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RESUMO 
 
O contexto de desenvolvimento das crises cíclicas analisadas 
por Karl Marx em “O Capital” sugere elementos de explicação 
deste fenômeno próprio do modo de produção capitalista. Os 
elementos em assunto estão diretamente relacionados aos 
momentos fundamentais da economia capitalista no mundo. 
Essa analise pretende abordar a questão - crises cíclicas - a 
partir dos apontamentos de Marx e autores de tradição 
marxista, relacionando-os com a conjuntura de agravamento da 
crise do trabalho/trabalhador no Brasil.  
 
Palavras-chave: Crises cíclicas. Modo de Produção 
Capitalista. Pobreza. Trabalho. 
 
ABSTRACT 
 
The development context of cyclical crises analyzed by Karl 
Marx in "Capital" explanation suggests elements of this very 
phenomenon of the capitalist mode of production. The elements 
in question are directly related to the fundamental moments of 
the capitalist economy in the world. This analysis aims to 
address the issue - cyclical crises - from the notes of Marx and 
Marxist tradition of authors, relating them to the worsening 
situation of the labor crisis / worker in Brazil. 
 
Keywords: cyclical crises. Capitalist Mode of Production. 
Poverty. Work. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida dessa analise situa-se na tentativa de apreensão de uma 

importante engrenagem do modo de produção capitalista: as crises cíclicas analisadas por 

Marx em “O Capital”. Essas, sempre apresentam consequências devastadoras para a 

sociedade e para a classe trabalhadora, em particular. A partir das crises o mundo vivenciou 

no século XX duas grandes guerras mundiais, e milhões se perderam (tanto em instalações 

físicas quanto em vidas humanas), no período de reestruturação o capital traz novas 

tecnologias e novos processos de trabalho, principalmente a partir da “crise crônica” que se 

abriu no final da década de 1960 daquele século. 

Ao longo da principal obra de Marx, O Capital, é possível coletar elementos que 

permitem uma aproximação consistente da explicação sobre esse fenômeno próprio do 

modo de produção e suas múltiplas nuances. O intuito do artigo é abordar questões 

relacionadas ao desenvolvimento das crises cíclicas a partir da análise Marxiana, com 

ênfase para análise sobre o agravamento da pobreza condicionada por alterações 

significativas no mundo do trabalho.  

De modo geral, objetiva-se abordar aspectos das crises inerentes ao capitalismo, 

funcionamento e fase posterior, que em sua modificação acarreta num novo ciclo de 

crescimento da produção de valor, condicionando uma nova etapa de crise, degradação 

e/ou exploração para o trabalho vivo (CARCANHOLO, 1999). 

O caso brasileiro é peculiar na América Latina, o Brasil foi o último dos países do 

continente americano a capitular diante da tentativa de hegemonia do pensamento único3, 

desdobrando as suas reformas estruturais somente nos anos 1990. A proposta neoliberal 

chega ao Brasil paralelamente à transição do período de ditadura militar para 

redemocratização (1980), período em que ocorre um dos piores ciclos econômicos de sua 

história devido a quase hiperinflação.  

A etapa de reestruturação dos países democráticos colocou fim ao longo ciclo 

desenvolvimentista no mundo, iniciado nos anos 1940 (BAUMANN, 1999; TOURAINE, 

2000).  

Nota-se que o entendimento sobre essas questões incide na tarefa instigante de 

identificação da conjuntura histórica de desenvolvimento, consolidação e crise do modo de 

produção capitalista no mundo, em sua relação dialética com a produção da pobreza e 
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situação – contemporânea -  de crise das condições materiais de existência dos 

trabalhadores, sobretudo no Brasil.  

 

1 – CRISES CICLICAS DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

 

Harvey (2005), afirma que a “crise crônica” da economia capitalista tem como 

consequência direta a abertura de um novo processo de acumulação, que em última 

instância, traz uma nova forma de extração de mais-valia e, posteriormente, uma nova forma 

de mais-valia.  

Vale ressaltar que um dos prognósticos mais acertados de Karl Marx (1818-1883) 

retrata a crise do capital, que em meio a um período determinado deixa de ser somente 

“cíclica”, delimitando-a de 10 em 10 anos, o que a torna “crônica”, ao ser vivenciada em 

intervalos de tempo menores. 

Em Moreno (1985), encontramos a seguinte explicação para conceituar a crise 

“crônica” do capital: 

 

Os profetas do capital insistem que essa crise mundial é passageira. Dizem 
que dentro de cinco ou dez anos, virá um período de calmaria, e tudo vai 
melhorar, como já aconteceu antes [...] O que vem ocorrendo nos últimos 
vinte anos demonstra exatamente o contrário. A crise econômica tornou-se 
crônica, permanente, e seus efeitos são e serão cada vez piores. Desde 
1968, sofremos três crises, cada uma delas mais forte e generalizada do 
que a anterior. Na primeira, houve seis milhões de desempregados nos 
países adiantados. Na segunda, em 1974, quinze milhões. E na terceira, 
que dura até hoje, há trinta e cinco milhões sem trabalho, só nos países 
industrializados. Os períodos de recuperação econômica entre uma crise e 
outra foram cada vez mais breves, ao passo que os períodos de depressão 
e recessão tornaram-se mais longos e profundos. Depois de cada crise, 
menos países conseguiram recuperar-se (MORENO, 1985, p. 67). 

 

Essa dinâmica do capitalismo interfere no conjunto do sistema, principalmente, no 

trabalho. Este, segundo Marx, é a substância social comum à produção de todas as 

mercadorias: “[...] todo trabalho é de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 

sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, cria valor das 

mercadorias” (MARX, 1980, p. 54). 

Outra situação que se apresenta nos momentos de crise ocorre, segundo Chesnais 

(1996), devido o pagamento dos juros sobre a dívida pública, ou “serviço da dívida”, que são 

pagamentos feitos pelo devedor para amortizar e pagar os juros correspondentes a um 

empréstimo, absorvendo quantias consideráveis do orçamento do Estado, nas receitas das 

exportações e das reservas do país, ocasionando em muitos casos, novos empréstimos. O 



 

 

                  

endividamento dos países junto às instituições financeiras multilaterais possibilita o 

desencadeamento de exigências políticas e econômicas, que “obrigam” os Estados 

materializarem medidas de maior liberalização econômica, flexibilização trabalhista e acesso 

à garantia permanente de novos mercados. 

A acumulação financeira mundializada é um aspecto importante da dinâmica 

econômica contemporânea pois garante a transferência de recursos financeiros das 

economias dominadas para as economias dominantes do centro do sistema, e consolida 

relações econômicas extremamente desiguais; ou seja, o capitalismo globalizou o trabalho e 

a precarização deste último globalizou a miséria, mas continua concentrando riqueza nos 

países ricos. 

A política de condicionalidades imposta aos países endividados com as instituições 

financeiras internacionais (Banco Mundial e FMI4), em especial aos da América Latina, 

ocorreu com grande veemência a partir da Conferência de Bretton Woods, realizada em 

19445, no Estado de New Hampshire, Estados Unidos que, segundo Silva (2002), gerou um 

código de conduta para as políticas econômicas dos países endividados, definindo um 

Programa de Ajuste Estrutural PAE - Programa de Ajuste Estrutural imposto pelo Fundo 

Monetário Internacional e Banco Mundial, a partir da década de 1980, aos países em 

desenvolvimento para a renegociação de dívidas externas (países periféricos). 

Sobre o aspecto teórico-político, a ressurreição do neoliberalismo enquanto 

alternativa de resposta para a crise do Welfare State a partir da década de 1960, ocorre na 

obra financiada pela Comissão Trilateral, intitulada The crisis of democracy (1975), que 

justifica a visão conservadora da chamada crise de governabilidade das democracias 

contemporâneas. 

As crises, com características típicas do sistema capitalista, explicam a necessidade 

da configuração de um novo tipo de trabalhador para uma produção mais flexível, 

incorporada à busca de mercados consumidores dos produtos gerenciados pelo centro 

capitalista mundializado, onde está pautada a liberalização econômica para a exploração 

mais rápida e sem empecilhos de matérias primas, a diminuição dos custos com a produção 

e com a força de trabalho. 

 

Para ter aumentadas suas taxas de lucro, o capitalismo organizou um 

processo de reestruturação econômica e política, amparado, por um lado, 
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 Em 1944 durante as Conferências de Breton Woods, em New Hampshire, Estados Unidos, criou-se 

o Fundo Monetário Internacional, organização encarregada do controle e monitoramento do sistema 
financeiro mundial. A criação do sistema de Breton Woods, estimula o surgimento do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Organização Internacional do 
Comercio (OIC). 
5
 Período de ápice da II Guerra Mundial (1939-1945). 



 

 

                  

no desenvolvimento de novas formas de acumulação da riqueza com o 

processo de mundialização do capital, com a expansão de atividades 

especulativas e financeiras; e por outro, com as mudanças nos mecanismos 

de produção. Um elemento importante foi o surgimento do modelo de 

acumulação flexível (HARVEY, 1992).  

 

Como resultado do processo de mundialização da economia, os capitalistas buscam 

novas frentes de acumulação, neste caso através do capital financeiro, valendo-se de 

organizações multinacionais ou multilaterais e empresas transnacionais que operam em 

várias nações. 

Na prática, consolidam-se as tendências mundiais ditadas pelo Banco Mundial, que 

visam reduzir a participação estatal a um benefício mínimo, como alerta Castro (2012, p. 

94): 

 

A proposta em favor da “renda cidadã” – um salário ou aposentadoria 

mínima para todos os cidadãos – inscreve-se dentro da tendência do 

capitalismo de destruir a seguridade social surgida nos anos 40 e 50. A 

ponta de lança desta reforma é o Banco Mundial, que a batizou como a 

“previdência dos três patamares”. Um primeiro patamar seria estatal, 

daria lugar a um benefício básico definido fixo ou com um piso e um teto, 

equivalente a uma cesta básica de indigência. Este “patamar” seria 

financiado com contribuições dos trabalhadores ou diretamente pelo 

Estado sobre a base dos impostos gerais. Um segundo patamar, seria 

privado (fundos ou companhias de seguros) com contribuições 

obrigatórias dos trabalhadores acima do porcentual de contribuição do 

primeiro patamar. O terceiro patamar também seria privado, com 

contribuições voluntárias dos trabalhadores. Com este esquema, o que 

se quer é reduzir a aposentadoria estatal de modo a diminuir o gasto em 

aposentadorias e aumentar os pagamentos da dívida do Estado.  

 

  Para um entendimento objetivo, no último trimestre de 2008 e o primeiro de 2009 o 

mundo vivenciou uma nova crise de acumulação. Harvey (2011) em seu livro O Enigma do 

Capital: e as crises do Capitalismo, pondera:  

 

Na primavera de 2009, o Fundo Monetário Internacional estimava 
que mais de 50 Milhões de dólares em valores de ativos (quase o 
mesmo valor da produção total de um ano de bens e serviços no 
mundo) haviam sido destruídos. A Federação Reserve estimou em 
11 trilhões de dólares a perda de valores de ativos das famílias dos 
EUA apenas em 2008. Naquele período, o Banco Mundial previa o 
primeiro ano de crescimento negativo da economia mundial desde 
1945 (HARVEY, 2011, p.13). 



 

 

                  

 

Dessa forma não restam dúvidas sobre a magnitude da crise econômica provocada 

pelo subprime nos EUA, Europa e Japão, tratando-se de uma crise clássica, provocada pela 

tendência à queda da taxa de lucro do capital, com sua consequente crise de super 

produção, que expande o elo mais fraco: a mega especulação (globalização financeira). 

Neste caso, a globalização enquanto nova fase de desenvolvimento do capitalismo sugere 

um ciclo de expansão e crise de acumulação de capital. 

O ideário Neoliberal se estende pelo mundo, na Europa no final dos anos 1970, na 

Inglaterra com Margareth Thatcher, em 1979, nos Estados Unidos no período dos anos 80 

com Ronald Reagan, e a partir de então se difundindo para o resto dos países. 

A crise enfrentada pelo capital no Pós II Guerra Mundial, em que o mundo passava 

pela falência do modelo fordista de acumulação capitalista e a crise da ordem social do 

Walfer State, possibilita a avanço da plataforma político-econômica Neoliberal com a 

proposta de intervenção na economia por meio de medidas de redução do papel do Estado 

e controle da inflação, enfraquecimento dos sindicatos e a flexibilização acentuada no 

mercado de trabalho.  

Na América Latina esse ideário se diferencia, por sua configuração, haja vista a 

experiência desenvolvimentista em países como o Brasil, Argentina e chile. 

 

 

2 – A CONJUNTURA NEOLIBERAL E A DESIGUALDADE: O contexto brasileiro 

 

As consequências do colapso neoliberal sempre são avassaladoras para a classe 

trabalhadora. No contexto onde os capitalistas se vêm impossibilitados de deflagrar uma 

nova guerra mundial para a destruição em massa de forças produtivas, reforçaram sua 

“guerra” de classe contra os trabalhadores e os povos tradicionais. 

No Brasil, a crise não criou “somente uma marolinha” como previa o Presidente Lula, 

ao aludir ao mar baixo com poucas e pequenas ondas. O que de fato se engendrou, foi um 

“tsunami” sobre a classe trabalhadora e seus direitos históricos. Uma pesquisa da 

Confederação Nacional da Indústria – CNI (2014), aponta que, entre as 431 empresas 

consultadas sobre os reflexos da crise no setor, 80% disseram ter adotado medidas de 

cortes que afetam seus trabalhadores, devido à crise. Desse total, 54% (43% do total de 

entrevistados) informaram ter demitido empregados, ou suspendido serviços terceirizados. 

As indústrias de São Paulo fecharam cerca de 200 mil postos de trabalho desde outubro de 



 

 

                  

2008 até fevereiro deste ano. Desde o começo da crise um milhão de pessoas perderam 

empregos nas cidades e no campo. 

O estado de São Paulo, o maior parque fabril brasileiro, vem perdendo espaço 

considerável na produção da indústria brasileira. Apesar de responder por 29,8% de tudo o 

que é produzido pelo setor, a participação do estado perdeu peso na composição do 

Produto Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro. Em uma década - de 2002 a 2012 -, a 

participação da indústria paulista no PIB industrial recuou 7,9 pontos percentuais6. 

O destino do Orçamento Geral da União (2013), demonstra que os investimentos 

sociais que garantem direitos, como: Saúde; Educação; Assistência Social; Segurança 

Pública e Trabalho somaram somente 13,90%, enquanto que o valor destinado ao 

pagamento de Juros e Amortização da Dívida Pública, levou dos cofres brasileiros 35,57%. 

Nesse processo de crise, há dificuldades do capital manter sua principal finalidade, 

criar e fazer crescer o lucro. Situação que se intensifica quando surge um forte desequilíbrio 

entre a produção e a demanda, dessa forma gerando um acúmulo brutal de mercadorias, ou 

seja, de superprodução, e na medida em que o consumo de mercadorias é baixo, provoca 

uma série de desdobramentos para a classe trabalhadora, na tentativa de reerguer sua 

acumulação, como: o desemprego; os baixos salários, a diminuição da rentabilidade do 

capital, a retirada de direitos sociais e trabalhistas, a destruição do serviço público passando 

a gerar dessa forma um aprofundamento ainda maior da questão social (HARVEY, 2005). 

A relação de agravamento da desigualdade materializada com a reprodução da 

pobreza passa a ser uma situação incomoda para a sociedade, desenvolver políticas que 

diminuíssem este “problema” se tornou um dos objetivos centrais dos gestores que 

problematizam e pensam as políticas sociais. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Um dos objetivos do Banco Mundial na atualidade é determinar aos países da 

América Latina estratégias de “luta contra a pobreza”, oportunizando a continuidade aos 

processos de desenvolvimento do capital. Por meio dessa orientação o novo foco é dar 

prioridade aos pobres através de práticas adotadas por políticas sociais setorializada que 

disseminem o entendimento de que a diminuição da população pobre, torna um país 

desenvolvido.  

                                                           
6
 Os Dados sobre a produção industrial brasileira nos anos 2013/2014 estão disponíveis em: 

<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-estatisticas/2015/02/1,51126/perfil-da-industria-
nos-estados.html > 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-estatisticas/2015/02/1,51126/perfil-da-industria-nos-estados.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-estatisticas/2015/02/1,51126/perfil-da-industria-nos-estados.html


 

 

                  

Cabe identificar nesse contexto a forma de atuação das políticas públicas e seu 

alcance, pois o foco em políticas focalizadas e compensatórias torna objetivo o 

desenvolvimento da lógica neoliberal, em detrimento do aprimoramento da ideia de 

universalização de direitos e alcance da cidadania social7. 

Mota (2008), afirma que o contexto de desigualdades é muito mais acentuado nos 

países subdesenvolvidos da América Latina, ratificando:  

 

A América Latina é a região do planeta onde existem as maiores 
desigualdades e onde os mais ricos recebem uma maior proporção da 
renda. Segundo o BID, 5% da população recebe 25% do total [da renda]. 
Por outro lado, os 30% mais pobres recebem 7,5% da renda total. Mais 
ainda, apesar de ter u PIB per capta intermediário, a América Latina 
apresenta a maior porcentagem de renda para os 5% mais ricos e menor 
porcentagem de renda para os 30% mais pobres entre todas as regiões 
do planeta (MOTA, 2008, p.119). 

 
 

Essa trajetória histórica é importante para compreender que a política 

desenvolvimentista amplamente disseminada na América Latina, levou os países ao 

endividamento externo e consequente agravamento da desigualdade nos vários setores da 

sociedade, representando o início de mais um ciclo de expansão e crise de acumulação que 

influencia o capitalismo doméstico nesses países. 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

 A conjuntura político e econômico brasileira no período pós crise capitalista dos anos 

2000 aponta a influência neoliberal no país, onde a partir dos anos 1990 inicia um jogo de 

articulações, através de reformas estruturais, exatamente quando o país vivenciava a 

transição da ditadura para a democracia. 

É importante pontuar que as Políticas Sociais no Brasil somente aparecem como 

respostas públicas às pressões da classe trabalhadora, pois a organização enquanto sujeito 

coletivo possibilita voz aos interesses e necessidades do proletariado enquanto classe, 

exigindo reformas, melhores condições de trabalho e vida, ganhos econômicos, 

imediatamente as classes dominantes adotam medidas de enfrentamento da questão social 

(MOTA, 2008, p. 58). 

Diante das modificações estruturais ocorridas desde a década de 1980, torna-se 

impossível não apontar a tendência da minimização do Estado via políticas de caráter 

                                                           
7
 T.H. Marshall (1964), afirma que a consolidação da cidadania social exige a interdependência 

necessária entre os três tipos de cidadania: civil, política e social.  



 

 

                  

neoliberal, engendradas basicamente com o auxílio do capital internacional com o objetivo 

de fortalecer o mercado e as bases econômicas do capital monopolista, sendo responsável 

pelo movimento que incisivamente descaracteriza as lutas, reivindicações e os ganhos 

históricos e legais adquiridos por parcelas da sociedade civil. Essa realidade demarca por 

parte do Estado, conforme Netto e Braz (2008, p. 227) “a diminuição das funções coesivas, 

precisamente aquelas que respondem à satisfação de direitos sociais”. 

 Neste sentido, a (contra)reforma do Estado tem produzido um novo quadro histórico 

(nacional e mundial) de crise e resposta neoliberal, cujas determinações centrais se 

alicerçam nos processos de reestruturação produtiva e nas novas necessidades de 

acumulação do capital financeiro a partir do contexto de crise de superprodução e 

superacumulação, além do esgotamento e crise fiscal decorrente do Estado de Bem-Estar 

Social. 

Assim, nota-se que as determinações dos organismos internacionais do capital 

influenciam as políticas públicas no Brasil, em especial no período pós década de 1990, 

resultando na negação do direito de acesso a política social efetiva. Do ponto de em 

assunto, atesta-se atualmente como reflexo desse processo, o crescimento da pobreza, o 

desemprego estrutural e a desigualdade, ao lado de uma enorme concentração de renda e 

riqueza no país. 

Constata-se que na atualidade, a política social garantidora de direitos dos 

trabalhadores atende às necessidades do capital e do trabalho, pois para muitos trata-se da 

sobrevivência. Em meio ao avanço da proposta neoliberal no mundo, e o novo clico de crise, 

a efetividade da política social deve ser entendida no terreno da luta de classes, ou seja, 

situação de defesa das condições dignas de existência, face ao recrudescimento da 

ofensiva capitalista em termos do corte de recursos públicos para a reprodução da força de 

trabalho e resposta a mais um período de crise de acumulação. 
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