
 

A exposição dialética do conceito de crise em 

O Capital 

The dialectical exposition of crisis conception in the  
Capital 

 

Este artigo é uma versão resumida do livro O Movimento Dialético do Conceito 

de Crise em O Capital de Karl Marx. São Paulo: Editora Tykhe, 2009, de autoria 

de Jadir Antunes & Hector Benoit.  

Jadir Antunes 

Este texto rediscute o conceito de crise em O capital de 

Marx1. A ampla bibliografia sobre o tema já provocou muitas 

polêmicas e nunca se chegou a um acordo pleno quanto a tal 

conceito. De modo geral, os diversos comentadores se 

preocuparam em encontrar nos textos de O capital uma passagem 

determinada que mostraria qual seria a “causa principal”, na 

concepção de Marx, que impulsiona a produção capitalista a entrar 

regularmente em crise. Utilizando justamente essa noção de 

“causa”, autores clássicos como Tugán-Baranovski, Karl Kautsky, 

Rosa Luxemburgo, Rudolf Hilferding, Henrik Grossman, Paul 

Sweezy e Ernest Mandel, entre outros, discutiram longamente, 

durante boa parte do século XX, a obra O capital, procurando 

encontrar em qual texto ou passagem canônica poderia residir a 

verdadeira concepção de Marx sobre as crises do capitalismo2. De 

                                                 
1
 Trata-se da síntese de uma já longa discussão teórica e colaboração 

intelectual entre os dois autores, Benoit e Antunes, que resultou na tese de 
mestrado e depois de doutorado de Jadir Antunes, teses orientadas pelo 
primeiro. Destacamos a tese de doutoramento intitulada Da possibilidade à 
realidade: o desenvolvimento dialético das crises em O capital de Marx, 
UNICAMP, 2005. Lembramos também as discussões nos seminários realizados 
mensalmente na UNICAMP, sobre O capital. Reuniões que ocorrem desde 2003 
regularmente.  
2
 Coletânea clássica de textos que discute o problema das crises no começo do 

século XX entre intelectuais marxistas pode ser encontrada em Lucio Colleti 
(org.). El Marxismo y el “Derrumbe” del Capitalismo. Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores, 1978. Veja-se ainda: Rosa Luxemburg. A Acumulação de Capital: 
contribuição ao estudo econômico do imperialismo. S.P: Nova Cultural, 1985. 
(Coleção Os Economistas). Rudolf Hilferding. O Capital Financeiro. S.P: Nova 
Cultural, 1985. (Coleção Os Economistas). Henrik Grossmann. La Ley de la 
Acumulación y del Derrumbe del Sistema Capitalista. México: Siglo XXI, 1979. 
Paul Sweezy. Teoria do Desenvolvimento Capitalista: princípios de economia 



modo geral, deram ênfase a três fragmentos de textos distribuídos 

nos três livros de O capital.  

O primeiro destes fragmentos encontra-se na Seção 

Terceira do Livro Segundo, onde Marx estuda o problema da 

reprodução global do capital social, isto é, o problema de como se 

distribui o trabalho global dentro da sociedade capitalista e de 

como se realiza a mais-valia global3. Da leitura desta seção, 

autores como Tugán-Baranovski e  Hilferding concluíram que a 

causa principal das crises na concepção de Marx era a 

desproporção incorrigível que existia entre o departamento 

produtor de meios de produção e o departamento produtor de 

meios de subsistência. Da leitura desta mesma seção, Rosa 

Luxemburgo concluiu que a causa fundamental das crises não era 

a desproporção intersetorial, mas, sim, o subconsumo, a ausência 

de terceiras pessoas no esquema de Marx que realizassem a 

mais-valia destinada à acumulação4.  

                                                                                                                         
política marxista. Sexta Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985. Ernest 
Mandel. A Crise do Capital: os fatos e sua interpretação marxista. São Paulo: 
Editora Ensaio, 1990. Manuel Castells. A Teoria Marxista das Crises 
Econômicas e as Transformações do Capitalismo. R.J: Paz e Terra, 1979. 
3
 A Reprodução e a Circulação do Capital Social Total. Karl Marx: Seção III do 

Livro Segundo de O capital. Capítulos XVIII a XXI.  Tradução de Regis Barbosa 
e Flávio R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Volume III, pp. 245 a 362. 
4
 Apesar de Rosa Luxemburg não operar explicitamente com a categoria de 

causa, os limites de sua interpretação de O capital ficam claros na medida em 
que não compreendeu o caráter abstrato da Seção III do Livro Segundo, onde 
Marx analisa os esquemas de reprodução social. Crítica a esta incapacidade de 
Rosa em compreender o complexo problema da relação abstrato-concreto em 

O segundo fragmento de texto bastante ressaltado é a 

Seção Terceira do Livro Terceiro onde Marx estuda o problema da 

lei da queda tendencial da taxa de lucro5. Como o capital possui 

uma lógica irrefreável que o leva a substituir o capital variável pelo 

capital constante - e este, como sabemos, não produz mais-valia 

e, por isso, não valoriza o capital -, e como a acumulação de 

capital só se realiza mediante certa estabilidade da taxa de lucro 

média, surge, então, desta necessidade, segundo alguns, como 

Grossman,  a causa verdadeira das crises econômicas da 

sociedade capitalista.  

O terceiro fragmento de Marx utilizado para explicar as 

crises do capital a partir da noção de causa é o Capítulo XVII do 

Livro Segundo de Teorias sobre a mais-valia, onde Marx analisa e 

critica as concepções de Ricardo sobre a reprodução social do 

capital em seu conjunto6. Como Ricardo não admite a 

                                                                                                                         
Marx, pode ser encontrada em Roman Rosdolsky: Génesis y estructura de El 
capital de Marx: estudios sobre los Grundrisse. Siglo Veintiuno Editores: México, 
1986. Veja-se especialmente o Apéndice II da Introdução: Observación 
metodológica a la crítica de Rosa Luxemburg de los esquemas de reproducción 
de Marx – pp. 92 a 100. Segundo Rosdolky, os erros de Rosa resultam, dentre 
outras coisas, “do desconhecimento do papel que ocupa a abstração de uma 
‘sociedade puramente capitalista’ na metodologia marxiana” (p. 96). 
5
 Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro. Karl Marx: Seção III do Livro 

Terceiro de O capital. Capítulos XIII a XV. Tradução de Regis Barbosa e Flávio 
R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Volume IV, pp. 154 a 191. 
6
 Teoria ricardiana da acumulação. Sua crítica. Desenvolvimento das crises em 

decorrência da forma fundamental do capital. Capítulo XVII do Volume II de 
Teorias da Mais Valia. Tradução de Reginaldo Santana. São Paulo: Difel, 1980 
– pp. 907 a 980. 



possibilidade de uma crise econômica provocada pela 

superprodução de mercadorias, e como Marx critica esta 

concepção limitada de Ricardo, muitos autores marxistas 

concluem, como Kautsky, por exemplo, que para Marx a causa 

principal das crises do capitalismo é a superprodução de 

mercadorias.   

Ernest Mandel, procurando fugir daquilo que chamava de 

“teorias mono-causais da crise”, procurou formular uma explicação 

“multi-causal”, teoria esta que englobasse todas as supostas 

causas isoladas numa única formulação. Porém, como os outros, 

Mandel não conseguiu encontrar uma explicação propriamente 

sintética e dialética sobre o fenômeno das crises da sociedade 

capitalista a partir de O capital de Marx. Parece-nos que Mandel, 

assim como todos os outros autores anteriores, cometeram uma 

falha metodológica comum: procuraram explicar as crises a partir 

da  noção empírica de “causa”7.  

                                                 
7
 Como exemplo, citamos alguns autores que usam, indevidamente, a noção de 

causa como base para explicação do conceito de crise. “A repetição periódica 
desse processo [de prosperidade e depressão] levanta a questão de suas 
causas, que devem resultar de uma análise do mecanismo da produção 
capitalista”. Hilferding, op. cit., p. 231. “Além disso, uma coisa é evidente: como 
as crises, na sua seqüência periódica, são produto da sociedade capitalista, sua 
causa reside necessariamente no caráter do capital”. Hilferding, op. cit., p. 233. 
Ambas as citações pertencem ao capítulo XVI: Condições gerais em que se dá 
uma crise. Hilferding dedica, ainda, um capítulo inteiro, o XVII, a estudar As 
Causas da Crise. Ernest Mandel também procura responder à questão de 
“Quais são as causas das crises econômicas?” (op. cit, p. 210). Segundo ele, a 
teoria acadêmica havia formulado uma “explicação monocausal das crises 

Pensamos que o fracasso de todas estas tentativas de 

encontrar uma explicação coerente e sistemática sobre as crises, 

em O capital de Marx, explica-se pelo fato de que nenhum autor, 

até agora, se propôs a expor o conceito de crise a partir da própria 

dialética expositiva de O capital, ou seja, a partir do seu “modo de 

exposição” (die Darstellungsweise).  Conduzidos pelo uso da 

noção não-dialética de “causa”, os diversos autores que 

                                                                                                                         
periódicas” (op. cit., p. 209). Segundo Mandel, “para compreender o 
encadeamento real [empírico na verdade e que Marx nunca pretendeu explicar 
J.A] entre a queda da taxa de lucro, a crise de superprodução e o 
desencadeamento da crise, devemos distinguir os fenômenos de aparecimento 
da crise, seus detonadores, sua causa mais profunda e sua função no quadro 
da lógica imanente do modo de produção capitalista” (op. cit., p. 211). Depois de 
responder sobre a questão das causas da crise, listando rapidamente cinco 
delas, Mandel considera que “ainda será necessário estabelecer um 
encadeamento causal mais preciso, incorporando toda uma série de 
mediações indispensáveis” (op. cit., p. 212). E sua obra prossegue a partir daí 
expondo o suposto encadeamento causal, e empírico, da crise. O defeito do 
pensamento de Mandel é evidente: ele está mais preocupado em conhecer os 
encadeamentos empírico-factuais da crise do que desvendar seu conceito. Esta 
mesma preocupação de descrever empiricamente as crises do capital 
reaparece em O Capitalismo Tardio (São Paulo: Nova Cultural, 1985). Nesta 
obra, Mandel chega até mesmo a desenvolver a chamada teoria das ondas 
longas de contração e expansão da sociedade capitalista apoiado na suposta 
teoria causal dos ciclos de Marx. Sweezy também cai no erro de querer 
entender Marx a partir da noção empirista de causa. Segundo ele, haveria dois 
“tipos de crise”, uma causada pela queda da taxa de lucro e outra pelo problema 
da realização da mais-valia. Para o primeiro tipo, “o exame das causas das 
crises deve ser feito em termos das forças que operam sobre a taxa de lucro” 
(Teoria do desenvolvimento capitalista: princípios de economia política marxista. 
São Paulo: Nova Cultural, 1983, p. 121). Para o segundo tipo, a desproporção 
intersetorial “é sempre uma possível causa de crise, e quase certamente um 
fator agravante em todas as crises, qualquer que seja a sua causa básica” (op. 
cit., p. 130). Também o subconsumo das massas estaria incluído neste segundo 
tipo de crise, pois, para Sweezy, “é incorreto opor a ‘desproporção’ ao 
‘subconsumo’ como causa da crise... pois o subconsumo é um caso especial de 
desproporção” (op. cit., p. 147). Os grifos são nossos. 



procuraram explicar as crises do capital a partir de Marx se 

desviaram do âmago do problema, procurando descobrir, afinal, 

qual era a “verdadeira causa das crises” e em qual passagem de 

O Capital Marx teria exposto “melhor” ou de “forma mais completa” 

a sua concepção principal de crise. Mesmo aqueles que, como 

Mandel, procuraram alguma síntese, teriam fracassado, pois, a 

síntese foi tentada embasada em concepções não dialéticas e, 

sobretudo, sem compreender o modo de exposição dialético de O 

capital.  

Outros autores, ainda que possuindo uma certa inspiração 

dialética, não foram muito melhor sucedidos ou se encaminharam 

em sentido diferente do nosso8. Assim, cabe lembrar nessa 

direção a obra de Roman Rosdolsky, um dos primeiros estudiosos 

dos Grundrisse e da relação deste com O capital9. Para este autor, 

paradoxalmente, Marx não possuiria uma teoria das crises do 

capital. Segundo ele, Marx pensara realizar uma elaboração 

sistemática sobre as crises nos planos projetados para a redação 
                                                 
8
 Cabe lembrar o interessante livro de inspiração dialética de Jorge Grespan, O 

Negativo do Capital, Hucitec/Fapesp, 1998. Porém, como afirma Marcos Muller 
no prefácio da obra, Grespan desvincula conscientemente a Critica da 
Economia Política da Filosofia da História de Marx (p.18). Caminhamos em 
sentido metodológico justamente contrário e por isso os nossos resultados são 
bastante diversos deste autor. Da mesma forma, de inspiração dialética é o 
seguinte livro de Giannotti, porém, também com outra perspectiva que a nossa: 
cf. comentário de Hector Benoit –“ Marx à luz de Wittgenstein: comentário a 
“Certa herança marxista de J. A. Giannotti” pp.147-155, Crítica Marxista, nº12, 
maio 2001, Boitempo Editorial. 
9
 Roman Rosdolsky. Génesis y estructura de El capital de Marx: estudios sobre 

los Grundrisse. Siglo Veintiuno Editores: México, 1986. 

de O capital no ano de 1857. De acordo com Rosdolsky, Marx 

elaborou dois planos distintos para a redação de O capital, o 

primeiro, em 1857 e o segundo, já modificado, em 1866. O 

primeiro plano foi elaborado dez anos antes da publicação do Livro 

Primeiro e o segundo plano apenas um ano antes. Entre 1857 e 

1866 ocorre um período de nove anos de experimentação e busca 

constante de uma forma expositiva adequada aos complexos 

temas de O capital. Ao longo destes nove anos, desenvolve-se, ao 

mesmo tempo, uma progressiva restrição dos temas inicialmente 

projetados. Um dos temas que sofre restrição neste intervalo de 

tempo, segundo Rosdolsky, é exatamente o tema das crises. 

Em seu plano original de 1857, Marx programara editar 

suas descobertas teóricas dividindo-as em seis partes distintas. 

Este plano, de acordo com Rosdolsky, previa a seguinte divisão da 

obra10.  

 

I. Livro do Capital. 

a. O capital em geral. 

1. Processo de produção do capital. 

                                                 
10

 Rosdolsky, op. cit., pp. 38/39. Sobre os planos de elaboração de O capital de 
acordo com Rosdolsky, a elaboração original e as posteriores modificações, 
veja-se o Capítulo 2 da Primeira Parte Introdutória de Génesis y estructura..., 
chamada La estructura de la obra de Marx, pp. 37 a 100 principalmente.  



2. Processo de circulação do 

capital. 

3. Lucro e juros. 

b. Seção da concorrência. 

c. Seção sobre o sistema de 

crédito. 

d. Seção sobre o sistema acionário. 

II. Livro da propriedade da terra. 

III. Livro do trabalho assalariado. 

IV. Livro do Estado. 

V. Livro do comércio exterior. 

VI. Livro do mercado mundial e as crises. 

 

Como podemos perceber, o tema das crises aparece 

neste esquema, como o último de todos os temas a ser 

desenvolvido e, além disso, como tema merecedor de um 

tratamento especial: o livro VI trataria do mercado mundial e, 

exatamente, das crises. No intervalo de nove anos de reflexões, 

contudo, Marx modifica este plano original e o substitui pelo 

seguinte: 

 

Livro I.  Processo de produção do capital. 

Livro II.  Processo de circulação do 

capital. 

Livro III.  Síntese do processo global. 

Livro IV.  História da teoria (Teorias sobre 

a Mais-valia).  

 

Esta é a forma definitiva de exposição de O capital 

concebida por Marx. Como podemos observar, nesta forma 

definitiva foi suprimido não apenas o livro VI sobre o mercado 

mundial e as crises, mas ainda os livros sobre o Estado, sobre o 

comércio exterior, sobre o trabalha assalariado e sobre a 

propriedade da terra, projetados em 1857. Todos os temas do livro 

I de 1857 foram, de uma forma ou de outra, absorvidos dentro da 

estrutura definitiva encontrada por Marx em 1866, assim como, os 

temas dos livros II e III de 1857. O tema sobre a propriedade da 

terra (livro II) e  aquele sobre o trabalho assalariado (livro III) foram 

tratados, mesmo que tenham deixado de possuir livros 

específicos. Foram suprimidos, porém, também os livros IV, V e 

VI, sem que os seus temas houvessem sido desenvolvidos. 

Rosdolsky argumenta que a redação desses três últimos 

livros de 1857 (IV, Estado; V, comércio exterior; e VI, mercado 



mundial e crises) nunca foi totalmente abandonada por Marx. 

Segundo Rosdolsky, apenas ocorreu que nunca o autor se dispôs 

efetivamente a realizar a redação desses livros e o projeto foi se 

dissolvendo entre os anos de 1857 e 1866, sendo reservado para 

um eventual prosseguimento futuro da obra, fato este que nunca 

ocorreu11. Como Marx não deu prosseguimento à elaboração do 

plano de 1857, onde o tema das crises receberia um tratamento 

especial, e como Marx modificara este plano definitivamente em 

1866, eliminando o livro sobre as crises, então, segundo 

Rosdolsky, devemos concluir que Marx não chegou a desenvolver 

uma teoria sistemática e completa sobre as crises. Diante disso, 

para este comentador, o tema das crises só pode ser encontrado 

ocasionalmente e de forma dispersa no interior dos quatro livros 

de O capital, não chegando a constituir propriamente uma teoria 

sobre as crises. Assim, para Rosdolsky, a dificuldade de 

encontrarmos uma exposição sistemática sobre as crises em Marx 

decorreria exatamente e simplesmente da ausência, ausência real 

e de fato, desta teoria no próprio O capital. 

Pensamos, porém, que Rosdolky se equivoca ao 

comentar uma passagem importante de Marx sobre as crises e a 

                                                 
11

 Rosdolsky, op. cit., p. 82. “Cremos estar autorizados a extrair, diz Rosdolsky, 
do exame dos manuscritos de O capital, a conclusão de que dos seis livros 
originariamente planejados, Marx nunca ‘abandonou’ definitivamente os últimos 
três, senão que estes estavam destinados a ‘eventual prosseguimento da obra’” 
As palavras entre aspas no interior da citação são palavras de Marx citadas por 
Rosdolsky. 

estrutura de sua obra. Rosdolsky cita e comenta uma passagem 

do Livro Terceiro de O capital onde Marx deixa claro que ali 

estariam excluídos do âmbito da investigação “as conexões com o 

mercado mundial”12. Porém, Rosdolsky tira desta passagem uma 

falsa conclusão, a de que estaria também excluída da investigação 

a questão das crises. Citamos Rosdolsky: “Isto vale também para 

o problema... dos ciclos industriais, ‘a alternância de prosperidade 

e crise’, ‘cuja análise ulterior’ – como destaca repetidamente Marx 

– ‘cai fora do âmbito de nossa análise’, e seguramente destinada 

somente a ‘eventual prosseguimento da obra”13.  

Ora, Rosdolsky confunde aqui, alternância dos ciclos 

industriais com o conceito de crise. É verdade que Marx não 

elaborou uma meticulosa teoria sobre os ciclos de prosperidade e 

crise. O que Rosdolsky não compreende é que o que está em jogo 

nos planos de exposição não é a crise em suas manifestações 

empíricas e ordinárias, mas, sim o conceito de crise. Confundindo 

a questão do conceito de crise com suas manifestações empíricas, 

Rosdolsky então, reconhece, erroneamente, que há em O capital 

uma lacuna sobre o problema. “Entretanto, isto demonstra que a 

teoria das crises de Marx exibe, de fato, ‘lacunas’, no sentido de 

que já não lhe estava mais posto tratar o problema em seu plano 

                                                 
12

 Rosdolsky, op. cit., p. 49. Palavras de Marx citadas por Rosdolsky. 
13

 Rosdolsky, op. cit., p. 49. As palavras entre aspas no interior da citação são 
palavras de Marx citadas por Rosdolsky.  



mais concreto”14. É esta falsa teoria da “lacuna” que está na base 

dos erros de todas as tentativas do século XX de reconstruir 

arbitrariamente, desconhecendo-se o caráter imanente e dialético 

do conceito de crise em O Capital, uma teoria causal e empírica 

sobre o problema das crises15.  

Apesar de Rosdolsky avançar, em alguns pontos, na 

compreensão do problema da forma de exposição de O Capital, 

                                                 
14

 Rosdolsky, op. cit., p. 49. 
15

 Mandel é um dos muitos que concorda com esta falsa teoria da lacuna de 
Rosdolsky na questão das crises. Em sua obra El capital: cien años de 
controversias en torno a la obra de Karl Marx (México: Siglo Veintiuno Editores, 
1985), deixa claro seu desconhecimento acerca do problema da exposição 
dialética e da complexa questão dos planos de elaboração de O capital. 
Segundo ele “Marx não nos deixou uma teoria das crises completa, plenamente 
elaborada. Suas observações sobre o ciclo industrial e as crises de 
superprodução capitalistas estão dispersas em vários de seus principais livros e 
em toda uma série de artigos e cartas” (p. 191). Mandel deixa claro o que ele 
entende por “teoria das crises em Marx”. Segundo ele, “as principais 
contribuições de Marx à teoria das crises devem encontrar-se em Teorias sobre 
a Mais-valia... e em seus artigos sobre crises econômicas do momento... 
Também a correspondência de Marx com Engels contém numerosos 
comentários sobre as crises do momento” (op. cit., nota 8, p. 191). Em O capital, 
a questão das crises, dos ciclos industriais na verdade, estaria, segundo 
Mandel, exposta apenas nos Livros Segundo e Terceiro. Mandel deixa claro 
aqui que, para ele, a questão das crises resume-se à questão do ciclo industrial. 
Isto é: a questão do conceito de crise é, para ele, idêntica à questão do 
momento empírico dela. Paul Sweezy também partilha desta falsa concepção 
sobre  a lacuna de O capital. Segundo ele, “não se encontra na obra de Marx 
nada que se assemelhe a um tratamento completo ou sistemático do assunto... 
Talvez possamos dizer que se Marx tivesse vivido o bastante para concluir a 
análise da concorrência e do crédito teria feito um tratamento completo e 
sistemático do problema. Como está, porém, a crise necessariamente 
permanece na lista de seus assuntos incompletos” (op. cit., pp.113-114). Na 
base da concepção de Sweezy encontram-se os mesmos erros de Mandel: o de 
identificar a teoria das crises com a teoria dos ciclos econômicos e o de não 
compreender o problema da exposição dialética. 

reflexão ausente na ampla maioria dos estudiosos da obra e do 

tema das crises, pensamos, ao contrário dele e de toda a 

bibliografia sobre o tema, que a aparente ausência de uma teoria 

sistemática sobre as crises do capital deve ser pensada a partir do 

desenvolvimento dialético dos próprios planos de exposição 

projetados por Marx entre os anos de 1857 e 1866. Sustentamos 

neste artigo que Marx possuía, sim, e realizou, sim, uma 

exposição da sua teoria das crises do capital. Contudo, esta teoria 

não está depositada empiricamente, aqui ou ali, em nenhum texto 

específico ou passagem canônica de O capital, nem numa soma 

aritmética de passagens, mas está, sim, desenvolvida em todo o 

percurso dialético-expositivo de O capital, aparecendo e 

começando a se desenvolver logo nas primeiras páginas do Livro 

Primeiro e se encerrando nas últimas páginas do Livro Terceiro16.  

Portanto, deslocando a discussão da teoria das crises de 

qualquer teoria “causal” da crise, avançamos da noção empirista 

de “causalidade” para a noção de “modo de exposição” (ou die 

Darstellungsweise). Somente tomando essa noção dialética como 

pressuposto, consideramos que se possa atingir uma correta 

compreensão do método de exposição desenvolvido nos anos que 

vão de 1857 a 1866 e que envolve todas as categorias de O 

capital, desde a “circulação simples”, passando pela “acumulação 

                                                 
16

 O livro IV, enquanto história da teoria, seria muito mais um apêndice, em 
certo sentido externo à própria estrutura dialética da obra. 



originária” e atingindo finalmente a noção plena de “crise” como e 

enquanto resultado 17.  

Como o próprio Rosdolsky, em parte, indica, nos anos que 

vão de 1857 a 1866, Marx percebe que suas análises não 

poderiam ser expostas sem uma determinada forma rigorosa. 

Marx foi percebendo, cada vez mais, que o conteúdo era 

inseparável de uma certa forma ou lexis específica que deveria ser 

encontrada. Assim, nesses anos, Marx passa a lutar para 

encontrar a forma rigorosa que permitisse a exposição precisa do 

seu conteúdo: tratava-se de encontrar o método dialético rigoroso 

que abarcasse num único processo expositivo todas as complexas 

interações categoriais e históricas do capital. Tratava-se de 

superar o domínio meramente analítico e encontrar um modo de 

exposição que, de forma imanente, se mostrasse analítico e 
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 Em grego clássico, a palavra krisis significa a “ação de distinguir”, a “ação de 
separar”, mas também, justamente, “a decisão”, o “resultado final”, o “resultado 
(de uma guerra)”.  Nesse sentido, sobre o modo de exposição dialético de O 
Capital veja-se Hector Benoit: “Sobre a crítica (dialética) de O capital”, in 
Revista Crítica Marxista número 03,  São Paulo, editora Brasiliense, 1996. No 
mesmo sentido, cf. Hector Benoit, “Da lógica com um grande ‘L’ à lógica de O 
capital”, in Marxismo e Ciências Humanas, Diversos autores, São Paulo, Xamã, 
2003. Mostra-se nesses textos que as diversas supostas “ausências” 
descobertas, posteriormente, na obra de Marx, seriam apenas resultado da 
incompreensão do seu método dialético de exposição. Nesse sentido, segundo 
Benoit, a própria noção de “Estado”, como aquela de crise, teria sido absorvida 
no modo dialético de exposição das contradições do capital. Daí o 
desaparecimento do livro IV, projetado em 1857, sobre o Estado, como o 
desaparecimento do livro VI, sobre o mercado mundial e as crises. Cf. também 
Hector Benoit, “Pensando com (ou contra) Marx? Sobre o método dialético de O 
capital”, in Crítica Marxista, nº8, 1999, editora Xamã, São Paulo. 

sintético ao mesmo tempo. Assim, nesse período, Marx foi re-

construindo e re-ordenando o seu conteúdo analítico em uma 

forma superior. Neste intervalo de nove anos, através do método 

expositivo da dialética, o único capaz de dar conta da complexa 

estrutura categorial do capital, Marx superou o conteúdo analítico 

das suas descobertas, chegando a uma forma analítica e sintética, 

ao mesmo tempo, ou seja, à forma da dialética superior18.  

Marx estabeleceu, então, de forma mais clara todo o seu 

conteúdo analítico, superou as formas empíricas de suas 

investigações e elevou-as ao caminho da exposição dialética: 

caminho que deve partir da totalidade como concreto 

indeterminado (enquanto pressuposto); deste momento deve 

caminhar pelo abstrato, expondo detalhadamente as diversas 

formas particulares da totalidade; no terceiro momento, pouco a 

pouco, ocorre a superação destas formas abstratas que devem 

retornar ao concreto reconstruído, então, como determinado 

(totalidade concreta ou universal concreto). Este seria o método 

que daria “vida à matéria” (Leben des Stoffs), como afirma Marx no 
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 Tal dialética superior, Hegel a chamava de “propriamente especulativa” ou “o 
momento do método absoluto” (Cf. Ciência da Lógica, “A lógica subjetiva ou a 
doutrina do conceito”, terceira seção, terceiro capítulo “Die absolute Idee” (pp. 
327-353, edição de Hermann Glockner). Platão chamava tal momento de nóesis 
(cf. livro VI de A república), seria o momento onde se supera o momento 
analítico da dianoia, o momento onde se  superam todas as hipóteses 
anteriores e se avança para o princípio não-hipotético, pressuposto da 
totalidade, fim que, na verdade, é princípio (originário), ou arkhé, fundamento, 
Grund. 



posfácio da segunda edição, ou seja, seria o método que 

reconstruiria o concreto histórico na teoria a partir de suas 

determinações mais simples e abstratas conduzindo-o ao 

movimento contraditório que transformaria a teoria em vida e em 

práxis revolucionária19. 

Nesse sentido, pensamos que, para Marx, o conceito de 

crise é inseparável do próprio conceito de capital e o estudo de um 

implica necessariamente no estudo do outro. Uma análise dialética 

do conceito de crise deve se desenvolver, portanto, 

simultaneamente com a análise e desenvolvimento do conceito de 

capital. A obra O capital, como sabemos, tem como meta expor o 

conceito de capital, o fundamento da sociedade burguesa, 

exposição que se eleva do concreto (pressuposto) ao abstrato que 
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 Como escreve Marx no Posfácio da Segunda Edição: “É sem dúvida 
necessário distinguir o modo de exposição formal (die Darstellungsweise 
formell) do modo de investigação. A investigação tem de captar detalhadamente 
a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão 
íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor 
adequadamente o movimento real. Caso se consiga isso, e espelhada 
idealmente agora a vida da matéria, talvez possa parecer que se esteja tratando 
de uma construção a priori.”(MEW, volume 23, p. 27). No célebre trecho dos 
Grundrisse conhecido como “O método da Economia Política”, escrito em 1857, 
(MEGA, pp. 35-43) esse processo não é exposto com tanta clareza. Conferir, 
particularmente, p. 43, onde Marx descreve 5 seções, sendo a última seção ‘o 
mercado mundial e as crises’, como no plano dos livros de O capital, desse 
período. Porém, nesse texto, já corretamente afirma na p. 36: “O concreto é 
concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, isto é, a unidade do 
diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da 
síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de 
partida efetivo (wirkliche Ausgangspunkt) e, portanto, o ponto de partida 
também da intuição e da representação”. Grifos nossos. 

retorna ao concreto (posto), ao concreto enquanto concreto 

desenvolvido e exposto pela lexis e pelo pensamento. Assim, no 

trajeto expositivo dos três livros de O Capital, ressaltamos, desde 

já, quatro questões como fundamentais.  

Primeira questão: os Livros Primeiro e Segundo possuem 

como objeto o conceito mais genérico e mais abstrato de certos 

momentos do movimento do capital. Nestes livros, vemos o 

movimento do conceito de capital em suas formas mais puras, o 

conceito de capital enquanto tal, sem consideração por suas 

formas particulares como o capital comercial e a juros, assim como 

a renda fundiária, todas elas, formas derivadas do capital-

industrial, a forma mais pura, mais abstrata, mas, ao mesmo 

tempo,  mais fundamental do capital. Os Livros Primeiro e 

Segundo não possuem como objeto, portanto, as leis e 

contradições do capital em sua atualidade (enérgeia), mas as leis 

e contradições do capital em suas forma potencial (dynamis)20. O 

capital e a sociedade capitalista em sua configuração mais real e 

concreta são analisados somente no Livro Terceiro21. Será, 
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 Essa diferenciação entre o que está em dynamis (potência) e o que está en-
érgon (em ato) é um lugar comum no pensamento filosófico grego dos séculos 
V e IV a. C.; essa diferenciação não remete, assim, necessariamente, à forma 
pela qual esses conceitos foram consagrados em Aristóteles, que sempre 
permaneceu no pensamento analítico e em uma lógica da não-contradição.  
21

 Ainda que, desde o primeiro capítulo do Livro I, seguindo um movimento em 
espiral, as formas abstratas vão sendo superadas, gradualmente, e retomadas 
em formas cada vez mais determinadas. O Livro I, por exemplo, como totalidade 
própria, contem abstratamente todo o movimento dos três livros: a forma 



portanto, somente neste Livro III, que a sociedade capitalista é 

concebida com todas as suas determinações, sobretudo, com 

aquelas provocadas pela pluralidade de capitais e pela 

concorrência. Os Livros Primeiro e Segundo são livros mais 

abstratos exatamente porque neles coloca-se entre parênteses, 

em grande parte, a pluralidade de capitais e a concorrência. A luta 

entre os diversos capitais individuais que reciprocamente se 

odeiam não aparece de forma mais desenvolvida antes do Livro III, 

apesar de que já é mencionada mesmo no Livro I22. Porém, postas 

a pluralidade de capitais e a concorrência de forma desenvolvida 

no Livro Terceiro, a exposição sobre o conceito de capital passa, 

então, aqui, a possuir todas as determinações na sua forma plena. 

Segunda questão que ressaltamos como decorrente 

evidente da anterior: nos Livros Primeiro e Segundo analisa-se, 

particularmente, o conceito de crise também de modo mais puro e 

abstrato. As muitas contradições que remetem ao conceito de 

crise, que já aparecem nesses livros, mostram-se como 

                                                                                                                         
mercadoria, a circulação, a produção de mais-valia, a acumulação de capital, e 
a superação do capital com a expropriação dos expropriadores (cap. XXIV). Já 
o Livro II, recomeça o movimento novamente da circulação, mas agora, a 
mercadoria inicial, com as determinações conquistadas no Livro I, desde o início 
é M’, ou seja, contem a extração de mais-valia e, assim, todas as contradições 
expostas no Livro I. O Livro III continuará a ampliação em espiral dos dois livros 
anteriores tentando realizar a síntese final.    
22

 Escreve Marx ainda no Livro I: “Essa expropriação se faz por meio do jogo 
das leis imanentes da própria produção capitalista, por meio da centralização de 
capitais. Cada capitalista mata muitos outros.” (ed. alemã cit., p. 790; tradução 
da edição Abril, 1984, p. 293). 

contradições ainda bastante formais, potenciais e abstratas. A 

crise se converte em realidade plena somente no Livro Terceiro 

porque somente aí serão postas de forma desenvolvida a 

pluralidade de capitais, a concorrência, e seriam postas ainda, de 

forma plenamente desenvolvida, também as classes sociais, 

objeto do capítulo LII, do qual, infelizmente, só temos algumas 

linhas.  

Terceira questão: nos dois primeiros livros a concorrência 

foi abstraída da exposição exatamente porque ela não funda as 

leis e tendências gerais da sociedade capitalista, sendo que esta 

apenas converte essas leis em realidade23.  

Quarta questão importante que devemos levar em conta: 

no Livro Primeiro analisa-se de modo formal e abstrato as leis da 

produção da mais-valia enquanto tal, da mais-valia em seu nível 

mais puro e idealizado. No Livro Segundo se analisa, do mesmo 

modo formal e abstrato, as condições puras e idealizadas para a 
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 A concorrência, para Marx, é sempre fonte de perturbação e engano para o 
pensamento e, por isso, para apreendermos o conceito de capital em sua 
imanência é necessária sua abstração. “Na concorrência [diz Marx] aparece, 
pois, tudo invertido (es erscheint also in der Konkurrenz alles verkehrt). A figura 
acabada (fertige Gestalt) das relações econômicas, tal como se mostra na 
superfície, em sua existência real e, portanto, também nas concepções 
mediante as quais os portadores e os agentes dessas relações procuram se 
esclarecer  sobre as mesmas, difere consideravelmente, sendo de fato o inverso 
(verkehrt), o oposto (gegensätzlich), de sua figura medular (Kerngestalt) interna, 
essencial mas oculta (wesentlichen aber verhüllten), e do conceito (Begriff) que 
lhe corresponde”. O capital. Livro Primeiro – Volume II. São Paulo: Nova 
Cultural, 1988, p. 153. MEW 23 - 1962, p. 219.  



realização da mais-valia global, ainda que esta já esteja posta 

mais abstratamente desde o início pelo Livro I. No Livro Terceiro, 

analisa-se a distribuição desta mais-valia global já produzida e 

realizada entre a pluralidade dos capitais individuais. 

Assim, uma exposição dialética do conceito de capital e 

de crise deve ser dividida em três grandes momentos. O primeiro 

momento abrange a exposição das contradições mais genéricas e 

potenciais contidas no Livro Primeiro, onde se realiza uma primeira 

totalização abstrata da produção capitalista, desde a sua forma 

elementar, mercadoria, até a sua destruição, a negação da 

negação. No segundo momento, aquele do Livro II, se realiza a 

exposição das contradições potenciais contidas na circulação, 

porém, já com as determinações obtidas no Livro Primeiro; por 

isso, parte-se não mais da forma mercadoria, mas sim, da 

mercadoria supondo a mais-valia (M’), porém todo o processo 

contraditório é exposto ainda com a abstração da concorrência. 

Finalmente, no terceiro grande momento, aquele formado pelo 

Livro Terceiro, produção (Livro I) e circulação (Livro II) são 

unificadas, e se analisa a conversão de todas as contradições 

descritas anteriormente, porém, submetidas agora à existência  da 

pluralidade de capitais e da concorrência. O Livro Terceiro, como 

sabemos, tem exatamente como subtítulo “O processo total da 

produção capitalista” (Der Gesamtprozess der kapitalistischen 

Produktion), isto é, trata-se da síntese dos resultados obtidos nos 

dois primeiros livros agora transformados pelas determinações da 

concorrência entre os capitais. 

Deste modo, a renovação periódica do capital fixo, a 

superprodução de mercadorias, o subconsumo das massas e a 

desproporção intersetorial, analisadas nos Livros Primeiro e 

Segundo, não podem, de modo algum, ser chamadas de “causas 

das crises”. Estes fenômenos constituem unicamente, do ponto de 

vista da exposição dialética, meras formas de manifestação de 

contradições ainda abstratas, formais, indeterminadas e potenciais 

da crise. Do mesmo modo, a lei da queda tendencial da taxa de 

lucro não pode também ser chamada de “causa das crises”, mas 

deve, sim, do ponto de vista de uma exposição dialética, ser 

concebida como a forma mais desenvolvida das múltiplas 

determinações contraditórias anteriores que estão contidas na 

própria contradição entre valor de uso e valor. Ao invés de causa 

superior das crises, a lei da queda tendencial da taxa de lucro 

seria o resultado do próprio desenvolvimento das contradições 

imanentes do capital expostas anteriormente. Assim, longe de ser 

uma causa superior, a queda tendencial da taxa de lucro seria a 

síntese das contradições potenciais, formais e abstratas expostas 

nos Livros Primeiro e Segundo se convertendo em efetividade ou 

em ato (en-ergon).  

Consideramos, portanto, que a lei da queda tendencial da 

taxa de lucro tanto reúne numa única e mesma forma aparente 



todas as diferentes formas parciais e abstratas da crise, quanto 

reúne, também numa única e mesma lei, todas as diferentes leis e 

contradições parciais e abstratas expostas nos Livros Primeiro e 

Segundo. Por este aspecto dialético, a lei da queda tendencial da 

taxa de lucro é tanto a forma mais sintética de todo o processo 

analítico anterior, como a forma mais concreta de manifestação da 

crise que condena o modo de produção capitalista à sua 

superação e destruição (Aufhebung)24. 

Deste modo, é a partir desta concepção metodológica que 

procuramos desenvolver esta leitura e mostrar que Marx possui, 

sim, uma teoria sobre as crises do capital. Contudo, pensamos 

que esta teoria é uma teoria dialética que só pode ser 

compreendida a partir da análise do desenvolvimento das 

possibilidades mais abstratas e formais da crise até sua 

efetividade mais concreta. Este movimento vai da totalidade 

abstrata (pressuposta) às formas particulares potenciais da crise 

até a sua realidade mais concreta.  O movimento se inicia com a 

totalidade abstrata pressuposta (como representação intuitiva) que 
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 Cabe observar que, cada vez mais, encontram-se traduções de Aufhebung 
como “suspensão” e o verbo “aufheben” como “suspender”. Com o pretexto de 
uma interpretação filológica correta do alemão, retira-se o caráter negativo do 
termo dialético. Na verdade, esse termo possui antecedentes na história da 
dialética que remete a uma época muito anterior à filosofia alemã do século XIX. 
Já os gregos, criadores da dialética, utilizavam palavra similar: anairein que 
significa “levantar”, “suspender” e “jogar para baixo”, “destruir” (cf. livro VII de A 
República de Platão). Como o termo alemão, o termo grego significa 
“suspender”, mas, suspender algo, significa “levantar”, e levantar significa 
“desequilibrar”, “derrubar”, “colocar abaixo”, “destruir”, “negar”.  

antecede a própria circulação simples e a análise aparentemente 

inicial da mercadoria. Parte-se, aparentemente, no Livro Primeiro, 

da contradição valor de uso e valor de troca. Dessas formas 

ilusórias, escondendo o pressuposto último (história e história 

como luta de classes), se caminha para a análise cada vez mais 

determinada e concreta  das categorias da sociedade capitalista, 

valor de uso e valor, substância e forma do valor,  trabalho 

abstrato e trabalho concreto, dinheiro, produção de mais-valia, 

acumulação de capital, acumulação originária –quando a luta de 

classes já aparece abertamente- e assim por diante se avança nas 

determinações, até que se chega à forma lucro, taxa de lucro e 

queda tendencial da taxa de lucro expostas no Livro Terceiro.  

Procuramos, assim, sustentar que o processo de 

desenvolvimento da crise, o processo de conversão de sua 

possibilidade formal e abstrata em realidade, é o mesmo processo 

que concretiza todas as contradições mais simples e abstratas do 

capital, mostrando-as, finalmente, como luta de classes, 

expropriação dos expropriadores, negação da negação, superação 

do modo de produção capitalista, último e derradeiro 

desenvolvimento da teoria marxista da crise. Somente partindo 

desta concepção dialética de exposição, podemos desvelar, então, 

como se desenvolve, de forma mais detalhada, o conceito de crise 

ao longo dos três livros de O Capital, conceito que desemboca na 

derrocada inevitável, mais cedo ou mais tarde, do sistema 



capitalista como um todo, pelas suas contradições fundamentais, 

aquelas das classes em luta 25.  

 

Livro Primeiro: exposição das contradições potenciais 

e abstratas contidas na esfera da produção de mais-

valia 

A possibilidade mais abstrata e imediata da crise surge 

junto com a exposição dos conceitos mais simples, imediatos e 

abstratos do capital como valor de uso e valor, mercadoria e 

dinheiro, trabalho concreto e trabalho abstrato. A possibilidade 

mais imediata e abstrata da crise surge do caráter dual da 

mercadoria de servir simultaneamente como valor de uso e 

portadora do valor. A contradição entre valor de uso e valor forma 

a primeira e mais abstrata possibilidade de crise, porque, como 

mercadoria, o produto não possui valor de uso imediato para o 

produtor e, para servir como valor de uso social, a mercadoria 
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 Como escreveu H. Benoit: “o capítulo 52 [do Livro III], mesmo apenas 
começado, evidentemente, pretendia retomar,de maneira mais determinada, o 
capítulo XXIV do livro I, a luta de classes, a expropriação dos expropriadores, a 
derrocada do sistema capitalista” (p.92 in “Pensando com (ou contra) Marx? 
Sobre o método dialético de O capital”, in Crítica Marxista, nº8, 1999, editora 
Xamã, São Paulo. Assim, em 1868, descrevendo o plano final de sua obra, 
Marx enviava carta a Engels, afirmando: “...as fontes de ingresso das três 
classes, dos proprietários da terra, dos capitalistas e dos trabalhadores 
assalariados – a luta de classes (Klassenkampf ; grifo do próprio Marx) como 
conclusão (Schluss), na qual o movimento se dissolve e dissolução de toda 
essa merda (Auflösung der ganzen Scheisse)” (MEW, 32, carta de 30/4/1868, p. 
75). 
 

precisa ser convertida na forma antitética do valor de troca. Como 

mercadoria, o produto possui valor de uso para o produtor apenas 

na medida em que serve de portadora do valor de troca. Como o 

valor de troca está guardado em bolso alheio e como a utilidade 

social do produto só se revela post festum, a possibilidade da 

mercadoria não se converter em dinheiro abre, assim, a primeira e 

mais abstrata possibilidade de crise. Esta primeira possibilidade de 

crise é uma possibilidade ainda meramente formal, porque está 

determinada pela formalidade da troca, porque é uma troca ainda 

sem conteúdo determinado.  

A segunda possibilidade ainda abstrata da crise é dada 

pelo duplo caráter do trabalho como trabalho concreto e trabalho 

abstrato. Como a elevação da força produtiva do trabalho concreto 

eleva a massa de valores de uso em circulação sem elevar, 

necessariamente, a massa de compradores para este mesmo 

quantum acrescido de riqueza, surge, então, a possibilidade de 

parte da produção não encontrar número suficiente de 

compradores para realizar o valor integral das mercadorias. 

Como a mercadoria organiza os diferentes produtores 

privados dentro de uma divisão social do trabalho, a qual separa a 

produção imediata da riqueza das necessidades de consumo da 

sociedade; como o produto em sua forma natural não se apresenta 

mais diretamente como produto social; como a utilidade social do 

produto só se revela post festum, mediada pela esfera tortuosa do 



mercado, abre-se, então, aí, nova possibilidade formal e abstrata 

para a cisão entre produção e consumo humano e uma 

interrupção do processo de produção baseado na forma-

mercadoria do produto. 

Como o produto de nosso produtor privado é um não-valor 

de uso para si mesmo; como nosso produtor privado de 

mercadorias só pode satisfazer suas necessidades sociais 

mediante alienação de seu produto, então, nosso produtor deve se 

contrapor no mercado com o portador do dinheiro para aí realizar o 

valor de sua mercadoria. Como o processo de troca está 

dissociado em duas fases contrapostas; como a pressa do 

comprador de mercadorias não é a mesma do vendedor; como, 

por um lado, a riqueza de nosso produtor privado de mercadorias 

se encontra sob uma forma particular e natural de riqueza e, por 

outro lado, a forma universal e fluída da riqueza, o dinheiro, se 

encontra em bolso alheio, então, a possibilidade do dinheiro não 

amar a mercadoria com a mesma intensidade que a mercadoria 

ama o dinheiro é uma possibilidade de crise que surge do próprio 

caráter dual da mercadoria, de seu caráter de valor de uso e 

portadora do valor de troca e, também, da necessidade da 

mercadoria se converter em dinheiro. A possibilidade da crise 

surge, ainda, do caráter antitético da mercadoria e do dinheiro: 

enquanto a mercadoria representa a forma particular e natural da 

riqueza, o dinheiro representa a forma universal e socialmente 

válida da riqueza. Se a conversão da forma particular-natural para 

a forma universal-social da riqueza não se realizar, então, nosso 

produtor privado de mercadorias cai na falência. “Essas formas 

[Formen] encerram, por isso, a possibilidade [Möglichkeit], e 

somente a possibilidade das crises [Möglichkeit der Krisen]. O 

desenvolvimento dessa possibilidade [Möglichkeit] até sua 

realidade [Wirklichkeit] exige todo um conjunto de condições que, 

do ponto de vista da circulação simples de mercadorias, ainda não 

existem, de modo algum”26, diz Marx no Livro I de O capital. 

Uma nova possibilidade de crise, mais determinada e 

concreta que as anteriores, porém, surge da função do dinheiro 

como meio de pagamento, isto é, do dinheiro que já começa a 

funcionar como capital. Como meio de pagamento o dinheiro atua 
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 Karl Marx. O Capital - Livro I, volume I. Coleção Os Economistas. SP: Editora 
Abril Cultural, 1988, p. 99. Marx Engels Werke (MEW), Band 23. Berlim: Dietz 
Verlag, 1962, p. 128. “Possibilidade geral e abstrata da crise [Allgemeine, 
abstrakte Möglichkeit der Krise] significa apenas a forma mais abstrata da crise, 
sem conteúdo, sem o impulso pertinente a esse conteúdo. Compra e venda 
podem separar-se. Constituem portanto crise em estado potencial [Krise 
potentia] e sua coincidência continua sempre a ser, para a mercadoria, 
elemento crítico” (Karl Marx. Teorias da Mais-valia. Livro II, p. 945. MEW 26.2, 
p. 510). Na medida em que a exposição for negando tais abstrações e pondo 
em seu lugar as condições mais determinadas da produção capitalista, as 
classes sociais e as contradições entre elas, a possibilidade abstrata da crise 
vai ao mesmo tempo se convertendo em realidade. “Assim, a forma mais 
abstrata da crise [abstrakteste Form der Krise] (e por isso a possibilidade formal 
da crise) é a metamorfose da própria mercadoria... Mas o meio por que essa 
possibilidade de crise [Möglichkeit der Krise] se torna a crise não se contém 
nessa própria forma; esta implica apenas em que existe a forma para uma crise” 
(Karl Marx. Teorias da Mais-valia. Volume II. S.P: Difel, 1980, p. 945. MEW 
26.2, p. 510). 



duplamente no processo de troca. Primeiro, como medida ideal do 

valor e, segundo, post festum, como realização efetiva do valor27. 

A dualidade do dinheiro em sua forma de meio de pagamento e a 

possibilidade desta dualidade se romper definitivamente abre uma 

possibilidade de crise por falta de meios de pagamento, que já se 

aproxima das condições reais da produção capitalista. Embora 

surja a possibilidade de eclodir uma crise, isto é, uma interrupção 

da produção, nesta altura da exposição, Marx pondera que “temos 

de observar aqui o fenômeno em sua pureza, pressupondo assim 

seu transcurso normal”28. 

Uma possibilidade de crise, mais determinada ainda que 

as anteriores, surge da contradição entre processo de trabalho e 

processo de valorização do valor, da contradição entre tempo de 

trabalho necessário e tempo de trabalho excedente, da 

contradição entre trabalho pago e não-pago, da contradição entre 

capital variável e capital constante, das contradições, enfim, que 

surgem da esfera da produção propriamente capitalista e da 

análise do conceito de mais-valia29. Como o trabalhador que está 
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 “Em sua segunda forma, a crise é a função do dinheiro como meio de 
pagamento, e então o dinheiro figura em duas fases diferentes, separadas no 
tempo, em dois papéis diversos. As duas formas ainda são de todo abstratas 
[ganz abstrakt], embora a segunda seja mais concreta [konkreter] que a 
primeira” (Teorias da Mais-valia. Livro II, p. 945. MEW 26.2, p. 511). 
28

 O capital – Livro I, volume I, p. 95. MEW 23, p.122. 
29

 Marx procura esclarecer o caráter ainda abstrato e genérico desta altura da 
exposição onde analisa a relação entre mais-valia e capital variável. Apesar da 
importância da análise da relação entre mais-valia e capital global, base para a 
formação da taxa de lucro, Marx conscientemente se abstrai de analisar aqui 

                                                                                                                         
esta relação para tratá-la “pormenorizadamente no Livro Terceiro” (O Capital - 
Livro I, volume I, p. 167). MEW 23, p. 229. Na análise dessa relação se 
desvelará toda a contradição entre capital constante global e mais-valia global e 
sua poderosa influência na formação das crises. Em nota de rodapé na página 
seguinte, Marx reafirma o caráter abstrato da exposição do Livro Primeiro. 
“Reconhecer-se-á no Livro Terceiro que é fácil compreender a taxa de lucro, tão 
logo se conheça as leis da mais-valia. Pelo caminho inverso [como fez Ricardo] 
não se entende ni l’un, ni l’autre [nem um, nem outro]” (O Capital - Livro I, 
volume I, p. 168. MEW 23, p. 230). A relação entre mais-valia global e capital 
global, base para a formação da taxa de lucro, não é possível nesta altura da 
exposição porque aqui se analisa o conceito de capital como capital em geral, 
como capital em sua forma abstrata e indiferenciada. Nos Grundrisse Marx 
define várias vezes a noção de capital em geral, ou capital enquanto tal. Para 
ele o capital em geral é igual ao capital de toda a sociedade. Em inglês no 
original: “capital of the whole society” (Karl Marx. Elementos fundamentales para 
la crítica de la economia política – borrador 1857/1858 - Grundrisse. Volume I. 
Oitava Edição. México: Siglo Veintiuno Editores, 1986, p. 290). A abstração da 
pluralidade de capitais e da análise da concorrência nesta altura da exposição é 
esclarecida por Marx, ainda no Livro Primeiro: “...esclareçamos de antemão: 
uma análise científica da concorrência só é possível depois de se compreender 
a natureza interna do capital [innere Natur des Kapitals], do mesmo modo que o 
movimento aparente dos corpos celestes somente é compreensível para quem 
conhece seu movimento real, embora imperceptível aos sentido” (O capital – 
Livro I, volume I, p. 240. MEW 23, p. 335). Para Marx, o movimento interno não 
é perceptível aos nossos sentidos, o movimento interno só é captado pela 
razão. Este movimento interno é o que constitui o movimento do capital em 
geral, movimento estudado nos Livros Primeiro e Segundo. A concorrência com 
todas as suas determinações (com os movimentos interno e externo perceptível 
aos nossos sentidos) só será exposta no Livro Terceiro porque somente aí se 
passará ao processo total. Em linhas mais adiante, Marx reafirma esta 
concepção dialética da exposição: “As tendências gerais e necessárias do 
capital devem ser diferenciadas de suas formas de manifestação” (O Capital – 
Livro I, volume I, p. 239/240. MEW 23, p. 335). As tendências gerais e 
necessárias são estudadas nos Livros Primeiro e Segundo enquanto que estas 
tendências com as formas mistificadas de manifestação destas tendências, 
como lucro, taxa de lucro e preços de produção, serão estudados somente no 
Livro Terceiro. Logo na abertura deste, Marx dirá que agora não se trata mais 
“da formulação de reflexões gerais [allgemeine Reflexione] sobre essa unidade 
[unidade genérica entre processo de produção e circulação. Trata-se muito mais 
de encontrar e expor as formas concretas [konkreten Formen] que surgem do 
processo de movimento do capital considerado como um todo 



posto aí é um mero agente da produção e não do consumo; como 

o trabalhador que está posto aí não se comporta com a riqueza 

que ele mesmo produz como meio de desfrute e consumo pessoal, 

mas como capital, cresce, então, a possibilidade de uma 

separação abrupta entre produção e consumo e de uma crise 

geral de superprodução. 

Com a passagem da produção da mais-valia absoluta 

para a produção da mais-valia relativa, a possibilidade de uma 

cisão violenta entre as condições de produção e as condições de 

consumo se torna menos abstrata ainda e ganha um conteúdo 

bastante determinado, o conteúdo dado pelo caráter antagônico 

das relações de produção e consumo da sociedade capitalista. 

Como a produção de mais-valia relativa eleva absolutamente a 

capacidade de produção do trabalhador numa mesma jornada de 

trabalho dada sem, contudo, elevar na mesma escala sua 

capacidade absoluta de consumo, cresce, então a possibilidade de 

uma cisão ainda mais violenta entre produção e consumo. 

Nesta altura da exposição - análise das formas da mais-

valia relativa - as categorias mais abstratas e superficiais da 

sociedade burguesa, categorias como mercadoria e dinheiro, valor 

de uso e valor, trabalho concreto e trabalho abstrato etc., já estão 

superadas pelo desenvolvimento dialético. A superação da falsa 

                                                                                                                         
[Bewegungsprozeß des Kapitals, als Ganzes betracht: em itálico no original]” (O 
Capital – Livro III, volume IV, p. 21. MEW 25, p. 33). 

identidade que parecia existir entre produtor e vendedor de 

mercadorias, assim como a superação da falsa identidade que 

parecia existir entre compradores e consumidores da riqueza no 

começo da exposição, já estão, agora, realizadas pela dialética de 

Marx. Como agora aquele que compra, vende e consome a 

riqueza produzida não é o mesmo que a produz, a falsa e abstrata 

identidade entre comprador e vendedor de mercadorias, assim 

como, entre produtor e consumidor delas, foi superada e posta em 

seu lugar a verdadeira separação e oposição entre produtor e 

consumidor da riqueza e entre comprador e vendedor dela. Como 

agora quem compra e vende a mercadoria não é mais o mesmo 

que a produz, a possibilidade de uma separação violenta entre os 

pólos antagônicos de compra e venda, de produção e consumo, 

torna-se uma possibilidade mais real e determinada que nossas 

possibilidades meramente abstratas e formais que surgiam 

inicialmente na esfera da circulação simples da riqueza, logo no 

começo da exposição30. 
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 “Por isso [dirá Marx em Teorias sobre a Mais-valia], nada mais ridículo que 
falar de identidade [Identität] entre produtores e consumidores, uma vez que, 
para grande número de ramos, para todos os que não fornecem artigos de 
consumo imediato, os que participam da produção estão, em regra, 
absolutamente excluídos da compra de seus próprios produtos”. Na sociedade 
capitalista os trabalhadores diretos “nunca são de imediato consumidores ou 
compradores dessa grande parte de seus próprios produtos, embora paguem 
parte do valor deles nos artigos de consumo que compram” (Teorias da Mais-
valia - Volume II, p. 953. MEW 26.2, p. 518). 



Com o surgimento da divisão manufatureira do trabalho, a 

possibilidade de uma cisão inconciliável entre produção privada e 

consumo social começa a ganhar uma determinação não apenas 

conceitual e abstrata, mas, sobretudo, histórica. Se, por um lado, a 

divisão manufatureira do trabalho se apóia no mais completo 

despotismo técnico no interior de cada manufatura 

individualmente, fora da manufatura reina a anarquia e a 

irracionalidade do valor de troca. Se, por um lado, a divisão 

manufatureira concentra os meios de produção em mãos de um 

único capitalista individual, por outro lado, a divisão social do 

trabalho fragmenta e fraciona estes mesmos meios de produção 

num número indefinido de proprietários privados isolados e 

reciprocamente indiferentes. Da contradição entre concentração 

numa única mão versus dispersão dos meios de produção na 

sociedade surge uma nova possibilidade de crise. 

Com o surgimento da grande indústria baseada na 

maquinaria cresce ainda mais a possibilidade de uma fissura 

violenta entre produção e consumo. Se, por um lado, a grande 

indústria organiza cada unidade individual e isolada de produção 

como um sistema articulado de máquinas, por outro lado, fora da 

fábrica reina a mais completa desarticulação entre uma fábrica e 

outra e entre um ramo da produção e outro. Se, por um lado, o 

sistema de maquinaria eleva a cooperação do trabalho no interior 

de cada fábrica a níveis próximos da perfeição, por outro lado, na 

sociedade reina a mais completa ausência de cooperação 

consciente e racional entre os diferentes capitais individuais. A 

possibilidade de um rompimento violento dessa dicotomia entre 

sistema articulado de máquinas no interior de cada oficina e 

sistema desarticulado na sociedade põe novamente a 

possibilidade de uma crise geral de superprodução. 

Como o emprego consciente de maquinaria no interior de 

cada oficina eleva absolutamente a capacidade produtiva do 

trabalhador sem, contudo, elevar na mesma medida sua 

capacidade de consumo; como o sistema de maquinaria aumenta 

a distância entre o trabalhador e a riqueza que ele produz, então, a 

possibilidade da riqueza seguir um curso absolutamente 

contraditório com o curso do consumo põe uma nova possibilidade 

de crise de superprodução na sociedade. Como o emprego de 

maquinaria possui uma contradição impossível de ser evitada, 

aquela que, por um lado aumenta a taxa de exploração por 

unidade de trabalhador, mas, por outro lado, diminui o quantum 

absoluto de trabalhadores sobre o qual esta taxa é aplicada, 

então, a possibilidade de uma crise e paralisia na produção se 

torna inevitável para o capitalista, pois esta contradição produz 

uma diminuição absoluta da massa de mais-valia produzida. Como 

o emprego de maquinaria na produção sob base capitalista 

aumenta, por um lado, a força produtiva do conjunto da classe 

trabalhadora, mas diminui, por outro lado, a massa relativa, e até 



mesmo absoluta, dos membros desta classe que poderão 

desfrutar da riqueza, então está posta aí uma nova possibilidade 

de crise oriunda do caráter capitalista da maquinaria. 

Na análise da reprodução social do capital, a natureza 

dialética do método de exposição volta a ser reafirmada 

textualmente por Marx. “É pressuposto, a seguir, que o capital 

percorra seu processo de circulação de modo normal [isto é, se 

abstrai aqui, qualquer possibilidade de ocorrência de crises que 

interrompam a reprodução social do capital em sua normalidade 

de laboratório]. A análise mais pormenorizada desse processo 

pertence ao Livro Segundo”31. Aqui, portanto, as crises continuam 

surgindo como crises meramente potenciais e abstratas, porém, 

carregando determinações que vão sendo ampliadas em forma de 

espiral. “Encaramos, portanto, de início a acumulação em abstrato, 

isto é, como mero momento do processo direto de produção”32. A 

análise da crise em sua realidade mais acabada deve ser 

abstraída da exposição por um motivo muito simples: a crise é a 

interrupção brusca do processo de valorização do valor, é o 

momento em que este processo sofre uma fissura inconciliável. 
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 O Capital – Livro I, volume II, p. 143. MEW 23, p. 589. As possíveis 
interrupções da reprodução social do capital ficaram abstraídas porque o 
capital, aqui, continua sendo analisado em sua generalidade abstrata e 
indiferenciada. Somente no Livro Segundo, na Seção terceira, o capital geral se 
diferencia internamente em capital produtor de meios de produção e capital 
produtor de meios de consumo. Esta diferenciação, ainda, é uma diferenciação 
meramente funcional e técnica baseada no valor de uso do produto.  
32

 O Capital – Livro I, volume II, p. 143/144. MEW 23, p. 590. 

Como O capital é a exposição conceitual do processo de 

valorização do valor, qualquer interrupção real e total deste 

processo deve ser abstraída para que possamos compreendê-lo 

em sua pureza de laboratório. Os Livros Primeiro e Segundo, não 

apenas expõem as contradições do capital como, ainda, as 

ampliam conceitualmente, fazendo com que elas prossigam o seu 

curso. Somente no Livro Terceiro, porém, as contradições 

começam a aparecer como contradições que apontam para o 

bloqueio definitivo de todo o processo de movimento do capital, 

conceitualmente e realmente33.  

Como o capitalista acumula capital convertendo sua renda 

em capital e, assim, diminuindo sua participação relativa no 

desfrute da riqueza social; como a acumulação de capital se 

desenvolve restringindo o consumo relativo, tanto da classe 

capitalista quanto da classe trabalhadora, então, está posta aí uma 

nova possibilidade de produção e consumo da riqueza se 

separarem de forma violenta e explosiva. Como a acumulação de 

capital converte a produção capitalista numa produção pela 

produção sem consideração imediata pelo consumo humano, 

então, a possibilidade de uma fissura inconciliável entre produção 

e consumo está novamente posta pelo caráter capitalista da 

reprodução social. A reprodução social do capital não apenas 
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 Ainda que essa tendência já seja apontada ao final do Livro I, particularmente, 
no capítulo XXIV. 



reproduz anualmente, em escala simples ou ampliada, a riqueza 

consumida durante o ano, mas reproduz, sobretudo, em escala 

simples ou ampliada, todas as contradições da sociedade 

capitalista, expostas ao longo do Livro Primeiro e aparentemente, 

em parte, resolvidas pela exposição.  

A acumulação com composição orgânica crescente do 

capital põe novas contradições no ser-capital. Com composição 

orgânica crescente, o capital se desenvolve numa escala cada vez 

mais veloz, enquanto que a capacidade de consumo total da 

classe trabalhadora tende a cair relativamente. A acumulação com 

composição orgânica crescente do capital põe uma nova distância 

e separação entre o conjunto da classe trabalhadora e o conjunto 

da produção social em crescimento. Com acumulação baseada na 

composição orgânica crescente do capital, o fosso entre produção 

e consumo se alarga a escala cada vez mais assustadora. 

Enquanto o ser-capital se reproduz numa velocidade crescente, a 

capacidade de consumo da classe trabalhadora se reproduz com a 

mesma velocidade, contudo, numa direção inteiramente oposta. 

Na mesma medida em que cresce o poder de produção do capital 

cai a capacidade de consumo da sociedade. Desta contradição, 

surge uma nova possibilidade de crise para o capital. 

Com a concentração e centralização do capital, 

novamente a possibilidade de uma crise se põe no caminho da 

acumulação capitalista. Com a concentração e centralização do 

capital, as forças produtivas do trabalho social ganham novo 

impulso e rompem todas as barreiras nacionais postas pela 

reprodução simples. Por outro lado, porém, o pequeno produtor cai 

na ruína e massas inteiras de trabalhadores são jogadas no 

exército industrial de reserva. O gosto pelo consumo esbanjador e 

luxuoso dos novos capitalistas em ascensão não compensa a 

queda na demanda social, pois esse consumo em alta desenvolve-

se apenas no interior de uma camada cada vez mais restrita da 

sociedade. O fosso entre produção e consumo social volta, assim, 

a se reabrir e a possibilidade de uma separação abrupta e violenta 

entre o pólo da produção e o pólo do consumo volta a ser reposta 

pelo próprio capital. 

Frente à lei geral da produção capitalista, produzir 

segundo o nível das forças produtivas já desenvolvidas e segundo 

a gula irracional e desmedida do capitalista individual por sobre-

trabalho humano, se contrapõe agora uma nova lei geral da 

acumulação capitalista: o empobrecimento cada vez mais 

profundo da classe trabalhadora mundial, tanto da camada ativa 

quanto da camada inativa. As forças da produção em alta voltam a 

se chocar de modo cada vez mais violento e catastrófico com as 

forças do consumo em queda. Na mesma medida em que se 

desenvolve a riqueza capitalista, se desenvolve ao seu lado, a 

miséria da sociedade e a possibilidade de uma nova separação 

violenta entre produção e consumo social. Como afirma Marx: 



 

Dia após dia, torna-se, portanto, mais claro que as 

relações de produção, em que a burguesia se move, não 

têm caráter unitário, simples, mas dúplice; que nas 

mesmas relações em que se produz a riqueza também se 

produz a miséria; que nas mesmas relações em que 

avança o desenvolvimento das forças produtivas, 

desenvolve-se também uma força repressiva; que essas 

relações só produzem a riqueza burguesa, isto é, a 

riqueza da classe burguesa, sob aniquilamento contínuo 

da riqueza dos membros individuais dessa classe e 

criação de um proletariado sempre crescente34.  

 

Finalmente, com a análise da acumulação originária do 

capital, no capítulo XXIV do Livro I,  o princípio que fundamenta a 

separação entre produção e consumo e entre trabalhador e 

riqueza produzida está inteiramente exposto. Com a análise da 

acumulação originária do capital,  o princípio (princípio originário 

enquanto arkhé e Grund) que fundamenta todas as contradições 

do capital, desde as mais simples e abstratas às mais 

determinadas, está finalmente desvelado. A sociedade capitalista 

e suas insolúveis contradições se fundamentam na mais completa 

separação do trabalhador dos meios de produção. As crises do 
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 O Capital – Livro I, volume II, p. 201. MEW 23, p. 675. Nota 88 de Marx. 

capital possuem seu princípio mais imanente nesta separação 

histórica do trabalhador dos meios de produção. Todas as 

antíteses e contradições mais ou menos desenvolvidas da 

acumulação capitalista possuem com pressuposto esta separação 

do trabalhador dos meios de produção.  

Com a análise da acumulação originária do capital, 

finalmente, todo o segredo do movimento conceitual está 

desvelado: o movimento contraditório das categorias e as 

sucessivas crises potenciais do capital emanam da natureza 

contraditória do próprio capital e da absoluta incompatibilidade 

entre trabalhador e capitalista. As crises e a série interminável de 

contradições do capital expressam nada menos que o 

desenvolvimento desta oposição inconciliável entre trabalho e 

capital. Todos os conceitos e contradições revelados durante o 

longo processo de exposição refletem apenas esta separação real 

entre o trabalhador e os meios de produção objetivos da riqueza. 

Exposta, assim, esta separação como fundamento para o 

movimento contraditório das categorias e para origem das próprias 

crises potenciais do capital, já se aponta que a superação das 

crises implica na superação das classes e assim na superação do 

próprio modo de produção capitalista. 

 



Livro Segundo: exposição das contradições 

potenciais e abstratas contidas na esfera da 

circulação e realização da mais-valia 

Expostas as contradições da produção de mais-valia do 

Livro Primeiro e apontado o caminho de sua superação, Marx 

parte, no Livro Segundo, então, para a análise particularizada das 

contradições da realização da mais-valia. Do mesmo modo que no 

Livro Primeiro, o processo é aqui analisado em seu transcurso de 

laboratório, isto é, em seu transcurso ainda relativamente abstrato 

e ideal, ainda que absorvendo as determinações obtidas no livro I.  

Exposto o fundamento do capital e das crises, a exposição 

das contradições na esfera da circulação da riqueza do Livro 

Segundo parte desse resultado. O ponto de partida, ainda que 

abstrato, está mais determinado que anteriormente. Agora 

partimos da esfera da circulação do produto como produto do 

capital e não de uma abstrata esfera da circulação simples de 

mercadorias como concebia Marx no começo do Livro Primeiro. 

Marx esclarece logo no começo que no Livro Primeiro 

tratou-se de desvendar os mistérios do capital no seu processo de 

produção da mais-valia. Agora se trata de desvendar os mistérios 

do capital no seu processo de circulação e realização da mais-

valia. No Livro Primeiro, o caráter útil dos produtos do trabalho 

humano só entrava em consideração na medida em que ajudava a 

entender o caráter meramente formal da circulação. Agora, 

contudo, a mera formalidade da troca não é mais suficiente para 

desvendarmos os mistérios do capital. Agora, o conteúdo da troca 

e o caráter útil das coisas devem ser considerados na exposição. 

A forma do ato [Form des Vorgangs] já não é mais suficiente. 

Agora, devemos analisar o ‘conteúdo material’ das trocas 

[stofflicher Gehalt] e o caráter especificamente útil das 

mercadorias que trocam de lugar com o dinheiro35. Como se vê, 

mesmo que a exposição continue no Livro Segundo num alto grau 

de abstração, ela está, no entanto, muito mais determinada que no 

Livro Primeiro, pois, parte das conclusões alcançadas nele: agora 

não basta mais apenas a formalidade dos atos de compra e 

venda, agora é fundamental a análise e exposição do conteúdo 

destes atos36.   

Dirá Marx na análise da conversão do dinheiro em 

Mercadoria no Livro Segundo, especificamente na análise da 

conversão do dinheiro em força de trabalho:  

 

... a relação de classe entre capitalista e trabalhador 

assalariado já existe, já está pressuposta [vorausgesetzt] 

no momento em que ambos se defrontam no ato D – FT 

(FT – D da perspectiva do trabalhador). É compra e 

venda, relação monetária, porém uma compra e uma 
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 O Capital - Livro II, volume III, p. 24. MEW 24, p. 32. 
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 O Capital - Livro II, volume III, p. 27. MEW 24, p. 37. 



venda em que se pressupõem [vorausgesetzt] o 

comprador como capitalista e o vendedor como 

trabalhador assalariado, e essa relação está dada pelo 

fato de que as condições para a realização da força de 

trabalho –  meios de subsistência e meios de produção – 

estão separadas [getrennt], como propriedade alheia, do 

possuidor da força de trabalho37.  

 

No começo da exposição do Livro Primeiro, o conteúdo da 

relação comercial ficara abstraído. Lá, se defrontavam meros 

compradores e vendedores de mercadorias em geral. Agora se 

defrontam compradores e vendedores de mercadorias muito bem 

determinadas: o trabalhador vendendo força de trabalho e o 

capitalista vendendo dinheiro. 

Uma vez que a mais-valia está produzida, uma vez que 

todas as contradições que surgiram da esfera da produção foram 

superadas, trata-se, então, agora, de realizar a mais-valia 

convertendo-a em dinheiro. Por isso, no Livro Segundo, o 

processo de valorização capitalista desdobra-se em processo de 

produção e processo de circulação de mercadorias. Contudo, para 

que o processo de realização possa ser observado em sua pureza, 

a esfera da produção será, agora, abstraída e tomada como mero 

dado já compreendido abstratamente no Livro I.  
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 O Capital - Livro II, volume III, p. 27. MEW 24, p. 37 

O processo de valorização do capital-industrial começa, 

no Livro Segundo, se desdobrando na tripla forma funcional de 

capital-monetário, capital-produtivo e capital-mercadoria. Estas 

formas funcionais do capital industrial não apenas fluem num 

movimento contínuo e sucessivo como, ainda, correm 

paralelamente uma ao lado da outra. O capital apresenta-se pela 

primeira vez como processo verdadeiramente contínuo e 

ininterrupto de valorização do valor. O capital aparece, assim, 

como movimento e nunca como repouso. A possibilidade de uma 

crise e interrupção brusca da reprodução do capital surge da 

possibilidade de uma forma funcional não se converter na forma 

seguinte com o mesmo fluxo e velocidade habitual. Se dinheiro 

não se converter em mercadoria, se esta não se converter em 

nova mercadoria prenhe de mais-valia e se esta, por sua vez, não 

se converter em mais-valor num determinado tempo médio, então 

todo o processo cai por terra e a crise torna-se possível. Se o 

capitalista não consegue vender suas mercadorias por um preço 

médio e num tempo certo, “então eclode a crise”38.  

A possibilidade de uma separação brusca da reprodução 

do capital surge, ainda, porque a produção capitalista é produção 

em larga escala e não produz, por isso, diretamente para o 
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consumidor individual, mas, sim, para o grande comerciante 

atacadista. Como entre a produção em larga escala da grande 

indústria e o consumidor individual final se interpõem o 

comerciante atacadista e o comerciante varejista, a possibilidade 

do mercado ser inundado por um excesso de mercadorias além 

das necessidades individuais é uma grande possibilidade. Como 

do ponto de vista do industrial sua mais-valia já está realizada na 

venda ao grande comerciante atacadista, então, o tempo de 

circulação da mercadoria que vai das mãos do grande comerciante 

atacadista às mãos do consumidor final é preenchido pelo 

fabricante com tempo de produção de novas mercadorias. 

Enquanto parte das mercadorias velhas ainda circula no mercado 

em busca do consumidor final, novas mercadorias são 

continuamente lançadas, inundando o mercado com excesso de 

produtos. 

As revoluções periódicas do valor põem novas 

possibilidades de uma separação violenta entre produção e 

consumo. Caso o valor das mercadorias sofrer uma brusca e 

violenta mudança durante o processo de realização do valor, o 

processo de produção pode entrar em colapso porque o capitalista 

individual não conseguirá realizar o valor integral das mercadorias 

e, caso trabalhe com dinheiro alheio, suas dívidas não serão 

quitadas integralmente, podendo entrar em falência por insolvência 

com os credores. Quanto mais profundas forem as revoluções do 

valor maior a tendência do capital individual se lançar em 

aventuras na esfera da especulação comercial e abalar ainda mais 

as condições para a reprodução normal do capital-industrial. Como 

escreve Marx: 

 

Quanto mais agudas e freqüentes se tornam as 

revoluções de valor [Wertrevolutionen], tanto mais se 

impõe, atuando com a violência de um processo natural 

elementar, o movimento automático do valor 

autonomizado em face da previsão e do cálculo do 

capitalista individual, tanto mais se torna o curso da 

produção normal vassalo da especulação anormal, tanto 

maior se torna o perigo para a existência dos capitais 

individuais39.  

 

Uma nova possibilidade de crise surge da seguinte 

contradição do capital: como sua oferta total no mercado é M’ = c 

+ v + m (Mercadoria linha = capital constante + capital variável + 

mais-valia), mas sua demanda é apenas M = c + v, a parte da 

produção correspondente a m circula no mercado sem encontrar 

diretamente comprador como o encontram c e v. A demanda 

capitalista, por isso, é sempre menos desenvolvida que a oferta de 

produtos. O mercado de consumo, deste modo, necessita ser 
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continuamente expandido para todos os poros do planeta para que 

a gula irracional do capital por mais-valor seja saciada. Como 

oferta e demanda capitalista se ligam por laços fortuitos e 

ocasionais e nunca por um plano social racionalmente pensado, a 

possibilidade de ocorrer uma fissura entre produção e consumo e 

uma crise abrupta entre estes pólos são possibilidades postas 

pelas próprias contradições do capital. 

Como tempo de produção e tempo de circulação da 

mercadoria são tempos reciprocamente excludentes40, o capital 

tende a desenvolver as forças produtivas do trabalho social 

empregado na esfera da circulação de mercadorias unicamente 

para converter todo o tempo de circulação em tempo de produção 

de novas mercadorias. Como, ainda, o tempo de produção é um 

tempo que não valoriza o valor-capital; como tempo de produção e 

tempo de trabalho são tempos reciprocamente excludentes, o 

capital tende, então, a desenvolver as forças de produção da 

sociedade para eliminar esta oposição e converter todo o tempo 

de produção em tempo de trabalho. Com esta dupla contradição – 

tempo de produção versus tempo de circulação e tempo de 

produção versus tempo de trabalho –, o capital tende a 

desenvolver alucinadamente todas as forças produtivas do 
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trabalho social para converter todo o tempo dos homens em tempo 

de produção de novas mercadorias. Como o tempo destinado ao 

consumo humano não é posto racionalmente pelo capital; como o 

tempo dos homens destinado ao consumo é um tempo que está 

fora do controle do capital; como este tempo é um tempo posto 

fortuitamente, então, a possibilidade do mercado ser inundado por 

mercadorias invendáveis está posta pela contradição entre tempo 

de produção versus tempo de trabalho e tempo de produção 

versus tempo de circulação.  

Como o capital fixo é uma forma de capital que está em 

contradição com o conceito de capital; como no conceito de capital 

está pressuposto o movimento contínuo do valor e sua passagem 

ininterrupta de uma forma de valor a outra, então, o capital tende 

novamente a desenvolver todas as forças produtivas da sociedade 

para reduzir esta oposição entre o capital fixo, que permanece 

contraditoriamente em repouso por certo número de anos sem se 

valorizar, e o conceito geral de capital.  

Uma vez que as contradições do capital-industrial - este, 

tomado como um capital individual qualquer em seu processo 

ininterrupto de valorização do valor -, foram expostas e ao mesmo 

tempo superadas pela exposição, na Seção Terceira do Livro 

Segundo se tratará, então, da exposição e superação das 

contradições do capital global da sociedade na esfera da 

realização do valor. Na análise dos esquemas de reprodução 



social do capital, dirá Marx, que o princípio usado nas seções 

anteriores, I e II, não serve mais para a análise da reprodução 

global do capital. Nas seções I e II do Livro Segundo, Marx partira 

da análise de um capital individual agindo em sua forma pura, isto 

é, como parte autonomizada do capital em geral. Esta forma de 

exposição já não serve mais, porque agora se trata de analisar a 

reprodução do capital enquanto capital global, isto é, enquanto 

capital social.  

Nas seções anteriores, bastava analisarmos a atuação de 

um dado capital individual em sua pureza de laboratório para 

conhecermos o movimento geral de qualquer forma particular de 

capital industrial. Nas seções I e II, tomávamos como ponto de 

partida para a exposição a atuação de um capital qualquer 

investido em um certo ramo da produção industrial independente 

de suas conexões com outros ramos. “Temos de examinar agora o 

processo de circulação... dos capitais individuais como 

componentes do capital social total, portanto, o processo de 

circulação desse capital social total”41. Agora, apesar do alto grau 

de abstração, o capital social será analisado em suas diferenças 

internas, como capital produtor de meios de produção e capital 

produtor de meios de consumo. Isto é, as diferenças de conteúdo 

devem agora substituir a mera formalidade das transações de 

mercado. Enquanto analisávamos a reprodução do capital social 
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apenas do ponto de vista do valor e da reposição deste, como na 

análise das seções I e II, a exposição meramente formal era 

suficiente para desvendarmos os mistérios da produção capitalista. 

“Essa maneira formal de exposição [formelle Manier der 

Darstellung] já não basta quando se considera o capital social total 

[gesellschaftlichen Gesamtkapitals] e o valor de seus produtos”42. 

Apesar de incorporar uma determinação qualitativa na 

exposição, esta continuará se desenvolvendo num alto grau de 

abstração. Os produtos, por exemplo, continuarão sendo trocados 

pelo seu valor individual; os preços se manterão estáveis durante 

o processo, isto é, serão abstraídas as revoluções do valor que 

possam ocorrer; a depreciação do capital fixo será abstraída; será 

abstraído, também, o comércio exterior, pois todas as relações de 

troca se realizam dentro de um mesmo mercado, o mercado 

mundial; não existem nações não-capitalistas, todas as transações 

se realizam dentro da sociedade capitalista; não existem classes 

sociais além das duas classes fundamentais da sociedade 

capitalista: trabalhadores e capitalistas; não existe Estado ou 

governo interferindo nas relações de troca entre os diferentes 

departamentos da produção; não há progresso técnico, pois, para 

fins de pureza, todas as mudanças de paradigma tecnológico 

foram abstraídas. Enfim, a exposição das contradições do capital 

social, apesar de avançar muito em relação às seções I e II do 
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Livro Segundo, e mesmo em relação ao Livro Primeiro, continuará 

sendo realizada num nível bastante elevado de abstração.  

Segundo o conteúdo, o capital social será dividido em dois 

grandes departamentos: o Departamento I (produtor de meios de 

produção) e o Departamento II (produtor de meios de consumo). 

Segundo o valor, o capital social será dividido em capital constante 

(c), capital variável (v) e mais-valia (m). Assim, a reprodução anual 

do capital global pode ser expressa pelo seguinte esquema:  

 

I = c + v + m  (I = Ic + Iv + Im) 

II = c + v + m (II = IIc + IIv + IIm) 

 

Supondo a reprodução simples, o esquema encontrará 

seu equilíbrio caso I(v+m) seja igual a IIc. Caso a soma aplicada 

em salários e mais-valia no Departamento I for igual à soma 

aplicada em capital constante no Departamento II, o sistema 

entrará automaticamente em equilíbrio.  

Caso a reprodução se realize em escala ampliada, o 

esquema entra em equilíbrio se alcançar as seguintes condições: 

1) Que Iv + Im seja maior que IIc. Esta condição se faz necessária 

porque a expansão da produção sob uma escala mais elevada 

exige uma produção adicional de meios de produção do 

Departamento I suficiente para atender tanto a nova demanda 

adicional de I quanto de II. 2) Que Ic + Iv + Im seja maior que Ic + 

IIc. A quantidade de meios de produção produzidos deve ser 

superior à quantidade de meios de produção consumidos para que 

não apenas reponha estes últimos como permita a ampliação da 

produção. 3) Que IIc + IIv seja inferior a Im + IIm. Se as receitas de 

I e II fossem equivalentes ao total dos meios de consumo 

produzidos e se investissem na sua aquisição, não sobraria mais-

valia para acumular como capital. 4) Que IIc + IIv + IIm seja maior 

que Iv + IIv + Im1 + IIm143. Só assim haverá meios de consumo 

excedentes para os novos operários adicionais que se 

incorporarem ao processo de ampliação da produção.  

Os esquemas e condições para a reprodução do capital 

social são esquemas e condições inteiramente abstratos e servem 

apenas para mostrar as condições idealizadas e perfeitas para 

uma acumulação de capital ininterrupta e sem crises. Contudo, 

como a totalidade das forças produtivas da sociedade capitalista 

se distribui entre os diferentes ramos da produção segundo o 

gênio auto-determinante do capitalista individual e não segundo 

um plano racional da sociedade, a possibilidade de ocorrer uma 

crise provocada por uma aplicação desproporcional de trabalho 

entre os diferentes ramos e sub-ramos da produção se torna 

bastante evidente.  
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Como a riqueza anual da sociedade se reproduz segundo 

o nível das forças produtivas já desenvolvidas e segundo a gula 

irracional do capital individual por sobretrabalho humano, e não 

segundo um plano previamente traçado pela sociedade que 

distribui racionalmente todas as forças produtivas segundo suas 

necessidades de consumo, então a possibilidade de uma 

separação violenta entre produção e consumo humano, provocada 

por uma aplicação desproporcional do trabalho social entre todos 

os ramos da produção, está novamente posta. Uma oferta de 

mercadorias compatível com sua demanda nunca surge como 

produto da inteligência e racionalidade humanas, mas, sim, como 

produto da irracionalidade da concorrência e das diferentes 

interações e lutas entre os capitais privados44. 

No esquema da reprodução social do capital da Seção 

Terceira do Livro Segundo, o capital ainda é analisado como 

sendo um único e imenso capital que domina toda a sociedade. Aí, 

o capital ainda é visto como abstração, isto é, como universalidade 

indiferenciada. As diferenças que surgem no interior do capital 

social são diferenças funcionais, como a diferença entre capital-

monetário, capital-mercadoria e capital-produtivo, e como capital 

produtor de meios de produção e capital produtor de meios de 

consumo. Estas diferenças não são as mesmas diferenças postas 
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 Uma “produção proporcionada resulta sempre da produção desproporcionada 
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na análise da repartição da mais-valia. Na análise da repartição da 

mais-valia o capital social se fragmenta numa pluralidade de 

capitais individuais que se opõem e disputam ferreamente pela 

apropriação da maior massa da riqueza social para si próprios. 

A superação das abstrações dos esquemas de 

reprodução social só pode ser realizada na mesma medida em 

que colocarmos sob análise não mais o capital em sua 

generalidade abstrata, mas, sim, o capital em sua realidade 

concreta, o capital enquanto pluralidade de capitais, o capital 

enquanto universalidade diferenciada e conflituosa.  

Desde as primeiras páginas do Livro Primeiro, onde 

analisávamos a forma-mercadoria do produto e suas insolúveis 

contradições, até às últimas páginas do Livro Segundo, onde 

analisávamos a reprodução do capital social, operávamos sempre 

com um alto grau de abstração. Nosso objeto foi sempre, desde o 

começo até agora, o capital visto em sua generalidade abstrata 

sem diferenciação interna, o capital visto como totalidade 

indiferenciada que se desenvolve mediado por uma série de 

formas funcionais e que sempre retorna a seu ponto de partida. O 

capital em sua existência real, contudo, existe como pluralidade de 

capitais individuais autônomos e independentes entre si. O capital 



não existe sem a pluralidade de capitais individuais e a 

concorrência que eles mutuamente exercem um sobre o outro45. 

Todas as contradições encontradas até aqui são 

contradições potenciais e a crise e a explosão violenta destas 

contradições permanecem uma possibilidade abstrata enquanto 

não superarmos as abstrações do capital em geral e pormos o 

capital enquanto pluralidade de capitais individuais, os quais 

disputam ferreamente entre si a apropriação da mais-valia global 

já realizada. Nossa análise sobre as crises ainda permanece no 

campo das possibilidades porque até aqui analisamos unicamente 

as leis internas e gerais da sociedade capitalista, seja no âmbito 

da produção da mais-valia ou de sua realização. Cabe ainda 

analisar como estas leis se convertem em realidade ou efetividade 

(Wirklichkeit) na sociedade capitalista. Postas as leis gerais da 

sociedade capitalista em toda a sua necessidade interna, cabe 

ainda analisar como estas leis se exteriorizam na superfície da 

sociedade capitalista. Cabe ainda em nossa exposição pôr a 

pluralidade e a livre concorrência entre os irmãos que se odeiam, 

realizando estas leis internas, pois “a livre concorrência impõe a 

cada capitalista individualmente, como leis externas inexoráveis, 
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as leis imanentes da produção capitalista”46. Não é possível 

imaginarmos uma sociedade capitalista desenvolvida sem a livre-

concorrência47. Consideramos que a livre-concorrência  tem uma 
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função fundamental na realização das leis internas do capital. 

Apesar das abstrações dos esquemas de reprodução social, a 

decisão real sobre onde investir o capital, se no Departamento I ou 

no Departamento II, cabe ao capitalista individual. Apesar da 

necessária conexão entre um departamento e outro da produção 

social, a decisão sobre onde distribuir o trabalho social dentro da 

sociedade cabe a uma série infindável de decisões pulverizadas 

emanadas do capitalista individual. 

Se não houvesse a livre-concorrência e a coação externa 

que os muitos capitais individuais mutuamente exercem sobre si 

próprios, o capital global da sociedade poderia ser racionalmente 

distribuído dentro da sociedade evitando a anarquia e as crises de 

superprodução. Contudo, enquanto os capitais individuais levam a 

cabo em suas fábricas a mais ferrenha planificação e controle da 

produção, no conjunto da produção social impera a anarquia e a 

fragmentação dos interesses privados em oposição às 

necessidades da sociedade. Sob o regime da livre-concorrência, 

por isso, a proporcionalidade entre os diversos capitais é 

                                                                                                                         
internacional, o capital financeiro. A suposição do domínio da livre-concorrência 
e do equilíbrio de mercado, equilíbrio entre oferta e demanda, é necessária para 
se “observar os fenômenos na figura que corresponde a seu conceito (Begriff), 
isto é, para observá-los independentemente da aparência (Schein) provocada 
pelo movimento de procura e oferta”. A abstração dos movimentos de oferta e 
procura e a suposição de um equilíbrio perfeito de mercado servem, ainda, 
“para descobrir e, de certo modo, fixar a tendência real [wirkliche Tendenz] de 
seu movimento [do capital]” (O Capital - Livro III, volume IV, p. 139 – MEW 25, 
p. 199).  

conseguida apenas mediante a constante desproporcionalidade e 

oposição geral dos diversos capitais particulares entre si.  

A crise do capital vista em sua realidade concreta só pode 

ser compreendida, por isso, na medida em que superarmos a 

análise mais abstrata do capital e pormos em ação a pluralidade 

de capitais e a livre-concorrência. “A crise real [reale Krisis] só 

pode configurar-se a partir do movimento real da produção 

capitalista, da concorrência e do crédito, enquanto provém das 

determinações de forma do capital [Formbestimmungen des 

Kapitals], as quais lhe são peculiares e não se encerram em sua 

mera existência de mercadoria e de dinheiro”48. 

Nossa análise ainda permanece no nível da abstração 

porque até aqui analisamos somente a relação do capital em geral 

com a classe trabalhadora, objeto do Livro Primeiro, e a relação do 

capital em geral consigo mesmo, isto é, a relação do capital em 

geral com suas múltiplas formas funcionais que operam na esfera 

da circulação e realização da mais-valia, objeto do Livro Segundo. 

Cabe ainda analisar o capital enquanto pluralidade de capitais 

individuais, autônomos e divergentes entre si. “As crises do 

mercado mundial têm de ser concebidas como a convergência real 
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e o ajuste à força de todas as contradições da economia 

burguesa”49.  

Enquanto todas as contradições do capital não forem 

expostas, inclusive as contradições da concorrência, as crises do 

capital permanecem no âmbito da mera possibilidade formal. 

Quanto mais superarmos as abstrações e possibilidades da crise 

presentes nas contradições mais simples do capital - como a 

contradição entre valor de uso e valor, mercadoria e dinheiro, 

processo de trabalho e processo de valorização, tempo de 

produção e tempo de circulação, produção e realização da mais-

valia etc. - e quanto mais nos aprofundarmos na análise das 

contradições da sociedade capitalista, mais avançaremos da 

simples possibilidade formal da crise para sua realidade efetiva. E 

quanto mais nos aproximarmos da realidade concreta da 

sociedade capitalista, mais necessário se tornará para nós 

demonstrar que “as formas abstratas [abstrakten Formen] dele [do 

capital] são interativas e se contêm nas mais concretas 

[konkreten]”50, isto é, mais necessário será demonstrar que as 

formas expostas anteriormente se contêm nas formas postas pela 

concorrência. As formas e contradições mais abstratas dos Livros 

Primeiro e Segundo não foram ainda verdadeiramente resolvidas. 
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 Teorias da Mais-valia - Volume II, p. 945. MEW 26.2, p. 510. 

Todas as contradições expostas até aqui foram resolvidas apenas 

para fins metodológicos, apenas para garantir que a exposição 

destas formas e contradições fosse realizada sem as deformações 

emanadas da esfera tortuosa da concorrência.  

 

Livro Terceiro: conversão das possibilidades formais 

e abstratas da crise em realidade.  

Dirá Marx no começo do Livro Terceiro: “as configurações 

do capital, como as desenvolvemos neste livro, aproximam-se, 

portanto, passo a passo, da forma em que elas mesmas aparecem 

na superfície da sociedade, na ação dos diferentes capitais entre 

si, na concorrência e na consciência costumeira dos agentes da 

produção”51. Agora não se trata mais de encontrar novas 

categorias que desvelem a natureza interna da acumulação 

capitalista, mas se trata, sim, de desvendar os mistérios e fetiches 

emanados da concorrência e denunciar o caráter ideológico das 

categorias econômicas do capitalista prático e seus economistas. 

Nesta dialética, o lucro e a taxa de lucro se convertem em meras 

formas fenomênicas, fetichizadas e transmutadas da mais-valia e 

da taxa de mais-valia.  

Produzida e realizada a mais-valia global, agora se trata 

de reparti-la entre a confraria dos capitais individuais. No Livro 

Terceiro, finalmente, o capital converte-se em realidade. Postas a 
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pluralidade de capitais e a fúria da concorrência travada entre os 

diferentes irmãos inimigos, todas as contradições e conceitos mais 

abstratos analisados e desenvolvidos nos Livros Primeiro e 

Segundo se convertem em realidade. Agora, não apenas estão 

postas abstratamente as leis e tendências gerais da sociedade 

capitalista, mas, sobretudo, estão postas as condições 

necessárias para a conversão destas leis abstratas e genéricas 

em realidade. A fúria da concorrência e a luta desencadeada entre 

os muitos irmãos inimigos que se odeiam convertem em realidade 

agora todas estas abstratas e genéricas leis desenvolvidas nos 

Livros Primeiro e Segundo. Postas as tendências e leis gerais do 

capital nos dois primeiros livros, no Livro Terceiro tratar-se-á, 

então,  de realizá-las. Do mesmo modo, postas as possibilidades 

mais genéricas e abstratas da crise nos dois primeiros livros, trata-

se agora de converter estas possibilidades de crise em realidade.  

A crise se converte em realidade porque agora, no Livro 

Terceiro, não se trata mais de analisar a sociedade capitalista com 

seus conceitos e leis gerais, mas se trata, sim, de analisar como 

estes conceitos e leis gerais se realizam na realidade concreta, na 

realidade turvada pela pluralidade de capitais, pela concorrência e 

luta pela apropriação da mais-valia já produzida e realizada. Neste 

nível concreto, as diversas possibilidades abstratas de crise se 

convertem em realidade porque o fim de todo capitalista individual 

é a apropriação da maior massa de lucro possível, a forma 

mistificada, porém, determinada, da mais-valia. Se cair a massa de 

mais-valia apropriada em relação com o capital global aplicado, 

como tende a cair ao longo do processo de acumulação 

capitalista, então a crise passa da possibilidade à realidade, 

porque a finalidade do capital entra em colapso. Com a queda 

tendencial da taxa de lucro a crise se converte, então, de mera 

possibilidade em realidade.  

Nos Livros Primeiro e Segundo considerávamos que a 

finalidade de todo capitalista individual era a apropriação da maior 

massa possível de sobretrabalho em sua forma genérica e 

abstrata, a forma expressada pela mais-valia. Por isso, os dois 

primeiros livros não são concebidos como livros que tratam 

diretamente da realidade capitalista em sua configuração concreta. 

Na prática diária dos negócios o capitalista individual não almeja 

se apropriar de mais-valia, mas almeja, sim, se apropriar do lucro, 

a forma modificada e concreta da mais-valia que remunera o 

capital não segundo a regra geral do número de trabalhadores que 

ele emprega, mas, sim, segundo o volume de capital global 

empregado.  

Como o capitalista prático orienta seu faro para os 

negócios de acordo com as oscilações na taxa de lucro e não 

segundo as oscilações na taxa de mais-valia, ele mesmo 

desconhece a existência desta taxa. Toda vez que a taxa de lucro 

cair a um nível muito baixo, o capital tende a paralisar a produção 



e converter todas as possibilidades abstratas de crise em 

realidade. Se a produção se destina diretamente ao consumo 

humano ou não, se o trabalho no interior da sociedade se distribui 

de acordo com as necessidades humanas ou não, se os 

trabalhadores não se reproduzem como trabalhadores, mas como 

indigentes e se produção e consumo constituem dois pólos que se 

refutam mutuamente no interior da sociedade, nada disso 

interessa diretamente ao capitalista individual. Contudo, se o 

capital individual não se valorizar na mesma taxa habitual e se a 

cada novo investimento o capital individual se apropriar de uma 

massa de lucro menor, então todas as possibilidades de crise 

analisadas nos Livros Primeiro e Segundo se convertem em 

realidade, porque a taxa de lucro do capital individual, aquela que 

orienta a direção dos negócios, está em queda.  

Como a queda da taxa de lucro afeta diretamente os 

interesses do capitalista individual, diferente das diversas 

possibilidades abstratas de crise dos Livros Primeiro e Segundo 

que o afetavam apenas indiretamente – lembremos, ainda, que 

nestes livros o capital individual está abstraído – ele não hesitará 

em paralisar a produção e pôr em desordem toda a sociedade 

unicamente para poder atuar como capitalista e voltar a valorizar 

seu capital dentro de condições melhores. Com a queda 

tendencial da taxa de lucro, então, todas as diversas 

possibilidades formais e abstratas de crise expostas nos Livro 

Primeiro e Segundo explodem simultaneamente no mercado 

mundial, pondo efetivamente em desordem toda a sociedade 

capitalista. 

Nesta dialética, a queda da taxa de lucro não aparece 

como causa da crise, como supõe grande parte dos estudiosos 

marxistas das crises, mas aparece, sim, como a forma de 

expressão mais concreta e determinada, como a forma de 

expressão mais visível à percepção sensível dos agentes da 

sociedade das insolúveis contradições do capital, das contradições 

entre este e a classe trabalhadora, a classe que produz a riqueza, 

mas não desfruta dela. A queda na taxa de lucro é a forma de 

expressão mais visível ao homem comum das contradições menos 

aparentes da sociedade capitalista porque ele sabe que nada se 

produz nesta sociedade caso não dê lucro. Se o lucro cai, logo, 

interrompe-se a produção. A queda na taxa de lucro é uma forma 

mistificada de manifestação da crise. Ela não é, de modo algum, 

sua causa. Ela é uma forma mistificada porque esconde dos olhos 

do trabalhador que a crise eclode exatamente porque há uma 

oposição inconciliável entre ele e o capitalista, oposição que fica 

escondida sob o misticismo das palavras do vocabulário burguês, 

das palavras lucro e taxa de lucro. 

A queda da taxa de lucro não representa a causa da crise, 

mas representa, sim, “apenas uma expressão [Ausdruck] peculiar 

ao modo de produção capitalista para o desenvolvimento da força 



produtiva social de trabalho”52. O aumento da composição 

orgânica, o aumento da mais-valia global e a queda da taxa de 

lucro que decorre disso, não são causas da crise, mas, sim, 

“apenas formas específicas [besondre Formen] em que se 

expressa de maneira capitalista a crescente produtividade do 

trabalho”53, elas são “...apenas outra expressão [Ausdruck] para o 

progressivo desenvolvimento da força produtiva social de 

trabalho...”54. A queda na taxa de lucro é apenas a forma mais 

visível, aparente e fetichizada tanto da irracionalidade quanto das 

profundas contradições da sociedade capitalista, contradições 

estas, escondidas sob o véu mistificador da concorrência e das 

categorias burguesas, mas, que, inevitavelmente, sempre se 

mostram nas crises. 

 

Conclusão: O inacabado Capítulo LII e a negação da 

negação 

Concluída a análise e crítica da lei da queda tendencial da 

taxa geral de lucro e após avançar a exposição sobre diversos 

temas, tais como a divisão da mais-valia em lucro industrial, lucro 

comercial, juros e renda fundiária, o Livro Terceiro é encerrado 

com um capítulo, inacabado, sobre as classes, o Capítulo LII – 
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Seção VII, que na exposição total corresponderia ao capítulo sobre 

a acumulação originária, o Capítulo XXIV, do Livro Primeiro. 

Marx começa este Capítulo LII – que não possui mais que 

uma página – mostrando que as três grandes classes da 

sociedade capitalista são os proprietários da força de trabalho, os 

proprietários do capital e os proprietários da terra, cujas 

respectivas fontes de rendimento são o salário, o lucro e a renda 

fundiária.  

A questão levantada por Marx neste capítulo consiste em 

responder o que constitui uma classe social e o que faz com que 

estes três grandes personagens sejam considerados classes 

sociais. Segundo a concepção dos economistas, estas classes são 

classes sociais porque possuem diferentes fontes de rendimento: 

os trabalhadores têm o trabalho, os capitalistas o capital e os 

proprietários fundiários a terra. As classes sociais, para a 

Economia Clássica, se confundiam, assim, com as categorias 

econômicas do salário, do lucro e da renda fundiária. Cada uma 

destas classes apropriava-se de uma parcela da riqueza 

correspondente à parcela do fator sobre o qual era proprietária. As 

classes eram, deste modo, definidas estaticamente segundo o 

critério das relações de distribuição e apropriação da riqueza.  

Marx recusa esta concepção dos economistas pelo seu 

evidente caráter ideológico. Em primeiro lugar, como havia 

mostrado em toda a sua obra, todos estes personagens têm suas 



rendas numa única e mesma fonte: o trabalho do trabalhador. O 

lucro do capital e a renda do proprietário fundiário não passam, 

segundo Marx, de meras formas mascaradas da mais-valia 

roubada do trabalhador. Ainda que as classes possam ser 

provisoriamente definidas segundo o critério da propriedade dos 

meios de produção, estes mesmos meios de produção, assim 

como o lucro e a renda da terra, são resultados do furto e da 

expropriação.  

Em segundo lugar, Marx rejeita o critério das fontes de 

rendimento para se definir o que constitui uma classe social pelo 

fato de que teríamos que admitir, então, que médicos e 

funcionários públicos, e assim todos os diferentes agrupamentos 

profissionais, constituiriam diferentes classes sociais, já que 

ambos possuem também diferentes fontes de rendimento. O 

critério das fontes de rendimento para definir a qual classe da 

sociedade pertence um determinado indivíduo criaria, deste modo, 

uma miríade interminável de classes sociais na sociedade.  

Se seguíssemos o critério das fontes de rendimento para 

definir uma classe social, dentro da classe capitalista teríamos, 

então, uma multidão de classes de capitalistas definida pela 

particularidade do ramo de atividade em que operam. Teríamos, 

então, uma classe de comerciantes dedicada à exportação, outra 

classe dedicada à importação, outra dedicada ao ramo do 

atacado, outra ao ramo do varejo e, assim, interminavelmente. O 

mesmo aconteceria com a classe dos proprietários fundiários, que 

poderia ser dividida infinitamente em classe dos que vivem do 

arrendamento de terras férteis para a agricultura, classe dos que 

vivem do arrendamento de terras de pastagem, dos que vivem do 

arrendamento de minas de carvão e minério, dos que vivem do 

arrendamento das fontes de energia como a água e, assim, 

interminavelmente, como a classe dos capitalistas. A mesma 

irracionalidade seria encontrada caso aplicássemos este método 

de divisão para a classe trabalhadora. Ou seja: o método de 

divisão da sociedade em classes segundo a especificidade do 

ramo técnico de trabalho não tem cientificidade alguma para Marx. 

O critério correto seria a divisão em classes segundo o critério da 

divisão histórica e social dos indivíduos.  

As classes sociais são definidas por Marx pelas suas 

posições nas relações de produção e pela apropriação da riqueza, 

pelas relações que existem entre aqueles que efetivamente 

trabalham e transformam a natureza em coisas úteis para a vida 

humana e aqueles que não trabalham, mas, contudo, são 

proprietários dos meios de produção e dominam e exploram os 

primeiros, vivendo, assim, como expropriadores e sem trabalhar. 

Deste modo, o que identificaria um indivíduo como membro da 

classe trabalhadora seria o fato de ele ser, ao mesmo tempo, 

produtor da riqueza e expropriado dela. O capitalista e o 

proprietário fundiário seriam identificados, de maneira inversa, pela 



circunstância de não serem produtores mas expropriadores da 

riqueza. Riqueza, aqui, deve ser entendida como muito mais do 

que meros meios de subsistência e consumo pessoais, riqueza 

inclui também as terras e os meios de produção industriais.  

Segundo a exposição de Marx, o capitalista e o 

proprietário fundiário não vivem nem se definem apenas pelas 

relações que mantêm com suas respectivas propriedades e fatores 

de produção – o capital e a terra. Segundo Marx, ambos vivem e 

se definem, sobretudo, pela relação de exploração e roubo que 

mantêm com a classe trabalhadora e a riqueza que ela produz.  As 

classes da sociedade são definidas, deste modo, segundo o 

critério da divisão social entre quem trabalha e produz a riqueza e 

quem não trabalha e vive do furto e da exploração dos que 

trabalham, pois os próprios meios de produção e a terra em mãos 

do capitalista e do ruralista são um produto deste furto.  

A diferença entre o final do Livro Primeiro e o final do Livro 

Terceiro é uma diferença entre dois níveis de exposição e 

desenvolvimento de uma mesma e única realidade, é a diferença 

entre um nível de exposição mais abstrato e provisório e um mais 

desenvolvido, rico e completo. Ambos, contudo, buscaram 

encerrar a exposição com a luta de classes e a vitória final do 

proletariado. No Livro Primeiro, a classe dos proprietários 

fundiários estava abstraída da exposição, assim como a dos 

comerciantes e banqueiros, porque neste livro, como já mostrara 

Marx, tratava-se apenas de mostrar como a mais-valia era 

produzida, abstraindo-se, então, o problema da sua divisão entre 

as diferentes classes e frações de classes da sociedade.  

A diferença entre o final do Livro Primeiro e o final do Livro 

Terceiro explica-se pela circunstância de que no primeiro a luta de 

classes era travada entre a classe trabalhadora e a classe 

capitalista em suas formas mais gerais e abstratas. No Livro 

Terceiro, a luta de classes é mais rica e complexa, aproximando-

se por isso dos eventos reais da história, porque nela dois 

conjuntos sociais claramente definidos e delimitados, com todas as 

suas divisões técnicas internas, combatem-se não mais por uma 

divisão mais justa e equitativa da riqueza, mas, sim, pela 

conservação ou derrubada do poder capitalista na sociedade. O 

poder não é uma coisa, como a riqueza, que possa ser dividido. O 

poder é a capacidade que uma determinada classe tem de impor 

sua vontade e seu modo de vida às outras classes da sociedade. 

Nesta luta pelo poder, portanto, nenhuma conciliação e acordo 

entre as classes seria possível. Nesta luta, só a vitória definitiva e 

absoluta sobre o poder político da classe capitalista poderia 

interessar ao conjunto da classe trabalhadora. 

A luta de classes para Marx, não seria definida, portanto, 

por uma luta que se desenvolveria apenas na esfera da 

distribuição econômica da riqueza e da propriedade entre as 

classes – especialmente dentro da classe dos expropriadores. A 



luta de classes para Marx seria muito mais do que uma mera luta 

concorrencial em torno da repartição equitativa da riqueza entre as 

classes.  Para Marx, a luta de classes é uma luta que se 

desenvolveria entre o conjunto daqueles que produzem a riqueza, 

inclusive os meios de produção desta, e o conjunto daqueles que 

vivem da pilhagem dos que a produziram. A luta de classes, desta 

maneira, não se resolveria, nem se consumaria, mediante uma 

mera distribuição mais proporcional e mais justa da riqueza entre 

as diferentes classes sociais ainda no interior das relações de 

produção capitalistas.  

Para Marx, a luta de classes está presente em todos os 

momentos da exposição de O Capital. Ela está presente, ainda 

que não plenamente em ato, mas em potência, desde a primeira 

seção do Livro Primeiro até o último capítulo do Livro Terceiro. A 

luta de classes aparece inicialmente em O Capital escondida sob a 

forma de uma luta entre categorias econômicas da sociedade, tais 

como a luta entre mercadoria e dinheiro e vendedor e comprador. 

A luta de classes se desenvolve e se atualiza, porém, na mesma 

medida em que se desenvolve e se enriquece o conjunto da 

exposição de O Capital. Desde as meras lutas sindicais em torno 

do nível de salários e da regulamentação da jornada de trabalho, 

desde a luta pelo controle da produção no interior das fábricas, a 

luta de classes avança, ao mesmo tempo em que avança a 

exposição do conceito de crise e das categorias econômicas do 

capital, para níveis mais e mais profundos, contraditórios e 

violentos da realidade, desembocando finalmente na luta em torno 

do poder político da sociedade. A crise, por isso, como 

demonstramos, é a irrupção de um abismo que se põe 

inusitadamente no caminho do ser-capital. Abismo posto, 

contraditoriamente, pela marcha do próprio capital. A crise, ainda, 

pode ser concebida como uma abertura de caminho para o futuro, 

como a abertura de uma via que estava fechada pelo ser-capital 

durante a fase de curta prosperidade e relativa unidade entre as 

classes, como uma abertura para a via do não-ser da revolução 

operária, da economia planificada e do socialismo.  

Nossa leitura e entendimento sobre as crises do capital 

não se separa das leituras causais da crise por vaidade ou por 

procurarmos uma originalidade teórica. Nossa leitura diferencia-se 

destas leituras porque as chamadas leituras causais da crise 

tomam como ponto de partida para a compreensão da questão a 

seleção e fragmentação arbitrária de passagens isoladas do 

conjunto da obra O Capital de Marx. Como já mostramos, esta 

leitura se caracteriza por querer encontrar uma teoria para as 

crises do capital destruindo arbitrariamente o caráter sistemático, 

totalizador e dialético de O Capital. Ao proceder desta maneira, a 

chamada leitura causal da crise destrói ao mesmo tempo o caráter 

programático, político e revolucionário de O Capital – caráter que 

Marx arduamente construiu ao longo dos muitos anos de redação, 



publicação, revisão e reedição de sua obra. Em nosso 

entendimento, é este caráter dialético e revolucionário da obra de 

Marx que está em jogo nas diferentes interpretações sobre o 

problema da crise do capital e que procuramos recuperar em 

nosso trabalho.  

Desde a morte de Marx, O Capital tem sido soterrado, ano 

após ano, por toneladas e mais toneladas de leituras e 

comentários parciais, fragmentados e sociológicos que encobrem 

e obscurecem seu caráter dialético, político e revolucionário. Por 

isso, já é tempo, em nosso entendimento, destas leituras darem 

lugar a uma leitura viva, dialética e verdadeiramente revolucionária 

da obra máxima de Marx. Para uma leitura assim como a nossa, 

portanto, a marcha da exposição dialética de Marx em O Capital 

não é a marcha da exposição de um mundo de categorias 

sociológicas e econômicas cegas e estáticas. A marcha da 

exposição é a marcha de um organismo vivo e consciente, é a 

marcha negativa e explosiva da própria classe operária através do 

mundo e da história da sociedade capitalista. Fragmentar e 

retalhar a exposição como fazem os leitores não dialéticos de O 

Capital é fragmentar e retalhar em pedaços, por isso, uma obra 

totalizadora viva, ordenada e historicamente posta, uma obra que 

retrata a luta viva e cada vez mais consciente da classe 

trabalhadora rumo ao poder e à derrocada da sociedade capitalista 

em meio a todas as suas crises e contradições.  

Como força absolutamente negativa e revolucionária da 

sociedade, o proletariado marcha em O Capital, por isso, ao 

mesmo tempo e na mesma direção em que marcha a exposição 

dos conceitos de capital e de crise para o rompimento e separação 

absolutos entre capital e trabalho e para a negação da negação de 

todo o processo capitalista de produção.  No Livro Terceiro de O 

Capital, a luta de classes marcha inevitável e necessariamente, 

por isso, na direção da negação da negação e da expropriação 

dos expropriadores pelos expropriados da história, como 

marchava triunfante a classe trabalhadora no final do Livro 

Primeiro.  

O Livro Terceiro, portanto, ainda que inacabado, 

marchava sua exposição, sua crítica e suas classes, assim, na 

mesma direção para onde marchara o Livro Primeiro, ou seja, para 

a vitória revolucionária da classe trabalhadora sobre a classe 

capitalista e para a imposição de um novo poder e de um novo 

princípio sobre a sociedade: o poder e o princípio do comunismo e 

da organização racional e consciente da produção pelos próprios 

trabalhadores. 

A crise do capital, na verdade, é uma abertura necessária 

para o futuro e para a verdadeira história da humanidade.  A crise 

é um caminho, porém, que só poderá ser percorrido se o 

proletariado, no curso do período que antecede a crise, resolver 

sua trágica ausência de direção, da direção que conhece e 



atravessa juntamente com ela esse difícil  caminho. Se este 

caminho que se abre não é percorrido, a destruição de capital e a 

depressão reconstroem a via da sociabilidade burguesa e 

continua-se, então, a marchar, como se tem marchado, desde o 

século passado, o caminho em direção da barbárie e da destruição 

em guerras de grande parte dos progressos já conquistados pelo 

gênero humano. 

A exposição teórica de O Capital, assim como sua 

exposição prática, nunca foram realmente encerradas não apenas 

porque Marx não teve o tempo que lhe faltou para escrever 

aquelas páginas do capítulo 5255. Este capítulo e a negação da 

negação do capital permanecem até hoje como páginas em 

branco de uma obra a serem ainda escritas, como relativas 

abstrações a serem ainda concretizadas e realizadas pela prática, 

pois a história do capital persiste ainda em sobreviver às suas 

próprias crises.  

Em nosso entendimento, cabe ao marxismo proletário e 

revolucionário a tarefa de escrever, ele próprio, com suas próprias 
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mãos e clareza programática, o último e derradeiro capítulo de O 

Capital concedendo à negação da negação um caráter real e 

histórico ao se expropriar os expropriadores e, assim, atualizar 

Marx, colocando o conceito de crise finalmente em ato plenamente 

realizado e consumado.  


