva – tal como deve ser toda boa análise. É 

preciso, pois, ter certa tolerância com esta postagem. 

O problema é o seguinte: a explanação causal de Marx das crises do capitalismo 

consiste apenas nisto: numa teoria das crises como eventos recorrentes e mesmo 

regulares, formados por booms e recessões que ocorrem no processo de acumulação 

capitalista? Ou, alternativamente, consiste em mais do que isto; vem a ser uma teoria do 

colapso, a saber, uma explanação segundo a qual o capitalismo não pode continuar se 

expandindo indefinidamente (mesmo se tem crises regulares), pois chega a certos 

limites enquanto sistema de organização social, diante dos quais afunda, sendo, então, 

substituído por um novo sistema? 

O que se segue é uma tentativa de responder a essa questão. É preciso clarificar, 

primeiro, o que se deve entender por crise e colapso por meio de gráficos esquemáticos. 

A teoria marxista da crise e de suas leis pode ser descrita mostrando que o capitalismo 

evolve por meio de ciclos formados por booms e recessões do seguinte modo: 

 

 

 
 

 

Essa trajetória de evolução econômica desperdiça amplamente tempo e esforço 

humanos, já que implica, em intervalos recorrentes, não apenas em perda de produto 

potencial ou de valores de uso para a sociedade, mas também em perda de emprego e de 

meios de vida para centenas de milhões de trabalhadores e suas famílias. Produz 

instabilidade e desigualdade social, assim como frequentemente guerras. Porém, a 

menos que a classe trabalhadora tome o poder político e, desse modo, venha substituir 

este sistema, o que o gráfico sugere é que o capitalismo prosseguirá indefinidamente em 

sua trajetória oscilante. Assim, não é produzida uma crise permanente, ou seja, um 

colapso endógeno total.  
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Agora, a tendência ao colapso inerente às crises capitalistas pode ser 

representada graficamente do seguinte modo: 

 

 

 
 

No começo, o sistema capitalista se desenvolve enquanto um sistema 

progressivo que é capaz de desenvolver as forças produtivas; porém, eventualmente, as 

contradições da acumulação se tornam tão agudas que ele passa a bloquear o progresso 

humano. Não reduz mais o tempo de trabalho e não aumenta suficientemente os valores 

de uso. O capitalismo passa, então, a enfrentar um colapso e, assim, um confronto final 

com a classe trabalhadora. Põe-se, enfim, a alternativa: socialismo ou barbárie. 

O interprete mais bem conhecido da teoria de Marx, que viu nela a tese do 

colapso, foi Henryk Grossman. Escrevendo a partir da década dos anos 20, foi o 

primeiro a apontar, em oposição às teorias marxistas da crise, então dominantes, que se 

centravam no subconsumismo, propostas seja pelo Comintern estalinista seja pela teoria 

da desproporção de Bukharin, que as crises do capitalismo e de seu colapso final são 

explicados pela lei da tendência de queda da taxa de lucro. Porém – e isto é mesmo mais 

importante – não era especificamente a queda da taxa de lucro que provocava a crise e a 

depressão, mas sim uma queda na massa de mais-valia e dos lucros. Era isto o que 

Grossman apontava como “decisivamente importante” na teoria marxiana das crises.  

Para Grossman, portanto, tratava-se de crise e de colapso, tal como confirma o 

título de seu livro: A lei da acumulação e o colapso do sistema capitalista (também uma 

teoria da crise). O capital entra em crise porque deixa de existir mais-valia suficiente 

para a acumulação. Em certo ponto, o ímpeto da acumulação é embaraçado pela 

necessidade de manter os padrões de vida dos trabalhadores e o consumo capitalista. A 

lei da lucratividade (segundo a qual o aumento na composição orgânica do capital reduz 

a taxa de lucro) pode ser contrabalançada por vários fatores: maior taxa de exploração, 

barateamento dos custos do capital constante, elevação da rotação do capital, expansão 

do comércio exterior (globalização), redução dos salários abaixo do valor da força de 

trabalho etc. Porém, nenhum desses fatores contrariantes poderia paralisar a atuação da 

lei enquanto tal, pois ela, eventualmente, faria cair a lucratividade e, finalmente, a massa 

de lucros. A taxa de lucros pode, então, apenas ser restabelecida por meio da redução 

dos padrões de vida dos trabalhadores que criam valor e pela destruição do valor 

“morto” do capital constante. Quando os fatores contrariantes viessem a se tornar 

inadequados, o capitalismo rumaria para o colapso.  

Grossman, no entanto, não pensava que o capitalismo iria colapsar 

“automaticamente”, sem a intervenção da ação humana. Na verdade, a luta de classes 
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atuaria nesse desenlace à medida que os trabalhadores e capitalistas entrassem em 

conflito, diante de uma massa de mais-valia declinante. Segundo Paul Mattick, 

discípulo de Grossman, chegar-se-ia a uma opção entre socialismo e barbárie: “em 

princípio, no capitalismo desenvolvido, qualquer grande crise pode se tornar a crise 

final. Porém, se isto não acontece, ela permanece como um pressuposto da acumulação 

futura. Ora, uma crise permanente é tão concebível no sistema marxiano quando as 

crises superáveis... Sob as condições presentes no mundo do capital pode surgir um 

estado de crise econômica e política persistente, mas também pode acontecer que a 

crise dê ao capital uma oportunidade de começar uma nova expansão” (Mattick, Paul – 

Crise econômica e teoria da crise). 

Em artigo extremamente profundo, A apoteose do dinheiro: os limites 

estruturais da valorização do capital, o capitalismo casino e a crise financeira global, 

Robert Kurz argumenta nesse sentido. Chama a atenção para alguns indicadores chaves 

do capitalismo moderno, os quais parecem indicar que ele se encontra em seu estágio 

terminal. O primeiro deles é o crescimento do trabalho improdutivo. Uma grande parte 

da força de trabalho encontra-se crescentemente empregada em setores que não 

produzem mais-valia para a acumulação, mas apenas propiciam a circulação do capital 

existente e a preservação do Estado capitalista. É preciso concordar que este vem a ser 

um indicador relevante do declínio do progresso das forças produtivas no capitalismo 

contemporâneo. Uma estimativa grossa da proporção em que o emprego nos EUA 

encontra-se voltado às atividades improdutivas (isto é, em setores que não criam mais-

valia) comparado com aquele dedicado às funções produtivas (principalmente, a 

produção de bens e o transporte). O resultado é claro.  

 

 

 
 

 

Em seu artigo, Kurz não parece convencido de que grande parte da oferta de 

trabalho criador de valor nas chamadas economias emergentes possa ser explorado para 

compensar o crescente trabalho improdutivo nas economias capitalistas maduras. Nesse 

sentido, sendo assim, termos tais como “o último estágio do capitalismo” de Lenin ou o 

“colapso do capitalismo” de Grossman afiguram-se muito relevantes. 

Outro indicador chave para Kurz de que o capitalismo se encontra em estágio 

terminal é o enorme crescimento do crédito e do débito estatal, o qual se tornou a “nova 

condição” normal da acumulação de capital. O capital fictício na forma do crédito 

estatal e a abolição, com o fim do padrão ouro, da base mercantil do dinheiro são sinais 
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importantes. O dinheiro não é mais uma reserva de valor confiável porque está cada vez 

mais difícil extrair valor do trabalho. Na verdade, o fato de que a financeirização e a 

pirâmide de crédito privado podiam eventualmente ter colapsado como um castelo de 

cartas, em 2007, indica a natureza decadente desse modo social de produção, outrora 

muito progressivo. 

É certo, diz Kurz, que, por via da globalização, a expansão do modo de produção 

capitalista em áreas ainda não capitalistas e por meio do desenvolvimento do mercado 

mundial é um importante modo por meio do qual evita a própria quebra e o colapso. 

Trata-se de um fator contrariante poderoso, mas vem a ser também uma indicação de 

que o capitalismo atingiu historicamente a sua fase de maturidade. Ele duvida que a 

China e a Ásia possam prover, mediante a exploração de tecnologia e trabalho aí 

disponíveis, um novo sopro de vida para o capitalismo. Kurz, porém, escreveu isto em 

1995; pode-se dizer uma década depois que a China, Índia e a Ásia não estejam 

alimentando uma nova acumulação capitalista? “A base da reprodução capitalista” 

chegou verdadeiramente ao seu limite absoluto, tal como Kurz argumenta? É verdade 

que a grande expansão da criação de valor na China e nos BRICs não parou a Grande 

Recessão e a subsequente Longa Depressão em que ele está agora mergulhado. Esses 

eventos não confirmam a visão de que o capitalismo é um doente terminal? 

Kurz reconhece que o capitalismo pode renascer depois de crises e depressões 

por meio da desvalorização do capital, mas, por duas razões, duvida que após um 

processo severamente destrutivo, possa ele, outra vez, renascer das cinzas tal como uma 

Fênix. Primeiro, porque o capitalismo não pode mais explorar adequadamente os 

avanços tecnológicos no sentido de propiciar novos níveis de lucratividade; e, segundo, 

porque o setor produtivo industrial se tornou agora muito fraco e muito pequeno para 

fazê-lo. Em consequência, para ele, o capitalismo seria já um “cadáver ambulante” que 

não pode começar de novo – de uma nova forma purificada. A sociedade enfrenta um 

dilema: ou caminha para o socialismo ou retorna à barbárie pré-capitalista, pois, do 

modo em que se encontra, ela não pode continuar. 

A ideia de que o capitalismo não pode mais explorar de modo bem sucedido a 

tecnologia vem a ser o tema adotado por David Graeber em seu perspicaz ensaio Sobre 

carros voadores e o declínio da taxa de lucro (Baffler, 4 de junho de 2012). Graeber 

argumenta brilhantemente que o capitalismo falhou em cumprir as esperanças e as 

promessas de avanços tecnológicos decisivos nos últimos 50 anos: o que aconteceu – 

pergunta – com as fábricas robotizadas, bases na lua, aparelhos de voo pessoais, robô 

domésticos? O tempo de lazer não aumentou para a família trabalhadora média – ao 

contrário. Pesquisas desinteressadas que não ensejam ou levam a aplicações práticas 

imediatas estão desaparecendo conforme as universidades se transformam em fontes de 

pequenas melhorias para os negócios, capacitando-os a obter mais lucro, ao invés de 

gerar inovações que poderiam transformar a sociedade. A burocracia está no comando: 

“nenhum povo na história gastou tanto tempo na produção de papelada”. O capitalismo 

moderno é incapaz de se capacitar para resolver a crise climática ou outro pesadelo 

ambiental – ou mesmo, achar a cura para o câncer. 

Por que falhou? Porque o capitalismo é um modo de produção orientado pelo 

lucro; ora, a lucratividade tem experimentado um declínio secular – na visão de 

Graeber. Diz esse autor que há três motivos pelos quais o capitalismo se justifica como 

um modo progressivo de organização social: primeiro, porque fomenta o crescimento 

científico e tecnológico; segundo, porque aumenta a prosperidade geral; e, terceiro, 

porque cria um mundo mais seguro e democrático. Porém, crescentemente, ele tem 

falhado em alcançar essas metas: “é possível ter certeza de que nenhum desses objetivos 
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será alcançado no interior do arcabouço do capitalismo contemporâneo ou em 

qualquer outra forma de capitalismo”. 

Tenho grande simpatia pela visão de Kurz e de Graeber, mas mantenho as 

minhas reservas nesse entretempo. Se ao longo dessa depressão não ocorrer a sua 

substituição por meio da política dos movimentos recém-energizados de trabalhadores, 

é possível que o capitalismo emergente possa criar um novo período de 

desenvolvimento. Também não é certo que o capitalismo maduro não possa desenvolver 

e explorar novas tecnologias, mesmo se tem falhado em áreas tais como robótica, 

inteligência artificial, impressão em 3D e nanotecnologia. Na verdade, alguns 

argumentam que a tecnologia norte-americana está desenvolvendo a técnica para extrair 

óleo e gás do xisto, de um modo tal que trará o balanço do poder energético de volta 

para os Estados Unidos da América do Norte, assim como para as economias maduras, 

em detrimento da Ásia e do Oriente Médio.  

Portanto, qual será o esquema correto? Crise ou colapso?  Bem, é possível 

pensar que nenhum dos dois diagramas anteriores mostra a história completa. Afigura-

se preferível um esquema que se parece com aquele abaixo apresentado e que combina 

o diagrama das crises com o diagrama do colapso.  
 

 

 
 

 

Assim, nessa perspectiva, continuam havendo crises recorrentes e ciclos que 

giram em torno de uma tendência secular, mostrando que o desenvolvimento capitalista 

como um todo se alonga por séculos. 

Michael Lebowitz, em seu velho ensaio de 1976, intitulado A queda da taxa de 

lucro de Marx: uma visão dialética, defendeu a tese segundo a qual a lei da queda 

tendencial da taxa de lucro tem uma natureza dual. Nesse artigo, ele rejeita a visão de 

que a lei da lucratividade de Marx aponte simplesmente para uma tendência secular de 

lento declínio; ao contrário, ela diz respeito ao fato de que o capitalismo enfrenta 

continuamente barreiras, as quais suscitam a renovação regular do próprio capital. 

Desse modo, segundo Lebowitz, a lei da lucratividade produz uma “tendência para 

criar o mercado mundial à medida que o capital procura transformar o mundo em seu 

próprio mercado”. Assim, o crescimento cria uma barreira de lucros insuficientes que 

tem de ser ultrapassada por mais crescimento. A barreira posta pela queda da 

lucratividade é superada continuamente por meio de crises; porém, “em certo estágio de 

desenvolvimento, a acumulação produzirá a sua própria suspensão (abolição)”. Assim, 
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há crises contínuas, mas também uma marcha em direção ao colapso, ao estágio 

terminal.  

O debate como um todo para saber se a lei da lucratividade de Marx diz respeito 

a crises recorrentes ou a um colapso final parte da premissa segundo a qual a lei 

tendencial da queda da taxa de lucro é sempre a causa subjacente da crise, supondo 

mesmo que não valham outras teorias como as do subconsumismo (superprodução), da 

desproporção, do excedente excessivo ou ainda da estagnação monopolista. Se a lei 

tendencial é chave, pode a evidência empírica sobre o que aconteceu com a taxa de 

lucro nas economias capitalistas maduras, ou globalmente, ajudar a decidir se o 

capitalismo se encontra em declínio terminal, caminha para o colapso do qual não 

poderá escapar ou se ele está simplesmente passando por uma nova queda, crise ou 

depressão a partir da qual irá eventualmente se recuperar? 

Olhe-se primeiro para os EUA. O que mostra a evidência histórica de longo 

prazo sobre a taxa de lucro nos Estados Unidos? Abaixo se encontra um gráfico da taxa 

de lucro desde o ano de 1869, o qual foi construído com dados tomados de Dumenil e 

Lévy, mas devidamente atualizados para os anos mais recentes. Note-se, antes de 

prosseguir, que há muitos senões nas questões de medida envolvidas na construção 

desse gráfico.  

  

 

 
 

 

De qualquer modo, o gráfico sugere que não parece haver uma tendência secular 

de declínio nas taxas de lucros observadas na economia norte-americana, uma 

inclinação que dê suporte a teoria do colapso. Numa visão mais acurada da tendência, 

parecem, terem existido crises recorrentes das quais o capitalismo norte-americano 

sempre tem se recuperado, renovando a lucratividade. Porém, é possível ver uma 

tendência secular de declínio a partir dos anos 60. Talvez tenha sido este o marco a 

partir do qual o capitalismo norte-americano entrou em seu “estágio terminal”.  

Num artigo recente, O crescimento dos Estados Unidos acabou? (NBER, agosto 

de 2012), Robert J. Gordon argumenta que os Estados Unidos se encontram nesse 

estágio terminal. Na verdade, este autor sustenta provocativamente que o rápido 

progresso tecnológico ocorrido no modo de produção capitalista nos últimos 250 anos 

acabou. A acumulação capitalista não tem mais capacidade de alimentar o crescimento 

econômico, de tal modo que o PIB per capita, ao menos na economia norte-americana, 

será menor do que em qualquer outro período desde a Guerra Civil, quando os Estados 

Unidos entraram pela primeira vez na arena mundial. Gordon argumenta que há seis (6) 
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fatores contrários atuando para rebaixar as perspectivas de inovações futuras 

importantes: população idosa nas economias maduras; crescente desigualdade; crescente 

falta de vantagem competitiva nas economias capitalistas maduras; educação piorada 

porque o investimento público nesse bem está sendo destruído; regulações ambientais 

crescentes; uma dívida excessiva. Gordon conclui que o crescimento real da economia 

norte-americana pode cair para um nível médio de 0,2 por cento ao ano no futuro 

previsível, em comparação com 2 ou 3 por cento no passado. Saber, entretanto, se esses 

fatores contrários justificam de fato a previsão de menor crescimento econômico é uma 

questão aberta.  

Gordon sugere que o capitalismo elevou as forças produtivas (e o crescimento 

econômico) de 1750 até 1950. Mas que, agora, ele entrou numa espiral decrescente, de 

tal modo que não será mais capaz de incrementar tais forças produtivas. Ele apresenta 

isto num gráfico que mostra as taxas de crescimento da Grã-Bretanha e dos Estados 

Unidos numa escala de séculos. Em sua visão, o capitalismo, pelo menos nas economias 

maduras, já passou por seu melhor momento. 

 

 

 
 

 

Porém, o capitalismo não poderia ir para frente explorando agora as centenas de 

milhões de mulheres e homens que se encontram nas forças de trabalho existentes na 

Ásia, América do Sul e no Oriente Médio? Ora, esse seria o modo clássico de 

compensar a queda da taxa de lucro nas economias capitalistas maduras. Num artigo 

recente que pode ser considerado de excelente nível, O imperialismo e a lei do valor, 

John Smith mostrou que ocorreu um enorme aumento da força de trabalho industrial no 

mundo; esta atingiu recentemente a soma de cerca de 600 milhões de pessoas. Mostrou 

também – e isto é o mais importante – que a força de trabalho industrial nas economias 

capitalistas maduras, conforme cresceu aí rapidamente o trabalho improdutivo, caiu para 

menos de 150 milhões de pessoas. Já nas assim chamadas economias emergentes, a 

força de trabalho chegou agora a 500 milhões; note-se, em adição, que esta última 

ultrapassou a força de trabalho industrial nos países imperialistas por volta de 1980. Em 

complemento, há globalmente um exército industrial de reserva composto por 

desempregados, subempregados e adultos inativos da ordem de 2,3 bilhões de pessoas; 

essas forças poderiam ser exploradas para gerar novo valor. 

Mesmo se as economias capitalistas maduras se encontram em processo de 

desaceleração, isto pode não ser o caso da economia mundial como um todo. Quando se 

observa a situação global, vê-se que o crescimento mundial, medido com base na média 

anual, tem estado em seu nível mais alto desde 1980:  
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Fonte: http://www.theoildrum.com/node/9452 

 

Porém, não se está afirmado aqui que essa força de trabalho potencial vá ser 

totalmente explorada algum dia pelo modo capitalista de produção. O artigo A taxa de 

lucro mundial (e não apenas a taxa de lucro nas economias maduras do G7), mostra na 

verdade que a lucratividade parou de crescer no fim dos anos 1990; ademais, mostra 

também que ela jamais recuperou o nível dos anos dourados do capitalismo em torno 

dos anos 1960, apesar do aumento maciço da força de trabalho global. Parece que os 

fatores contrariantes associados aos investimentos estrangeiros no mundo emergente, 

combinados com a introdução de novas tecnologias, não foram suficientes para fazer 

crescer a taxa de lucro mundial até o presente momento.  

O gráfico abaixo reproduz esses resultados: 
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Em seu perspicaz livro, A subida da China e a queda da economia capitalista 

mundial, de 2008, Minqi Li argumenta que as economias capitalistas maduras da Grã-

Bretanha e dos Estados Unidos, a partir do século XIX, experimentaram um declínio 

secular nas taxas de lucro. E que este fato veio confirmar a lei de Marx, mostrando 

também que o caráter progressivo da acumulação capitalista nessas economias chegou 

ao fim. Ele reconhece que a crise do aquecimento global e que o pico da produção de 

energia tornará impossível para o capitalismo evitar o afundamento e o colapso. Tal 

como Gordon, e ecoando a visão de Immanuel Wallerstein, Li prevê, como resultado, 

que o crescimento da economia mundial se reduzirá até ser paralisado por volta de 

2040. O capitalismo não poderá sobreviver além desta data: ou haverá um novo sistema 

de organização humana após essa data ou sobrevirá o caos total: “Forças múltiplas – 

econômicas, sociais, geopolíticas e ecológicas – estão agora convergindo na direção do 

desaparecimento do sistema mundial tal como existente, a economia capitalista 

mundial. Tudo esta entrando numa fase adiantada de tal modo que essa morte ocorrerá 

em frente aos olhos de muitos, no horizonte de vida de muitos leitores”. Socialismo ou 

desastre ecológico é o dilema previsto por Minqi Li.  

É preciso reconhecer que o capitalismo não colapsará por sua própria vontade. 

Sim, as crises ou o colapso lhe são endógenos; eis que a contradição principal do modo 

de produção capitalista vem a ser que a acumulação se faz por causa do lucro e não para 

atender as necessidades humanas. Mas também, no entretempo, é possível que 

sobrevenha no capitalismo uma nova recuperação e consolidação endógenas à medida 

que suficiente capital velho venha a ser destruído em valor (e também, eventualmente, 

fisicamente), pois isto permitirá um novo período de crescimento da lucratividade.  

O capitalismo pode ser substituído por um novo sistema de organização social 

por meio da ação consciente dos homens, em particular pela maioria das pessoas (a 

classe trabalhadora mundial). Sem essa ação consciente, o capitalismo pode tropeçar 

conforme vai em frente, de tal modo que a sociedade venha a cair eventualmente na 

barbárie. Por barbárie deve-se entender uma queda na produtividade do trabalho e nas 

condições de vida inerentes aos tempos anteriores ao capitalismo. A república romana 

se arrastou durante 500 anos com base na agricultura camponesa e na propriedade 

privada do Estado. Então, o Império Romano, baseado na escravidão, deslizou por 400 

anos antes que o mundo europeu colapsasse na barbárie. A tecnologia romana (derivada 

das inovações dos gregos antigos) foi esquecida e se tornou inútil. Isto pode acontecer 

de novo e muito mais rapidamente, pois se está num mundo onde as coisas acontecem 

muito celeremente.   


