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Resumo: O presente texto se constitui numa breve exposição sobre o 
sistema do capital e suas crises com base em Mészáros, no sentido de 
apreender como o processo de expansão e acumulação capitalista gera, 
proporcionalmente ao seu desenvolvimento, crises e contradições que 
afetam o conjunto da humanidade, levando á destruição das condições 
básicas necessárias para a reprodução do metabolismo social. 
Palavras-chave: Sistema do capital, crise estrutural do capital, 
deterioração das condições de existência humana. 
 
Abstract: The present text if constitutes in one brief exposition on the 
system of the capital and its crises on the basis of Mészáros, in the 
direction to apprehend as the process of expansion and capitalist 
accumulation generate, proportionally to its development, crises and 
contradictions that affect the set of the humanity, leading the destruction 
of the necessary basic conditions for the reproduction of the social 
metabolism. 
Key word: System of the capital, structural crisis of the capital, 
deterioration of the existence conditions human being. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Mészáros, ao realizar seu estudo sobre o sistema do capital, compreende – assim como 

Marx – que o capital é resultado de um processo historicamente construído expressando-se 

de diferentes formas a cada momento histórico, e em cada estádio do seu desenvolvimento 

vai fortalecendo sua forma de dominação e controle na produção e reprodução do 

metabolismo social.  

 É importante destacar que o sistema do capital tem como principal característica 

abstrair e acumular trabalho excedente e, neste sentido, qualquer empecilho que possa vir a 

interromper esse processo de acumulação e expansão poderá sofrer conseqüências 

destrutivas, resultando em crises tanto no âmbito socioeconômico quanto político.  

Neste sentido, para um desenrolar adequado de nossa proposição é necessário expor 

primeiramente sobre os elementos centrais que constituem o sistema do capital no sentido de 

compreender os nexos causais que determinam à crise estrutural do capital, especificamente 

no contexto do neoliberalismo3, e que contribui, portanto, para a deterioração das condições 

existenciais humanas, agravando mais e mais, a pauperização do trabalhador frente aos 

mecanismos do capital em nossos dias.  

 

2. OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO SISTEMA DO CAPITAL 

 
Os elementos que constituem o sistema do capital, como o capital monetário e o capital 

mercantil, como também a originária forma de produção de mercadorias já existiam nas 

sociabilidades pré-capitalistas, porém subordinados ao controle do metabolismo social de 

acordo com respectivo momento histórico. Somente no capitalismo, em sua forma burguesa, é 

que o capital passa a ter domínio sobre a sociedade; isto significa que novas formas de 

produção não se desenvolvem a esmo, como explica Marx, 

É preciso ter em mente que as novas forças de produção e relações de 
produção não se desenvolvem a partir do nada, não caem do céu, nem das 
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entranhas da idéia que se põe a si própria; e sim no interior e em antítese ao 
desenvolvimento existente da produção e das relações de propriedade 
tradicionais herdadas (MARX apud MÉSZÁROS, 2000, p.7). 

                                    
É importante destacar que as formas de produção pré-capitalistas eram fundamentadas, 

sistematicamente, no valor de uso, o que gerou uma vulnerabilidade perante o modo de 

reprodução do capital, mesmo de forma incipiente. Pois no sistema do capital não há restrições 

para auto-suficiência como nas formas precedentes. Como explica Mészáros, 

O capital, como um sistema de controle do metabolismo social pôde emergir e 
triunfar sobre seus antecedentes históricos abandonando todas as 
considerações às necessidades humanas como ligadas às limitações dos 
“valores de uso” não quantificáveis, sobrepondo a estes últimos — como o pré-
requisito absoluto de sua legitimação para tornarem-se objetivos de produção 
aceitáveis — o imperativo fetichizado do “valor de troca” quantificável e sempre 
expansível. É desta maneira que surgiu a forma historicamente específica do 
sistema capitalista, sua versão capitalista burguesa (MÉSZÁROS, 2000, p.8). 

 

Diante deste contexto, é apenas no século XVI que o capitalismo atinge seu 

amadurecimento tornando-se o modo de produção dominante, apropriando-se da força trabalho 

como fonte de riqueza por meio da extração da mais-valia. Compreendemos, pois, que o capital 

é anterior ao capitalismo, e que este passa a apresentar as seguintes características no que 

tange ao processo de produção do capital: a produção fundamentada na troca; a força de 

trabalho transformada em mercadoria; a produção voltada para o lucro; a separação radical dos 

meios de produção dos produtores – fundamental para a economia burguesa; a apropriação da 

mais-valia pelo capitalista e a transnacionalização do capital, para seu crescimento e expansão. 

 Para Mészáros, o capitalismo consiste numa fase particular da produção do capital 

inédita na história da humanidade, pois atinge um grau muito elevado de desenvolvimento, 

tanto nas formas capitalistas quanto nas pós-capitalistas4. Caracterizando-se como um sistema 

baseado na subordinação estrutural hierárquica do trabalho ao capital; pois, 

Esse sistema, em todas as suas formas capitalistas ou pós-capitalistas tem (e 
deve ter) sua expansão orientada e dirigida pela acumulação. Naturalmente, o 
que está em questão a este respeito não é um processo delineado pela 
crescente satisfação das necessidades humanas. Mais exatamente, é a 
expansão do capital como um fim em si, servindo à preservação de um sistema 
que não poderia sobreviver sem constantemente afirmar seu poder como um 
modo de reprodução ampliado (MÉSZÁROS, 2000, p.11). 
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Deste modo, a sociabilidade capitalista é tipicamente antagônica, pois, na medida em 

que o capitalismo objetiva sua acumulação e expansão, as necessidades humanas são 

desprezadas, isto é, o que realmente importa é a absorção da força de trabalho como base da 

riqueza produzida, conforme explicita Mészáros,   

O sistema do capital é essencialmente antagônico devido à estrutura 
hierárquica de subordinação do trabalho ao capital, o qual usurpa totalmente — 
e deve sempre usurpar — o poder de tomar decisões. Este antagonismo 
estrutural prevalece em todo lugar, do menor “microcosmo” constitutivo ao 
“macrocosmo” abarcando as relações e estruturas reprodutivas mais 
abrangentes. E, precisamente porque o antagonismo é estrutural, o sistema do 
capital é — e sempre deverá permanecer assim — irreformável e incontrolável 
(MÉSZÁROS, 2000, p.11). 

 

No entender de Mészáros, o capital passa a ser um sistema orgânico, no capitalismo, 

onde são aniquilados os componentes orgânicos dos antigos sistemas que eram obstáculos 

para a criação de novos componentes orgânicos necessários para o desenvolvimento do 

capitalismo, no qual tudo se converte em mercadoria. 

Com base no estudo da obra Para Além do Capital de Mészáros, Pimentel (2007) expõe 

que para apreender o capital enquanto sistema sociometabólico, resultante de um processo 

histórico é preciso compreender que há quatro condições fundamentais que constituem o 

sistema orgânico do capital - e que por sua vez podem ser utilizadas em qualquer estádio do 

capitalismo sem alterar sua natureza - quais sejam: 

 

(1) a separação e alienação das condições objetivas do processo do próprio 
trabalho; 

(2) a imposição de tais condições objetivadas e alienadas sobre os 
trabalhadores como um poder separado que exerce o comando sobre o 
trabalho; 

(3)  a personificação do capital como “valor egoísta” – com suas subjetividade 
usurpada e sua pseudopersonalidade – que persegui sua própria auto-
expansão, como a vontade própria (sem a qual não poderia ser capital-
para-si como controlador do próprio sóciometabolismo); e 

(4) a equivalente personificação do trabalho  (isto é, a personificação dos 
trabalhadores como “trabalho” destinado a entrar numa ralação de 
dependência ou contratual/econômica ou politicamente regulada com o tipo 
historicamente prevalecente de capital), confinando a identidade do sujeito 
desse trabalho a suas funções produtivas fragmentarias – o que ocorre 
quando pensamos na categoria de trabalho como o trabalhador assalariado 
sobre o capitalismo ou ainda como o “trabalhador socialista” cumpridor e 



 
 

supercumpridor de normas sobre o sistema do capital pós-capitalista com 
sua forma própria de divisão horizontal e vertical do trabalho(MÉSZÁROS 
apud PIMENTEL , 2007, p. 62/63). 

                                   
 

Diante do exposto, não é difícil perceber como o capital assume um poder 

eminentemente dominador que, em nossa época, se torna uma força verdadeiramente 

opressora, “controlando todos os aspectos da distribuição e reprodução sociometabólica, de 

forma que, mesmo a despeito de seu caráter destrutivo e das contradições que permeiam todo 

o sistema, parece não haver saída para a humanidade”. (Ibid, p.69).   

Tendo posto isso, nosso autor esclarece que a natureza do capital, ou melhor, ‘sua 

determinação estrutural objetiva’ não muda em suas diversas formas de controle 

sociometabólico – seja nas sociedades capitalista ou pós-capitalista – ela permanece 

inalterável; afirmando seu domínio absoluto sobre a humanidade, de forma desumana, com o 

intuito impulsivo de expansão e acumulação; contornando todos os obstáculos oriundos de sua 

estrutura e buscando sempre dominar todos os aspectos inerentes ao processo de reprodução 

da sociedade. 

Segundo Pimentel (2007:74), “o processo global de desumanização” que marca o século 

XX durante todo o seu percurso histórico está estritamente relacionado á incansável 

necessidade de expansão do capital sob a nova condição de destruição das massas – por meio 

da utilização das tecnologias e dos diversos instrumentos de destruição disponíveis –, pois o 

capital vem submetendo a humanidade á condições desumanas jamais vistas, agravando em 

escala extraordinária os problemas da sociedade de um modo geral. Verifica-se, desse modo, 

que a ascendência generalizada do sistema do capital traz consigo uma crise de natureza 

estrutural, fundamentalmente, destrutiva das condições de sobrevivência humana. 

 

3. OS NEXOS CAUSAIS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL 

 

O capital como sistema sociometabólico tem como característica abstrair e acumular 

trabalho excedente, através das formas econômica e extra-econômica. Deste modo, qualquer 

empecilho que possa vir a interromper esse processo de expansão e acumulação poderá ter 

conseqüências destrutivas, resultando em crises no âmbito socioeconômico e político, como 

demonstra Mészáros sobre as crises do século XX, 



 
 

O capital, no século XX, foi forçado a responder às crises cada vez mais 
extensas (que trouxeram consigo duas guerras mundiais, antes impensáveis) 
aceitando a “hibridização” — sob a forma de uma sempre crescente intromissão 
do Estado no processo sócio-econômico de reprodução – como um modo de 
superar suas dificuldades, ignorando os perigos que a adoção deste remédio 
traz, a longo prazo, para a viabilidade do sistema (MÉSZÁROS, 2000, p.8). 

 
Essa experiência vivida no século XX não representa só uma crise que afetou o sistema 

do capital em um dos seus elementos constituintes, mas abalou todos os seus aspectos 

fundamentais ao colocar em reflexão esse sistema como o sistema de reprodução social devido 

ao modo com que o sistema do capital enfrenta suas crises, como analisa Mészáros, 

O capital em situações de crises, por sua própria essência antagônica, não 
consegue manter-se aos ajustes utilizados no enfretamento dos bloqueios 
cíclicos anteriores, pois esses ajustes são limitados e utilizados até se encontrar 
uma outra forma de continuar sua expansão e acumulação, isto é, ‘tais ajustes 
consistiam em contornar os obstáculos e resistências encontradas, sempre que 
ele fosse incapaz de demoli-los’ (MÉSZÁROS apud PIMENTEL, 2007, p.75). 

Com essa incontrolabilidade, o capital pôde superar os obstáculos que se apresentaram 

em seu caminho e, deste modo, conseguiu elevar o seu poder de controle sociometabólico ao 

patamar de sistema global permanente, fato este que representa um perigo para humanidade, 

pois o capital é fundamentado na expansão e acumulação, conseqüentemente isto implica em 

crise e destruição. 

A crise é intrínseca ao sistema do capital, pois ‘crises de intensidade e duração são o 

modo natural de existência do capital: são maneiras de progredir para além de suas barreiras 

imediatas e, desse modo, estender com dinamismo cruel sua esfera de operação e 

dominação’(Ibid.,p.77). Entende-se, assim, que a crise além de ser intrínseca ao capital, não faz 

parte dos planos do mesmo a sua superação.   

No sistema do capital, as expressões de uma crise estrutural podem ser observadas em 

suas dimensões internas e instituições políticas. A crise estrutural, segundo Mészáros, consiste 

em três dimensões internas essenciais do capital, que são: produção, consumo e circulação / 

distribuição / realização. Estas dimensões ‘tendem a se fortalecer e a se ampliar por algum 

tempo, provendo também a motivação interna necessária para a sua reprodução dinâmica 

recíproca em escala cada vez mais ampliada’(Ibid.,p.77). As limitações de cada uma dessas 

dimensões são superadas e deslocadas pela interação entre elas, deste modo, não poderá 

ocorrer uma crise estrutural enquanto esse processo baseado na deslocação e superação de 



 
 
contradições internas estiver funcionado. É importante ressaltar que o bloqueio de uma dessas 

dimensões internas não pode ser confundido com uma crise de todo o processo. 

 A crise estrutural que se estende desde a década de 70 afeta não só ao âmbito 

socioeconômico, ela também atinge de forma devastadora as instituições políticas, com 

necessidades de garantias políticas muito mais poderosas para além das proporcionadas pelo 

Estado. Assim, o ‘desaparecimento ignomioso do Estado de bem-estar social expressa 

claramente a aceitação do fato de que a crise estrutural de todas as instituições políticas já vem 

fermentando sob a crosta da ‘política de consenso’ há bem mais de duas décadas’(Ibid.,p.81).  

A crise do sistema do capital tem seus nexos causais na falência da justificação histórica 

que não pode mais ser reinventada. Tomemos como exemplo a questão de existirem milhões 

de famintos e excluídos, enquanto há uma grande quantidade de desperdícios que poderiam 

sustentá-los, caracterizando, assim, a desumanidade deste modo de dominação. Podemos 

observar a sua ação devastadora em outros âmbitos sociais, como: desemprego em massa, 

destruição da família, ou seja, uma desigualdade cada vez mais intensa e um processo de 

desumanização sempre mais voraz. Logo, esta situação desumana progressiva advém das 

próprias contradições desse sistema de dominação, tal qual analisa Mészáros, 

Ele tanto cria como destrói a família; produz a geração jovem economicamente 
independente com sua ‘cultura jovem’ e a arruína; gera as condições de uma 
velhice potencialmente confortável, com reservas sociais adequadas, para 
sacrificá-las aos interesses de sua infernal maquinaria de guerra. Seres 
humanos são, ao mesmo tempo, absolutamente necessários e totalmente 
supérfluos para o capital (Ibid.,p.84). 
 

 Assim, para que o capital continue com o seu objetivo – acumulação e expansão - deve 

ter o controle e o domínio sobre todos os seres, mesmo que aja de forma estupidamente 

desumana quando estes não interessam mais para seu objetivo. Portanto, administrar a crise 

estrutural significa intervir nas contradições internas muito importantes que envolvem vários 

sistemas nas relações existentes5. Os problemas seriam: ‘as contradições socioeconômicas 

internas do capital avançado’; as contradições sociais, econômicas e políticas das sociedades 

pós-capitalistas; as rivalidades, tensões e contradições crescentes entre os paises capitalistas 

mais importantes e as dificuldades crescentes para manter o sistema neocolonial de 

dominação. 
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pauperismo de ontem e de hoje. 2007. P. 85.  



 
 
 Estes problemas continuam ou até mesmo aumentam o seu grau de gravidade em meio 

ao desenvolvimento histórico do capital que não tem como ser evitado, em virtude da sua 

própria essência – subordinando tudo a sua lógica, que passa a respaldar em problemas para a 

humanidade. Pois o sistema do capital continua seu processo destrutivo e desumano que 

alcança os mais variados âmbitos da reprodução da humanidade ‘que não pode ser adiada 

durante o tempo em que o círculo vicioso da atual incerteza histórica do capital não for 

terminantemente relegado ao passado’(Ibid.,p.84). A superação destes problemas só será 

possível com a substituição deste sistema de controle sociometabólico por um qualitativamente 

diferente, que por sua vez implica na superação das condições objetivas que regem essa 

sociabilidade estabelecida. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, podemos verificar, com base em Mészáros, a total incapacidade do 

capital para administrar os antagonismos e contradições inerentes ao seu próprio modo de 

funcionamento. Constituindo-se numa ameaça impeditiva não apenas da manutenção de sua 

lógica expansionista, mas também da acumulação tranqüila do capital; e que, 

conseqüentemente, põe em risco o funcionamento do seu modo de produção sociometabólico. 

Além disso, a crise estrutural do capital ameaça profundamente o funcionamento deste 

sistema, trazendo graves conseqüências como o fenômeno inédito do desemprego na 

atualidade, o pauperismo e suas inúmeras implicações para a vida dos trabalhadores; minando, 

dessa forma, a estabilidade social necessária para a reprodução do capital e manutenção da 

ordem vigente. 

Então, segundo Mészáros, para que o capital continue com o seu objetivo – expansão e 

acumulação – deve sempre manter o domínio e o controle sobre o processo de reprodução 

social, mesmo que isto seja efetivado, e essencialmente o é, de forma destrutiva e desumana, 

especialmente quando os seres humanos não interessam mais para seu objetivo. Assim, 

somente por meio da transformação deste modo de controle sociometabólico por um 

radicalmente diferente é que pode se dá a superação dos antagonismos e contradições 

inerentes ao sistema do capital. Implica, pois, na superação das condições objetivas que regem 

esta forma de sociabilidade estabelecida. 
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