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RESUMO
Este estudo tem por objetivo apresentar, com base nos textos e conceitos marxistas, evidências que
configuram as crises no modelo de produção do capitalismo, cuja temática está contextualizada na
historiografia da lógica de análise desenvolvida por Marx. As considerações apresentadas visam, então,
avaliar que elementos determinam esses movimentos cíclicos de crise, suas fundamentações e contradições.
Neste quadro, o desenvolvimento deste texto pretende realizar uma abordagem em torno das questões que
podem determinar a maior ou menor intensidade dos desequilíbrios desse sistema. Ciclos, neste estudo
estão relacionados aos movimentos cíclicos da economia, considerando-se o comportamento de conjuntura.
Este trabalho pretende, ainda, discutir no conteúdo dessa temática, as transformações do capitalismo ao
longo da história, procurando situá-las como resultados inerentes ao movimento de reprodução deste
sistema à luz de alguns contextos, entre os quais a globalização e a extensão dos desequilíbrios do modelo,
procurando sua lógica cujas ações caracterizam as mazelas socioeconômicas na contemporaneidade.
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ABSTRACT

This paper aims to present on the basis of Marxist texts and concepts, the evidence that shapes crises in the
production model of capitalism, whose theme is contextualized in the historiography of the logic of analysis
developed by Marx. The considerations presented then focus on assessing what elements determine these
crisis movements, their foundations and contradictions. In this context, the development of this text intends
to carry out an approach around the issues and cycles that can determine the greater or lesser intensity of
the imbalances of this system. Cycles, in this study are related to the cyclical movements of the economy,
considering the conjuncture behavior. This work also intends to discuss the transformations of capitalism
throughout history, seeking to situate them as inherent results to the movement of reproduction of this
system from some contexts, among them globalization and the extension of the imbalances of the model,
looking for their logic. Whose actions characterize the socioeconomic problems in the contemporaneity.
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INTRODUÇÃO

Entende-se como elemento relevante para o desenvolvimento dessa temática
análises quanto a hipótese de que o capitalismo se encontra mergulhado em permanente
crise por conta de suas contradições, marcadas por estagnações e turbulências. Acreditase ser possível, ainda, que a fundamentação teórica que se pretende desenvolver permitirá
avaliar suas insuficiências, bem como seu caráter idealista e doutrinário.
Objeta-se, também, discutir as relações entre crise e globalização,
procurando, para isso, fundamentar as bases econômicas responsáveis pelas
transformações capitalistas. Ao final procurar-se-á alinhavar algumas ideias a título de
conclusão implementando-se observações quanto às tendências e perspectivas para o
século XXI, uma breve crítica ao modelo que permite a manutenção dos desequilíbrios
nas relações de produção e apropriação de excedentes, bem como, em boa medida, a
opção pela atividade rentista.
O texto está limitado a um temário único, desenvolvido sob o ponto de vista
temporal e contextualizando a economia como um processo dinâmico cíclico e sujeito em função da forma de produção e apropriação dos excedentes - à dinâmica do mercado
e, portanto, a cessação do fluxo natural de trocas de mercadorias de maneira sistêmica e
persistente, com taxas lucro decrescentes e a busca, pelos capitalistas, de alternativas no
sentido de recupera-la, seja através do mercado financeiro seja pela ampliação da
expropriação de mais valia no processo de produção de mercadorias.
O tema é amplo e muitas outras inferências poderiam ter sido objeto de análise
e avaliação, como, por exemplo, a ação do Estado no contexto de sua contribuição à
polarização de classes, ou ainda, a análise discursiva ampla e incisiva frente aos textos de
autores marxistas, além do desenvolvimento de temário sobre globalização e
neoliberalismo, cujas análises estão nos limites da compreensão e correlação holística e
historiográfica do tema.
Porém, ao obedecer a imposição dos limites definidos pela metodologia
científica para elaboração de um artigo, o presente trabalho limita-se ao desenvolvimento
de prioridades para uma contextualização sucinta e clara, e que possa expressar,
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objetivamente, posições que possam fundamentar e esclarecer da melhor maneira
possível o desenvolvimento da discussão.

Capitalismo e crise: uma contextualização genérica

Marx1 estendeu o objeto do estudo da economia ao aprofundar a análise da
teoria do valor e ligá-la ao processo de trabalho (dentro de um sistema econômico-social
dado), às classes sociais, às formações sociais e, de maneira mais geral, a certos modos
de produção que articulam as relações econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Ele
estabelecera, assim, o fundamento para uma ciência social onde as especificidades do
econômico, do social, do político e/ou do ideológico se apresentavam como momentos
de uma totalidade que assumia a forma de um processo histórico singular.
Esse processo era, por sua vez, um momento da história da natureza, da qual
a humanidade emergiu como um elemento qualitativamente novo que se diferenciou, até
certo ponto, da história natural. O surgimento da espécie humana com seu cérebro, sua
mão articulada e sua capacidade de transformar a natureza para alcançar seus próprios
fins introduzem na história natural uma nova história: a história da humanidade.
O caminho proposto por Marx e seu companheiro Engels era, contudo,
extremamente difícil. Ele supunha uma vinculação muito complexa entre o processo de
conhecimento e o processo de organização política das forças sociais. No caso da
sociedade contemporânea, o proletariado foi identificado por Marx como o agente
privilegiado das transformações históricas que viabilizariam o estabelecimento de um
novo modo de produção, conduzindo a uma nova etapa civilizatória.
Este novo modo de produção deveria ser precedido por formações sociais de
transição que preparariam o seu estabelecimento histórico. Mas para chegar a ele, não
bastaria o simples desenvolvimento espontâneo da história. Tornar-se-ia necessária a ação

1

Um modelo de análise marxista, por exemplo, deverá necessariamente abordar a interação entre as
diversas classes sociais, tendo entre os indicadores quantitativos da construção do modelo espoliativo da
classe proletária a composição de custos médios para o capitalista, na reprodução das condições produtivas
que conduzem à acumulação de capital. (SOUZA, 2005).
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consciente da humanidade, uma relação extremamente complexa entre o processo e
conhecimento, particularmente o conhecimento científico para a ação política.
A economia política formulada por Marx é um conjunto determinado de leis
de movimento e reprodução que orienta e conduz o funcionamento da economia por meio
de uma regularidade particular. Esta regularidade está sintetizada no conceito de ciclo
econômico, que por sua vez, incorpora a crise como intrínseca em suas formas básicas.
Assim, na teoria marxista, o capitalismo, produção, realização do excedente
e acumulação do capital, estão logicamente relacionados entre si, se articulando conforme
ritmos, volumes e proporções desiguais no tempo e no espaço, decorrendo dessa
dimensão a manifestação da crise, em geral denominada de superprodução.
A dinâmica capitalista em sua formulação clássica, representa a constituição
de um processo logicamente encadeado, transcorrido em um período de tempo. A teoria
sustenta, portanto, que os fenômenos econômicos são representados ao longo do tempo
por período inicial de ascensão, cuja marca dominante é a acumulação acelerada do
capital vindo a seguir uma fase na qual a superacumulação passa a ser o traço dominante.
A finalização desse processo acontece com a abertura de uma crise pela
desaceleração da acumulação provocada, entre outros motivos, pelo advento de
revoluções tecnológicas, incorporação de novos espaços geográficos de produção, ao
tempo em que bens de produção novos são introduzidos à base técnica modificada.
Simultaneamente, por um lado, efetiva-se ampliação da taxa geral de lucro e
acumulação acelerada, enquanto, por outro lado, expande-se o capital ocioso e a
desvalorização do antigo capital nos ramos de bens de produção o que revela entre suas
características mais importantes a generalização dos novos meios de produção, o que
acarreta, (MANDEL, 1985), a dissolução da acumulação no setor de bens de capital, o
surgimento de lucros declinantes, desaceleração da acumulação e o aparecimento de
dificuldades para a valorização do capital total acumulado.
Na visão marxista, com o advento da grande indústria e da subsunção real do
trabalho2 ao capital, estrutura que se consolida a partir do início século XIX, o capitalismo
2

Sob esse aspecto, é importante inferir que em Marx noções de trabalho produtivo se associam as
ideias de trabalho que transforma dinheiro ou mercadoria em capital; trabalho que produz mais
valia ao empregador é uma abreviação para designar, no conjunto das relações existentes no modo
de produção capitalista, as formas como figura a força de trabalho. Trata-se também daquele que
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passa a contar com um mecanismo que revelaria sua inexorável tendência à expansão. O
predomínio de nações que compuseram o núcleo pioneiro do novo modo de produção,
reforça as ações do capital que se apresenta como a força determinante constitutiva
mediante um processo contínuo de acumulação.

O mero reconhecimento por Marx de uma tendência secular à livre
competição para gerar concentração econômica (...) a mera consciência
de que o crescimento global da economia não é um processo
homogêneo ou linear (...) produz considerável esclarecimento (...) de
que há periodicidades econômicas de longo prazo que se ajustam a
mudanças bastante significativas na estrutura e inclinação da economia
e da sociedade (...). (HOBSBAWM, 2.000, p.118).

Do ponto de vista histórico, na primeira metade do século XX, o paradigma
neoclássico da teoria econômica de estabilidade e regularidade das relações produtivas,
no sentido do crescimento econômico, foi posto em xeque pelas duas Guerras Mundiais
e pela crise da Bolsa de Valores de Nova York. Nessas circunstâncias conjunturais
destacaram-se trabalhos de economistas contrários ao esse modelo uma vez que
consideraram o desenvolvimento capitalista como um processo irregular, desequilibrado
e dotado de flutuações, haja vista que a lógica teórica dos clássicos e neoclássicos se
mostraram inúteis para a resolução de crises econômicas estruturais. As questões das
crises consubstanciadas no contexto dos ciclos econômicos endógenos - J Schumpeter e
Nikolai Kondratieff – ganharam espaço e poder de decisão nas políticas governamentais.
(SOUZA, 2006, p.3).
Neste contexto, (CARDOSO, 2002, p. 261) infere que:

(...) a conjuntura, o movimento da vida econômica, caracteriza-se pela
repetição, pela recorrência. Aos movimentos de alta sucedem-se os de
baixa, para logo voltar a alta, etc. Isto faz com que habitualmente, sejam
consideradas as flutuações econômicas como cíclicas, falando-se
corretamente em ciclos econômicos.

produz o próprio produto como capital; trabalho socialmente definido, por envolver relação bem
determinada entre o comprador e o vendedor da força de trabalho; trabalho que se troca
diretamente por capital.
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SOUZA (2006, p.3-4) infere que:

Historicamente, até o período posterior à segunda Guerra Mundial
(1939-1945), o conceito clássico de ciclo baseava-se na observação do
nível de alguma variável que procurasse retratar o ritmo dos negócios,
apresentando ponto de pico (máximo) e antipico (mínimo. (...)
Schumpeter, em Business Cicles, definiu os tipos de ciclos econômicos,
dados de acordo com sua duração. Seriam eles: (a) ciclos sazonais, de
periodicidade anual; (b) ciclos de Kitchin, de ordem comercial, com
duração de 3 a 5 anos; (c) ciclos de Juglar, de natureza industrial, com
duração de 7 a 11 anos; (d) ciclos de Kuznets, que integrariam os ciclos
de Kitchin e Juglar; e (e) os ciclos (ou ondas) de Kondratieff,
originalmente medidas a partir de 1780, com duração de 48 a 60 anos.

A análise da crise, no arcabouço dos ciclos econômicos do capitalismo, objeto
de discussões conceituais e ideológicas, e, objetivo central do desenvolvimento do tema
aqui proposto, permite, também, tecer sucintas considerações à chamada globalização,
considerando-a como um fenômeno recente do ponto de vista da real inter-relação entre
países, podendo-se, neste caso, delimitar-se como seu marco inicial a crise dos anos 1980.
A globalização pode ser entendida como um movimento generalizado em
favor da reprodução do capital, o que significa, portanto, uma escolha de um determinado
enquadramento ideológico teórico considerando-se a natureza reprodutora do
capitalismo, reconhecendo-o como legítimo portador da dialética globalizante.
A globalização pode ser interpretada, como um processo de ajuste voltado
para a determinação de novas formas de reprodução. Portanto, uma das mais notáveis
conseqüências da globalização é a transformação da relação desenvolvimentosubdesenvolvimento, a qual, até o ocaso do século XX, era fixada por uma economia
mundial composta por países capitalistas e pré-capitalistas.
Porém, como é característica do sistema capitalista, sua dialética interna opera
por meio de contrações, rupturas e relações mútuas perfazendo um universo
extremamente diverso. É certo, que a dominação desenvolvida por estruturas homogêneas
de caráter econômico, político e cultural, sobre o conjunto das nações, realizada pelo
próprio capitalismo como um requisito indispensável para sua afirmação, apresentam-se
como partes indispensáveis da estrutura do capital visando sua expansão.
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Nesse contexto, as transformações do capitalismo, guiadas pela dialética da
globalização representam uma inserção da trajetória de um ciclo econômico natural, isto
é, a lei estrutural do sistema que se expressa em movimentos da taxa geral de lucro. Esse
movimento permite interfaces do ciclo, ou seja, de período de expansão para o período
de retração, e vice-versa. No mercado mundial, em decorrência dessa dicotomia, e, em
decorrência de contrações da taxa geral de lucro no interior das economias nacionais,
verifica-se o deslocamento espacial dos capitais intra e inter-países. MARX afirma que:

(...) a queda da taxa de lucro e acumulação acelerada são (...) apenas
expressões diferentes do mesmo processo (...). A acumulação, por sua
vez, acelera a queda da taxa de lucro, à medida que com ela está dada
a concentração dos trabalhos em larga escala e, com isso, uma
composição mais elevada do capital. Por outro lado, a queda da taxa de
lucro acelera novamente a concentração do capital e sua centralização
(...). (MARX, 1986, vol. IV, p. 183).

Sob essa lógica, a globalização, reflete flutuações da taxa geral de lucro, as
quais motivam os capitais individuais a ampliarem os mercados e a ocuparem novos
territórios reprodutivos. Interpretando Mandel, estas flutuações são motivadas entre
outros aspectos por alterações na relação entre meios de produção e força de trabalho; por
mudanças na distribuição do capital constante entre capital fixo e capital circulante; pela
evolução da taxa de exploração do trabalho (taxa de mais-valia); pelo desenvolvimento
da taxa de acumulação; pelo desenvolvimento do tempo de rotação do capital e pela
relação de troca entre o setor de produção de bens de produção e o setor de produção de
bens de consumo (MANDEL, 1985, cap. 1).
Do ponto de vista da história recente, durante os anos 1970, as taxas de
acumulação do capital experimentam recuos significativos e o capitalismo ingressa em
fase descendente caracterizada por crise, o que possibilita a criação de condições que
convergiriam para a formatação atual da globalização. O capital, busca minorar os efeitos
negativos sobre a taxa geral de lucro, mediante medidas orientadas pelo Estado, cujo
movimento se apresenta agressivo no sentido de intervenções sobre o mercado. O Estado
não se limita a regular a vida econômica, mas também, a política. A história3 mostra que
3

Neste contexto discursivo da abordagem que envolve a história e, nesse contexto, especificamente a
história econômica, (BARBOSA,1988, p.2) afirma que: “A História Econômica em sua expressão moderna
consolidou-se a partir da publicação do primeiro volume do livro “O Capital”, de Karl Marx. O historiador
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a partir da década de 1920 os países industrializados da Europa e os Estados Unidos são
os principais atores de uma série de mudanças nas funções do Estado e do mercado.
Decorre disto a aplicação de profundas mudanças, entre as quais se destaca a
integração definitiva das economias nacionais a mercados mundiais via grande empresa,
ao lado da recuperação, no plano doutrinário-ideológico, do princípio do livre-comércio
e da livre iniciativa como pressupostos para uma escalada de desvalorização do trabalho
e conseqüente elevação do grau de apropriação do sobre-trabalho, com a complacência
do Estado.
Para MARX e ENGELS “o executivo no Estado moderno não é senão um
comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” (1998, p. 03). Em
outras palavras, transforma, apoiando a grande indústria, “os pequenos camponeses em
trabalhadores assalariados, e seus meios de subsistência e de trabalho em elementos
materiais do capital”, ou seja, criando, “ao mesmo tempo, para esse último seu mercado
interno”, separando radicalmente os produtores campesinos dos seus meios de produção
(MARX, 1985, p.283).
A crise permanente do capitalismo é resultante de manifestações econômicas
e políticas que caracterizam sua trajetória. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a
economia capitalista é resultado de uma relevante e duradoura inflexão da taxa geral de
lucro e a cristalização de uma posição de superprodução. A assimetria desses fatos orienta
o sistema para a busca de meios alternativos de enfrentamento ao recuo da lucratividade
através de variadas formas, entre elas, a acentuação à acumulação rentista e ao aumento
das taxas de mais-valia, vinculando-as a processos de flexibilização e fragmentação do
trabalho.
Também nesse contexto e, na tentativa de assegurar a rentabilidade máxima
para o capital em sua forma financeira, desenvolvem-se mecanismos para potencialização
da mobilidade de recursos financeiros dentro de determinados parâmetros inerentes à
relação espaço-tempo, ao mesmo tempo em que sob a forma produtiva eleva-se,
sobremaneira, a coerção repressiva sobre ganhos do trabalho. A desregulamentação e a

e filósofo alemão reuniu em sua versão metodológica da História Econômica os ingredientes básicos que
ela possui até hoje: (a) uma doutrina econômica definida; (b) uma doutrina histórica definida; (c) a
problematização destas doutrinas através de um modelo bem específico; e (d) a formulação de hipóteses
claras, a partir deste modelo, com vistas a enriquecer ou reformular as doutrinas básicas”.
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ascensão do capital financeiro e o natural avanço da acumulação rentista, cujo processo
de liberalização e circulação transforma em poder todo corpo social que é abarcado por
essa forma de desenvolvimento, inserindo uma dimensão biológica que perpassaria à
dimensão individual associado à produção e reprodução produtiva.
Neste sentido, o capitalismo contemporâneo, a partir dos anos de 1980,
desenvolve amplas formas para desregulamentação financeira e os ajustes estruturais que
os estados centrais, sobretudo os EUA, que passam a impor, via Banco mundial, Fundo
Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC), aos estados
nacionais em geral, em um novo quadro político-econômico que se materializa através da
aplicação do chamado receituário neoliberal.
Nesse quadro, o Banco mundial, o FMI e a OMC, instituições econômicas,
em tese, supranacionais, se fortalecem ao desempenhar de forma amplificada e dirigida
funções relevantes para o ajuste integrativo e interativo dos espaços mundiais, à luz das
novas condições de produção e reprodução impostas pelo capital. Fica implícito, então, o
entendimento das motivações dos principais movimentos efetuados por estas instituições,
claramente identificadas com os interesses capitalistas, enquanto elementos da esfera
econômica; da democracia liberal e de valores culturais coerentes com as perspectivas
liberais propostas por Hayek.
Este ideário torna-se uma quase obrigação a ser cumprida pelos países, dito
emergentes, que disputam empréstimos ou ajuda financeira principalmente, Estados que
enfrentam dificuldades de captação de recursos para projetos produtivos e de expansão
econômica, bem como aqueles pressionados por crises cambiais associadas a problemas
nos balanços de pagamento. No sentido da consolidação desse ideário neoliberal, o FMI
e o Banco Mundial impõem ajustes estruturais aos países que enfrentam tais dificuldades.
De forma clara, existe uma concordância entre FMI e Banco Mundial nas principais
estratégias para implementação de reformas institucionais.
Essas estratégias visam liberalizar o comércio, revisar políticas de preços,
diminuir os subsídios permitindo a operacionalização das vantagens comparativas. Da
mesma forma define-se como imprescindível eliminar restrições ao investimento externo
e intermediação financeira, cujas taxas de juros reais positivas teriam por ideário o intento
de remover a repressão financeira e fomentar a livre circulação de capitais.
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Por fim, redefinir o papel do setor público em atividades econômicas,
reduzindo os programas sociais universalizantes, eliminando subsídios aos bens e
serviços públicos, cujo objetivo é o estimulo à iniciativa privada, estabelecendo
prioridades de investimentos sociais (políticas mínimas focalizadas e específicas) e
desestimular gastos tidos como improdutivos que pressionem na direção de um déficit
fiscal.
Outrossim, observa-se claramente que o papel das instituições supranacionais
gera um novo processo integrativo do capital nos espaços mundiais, conformando um
processo de centralização capitalista acelerada, ampliando a restrição e concentração do
poder econômico e político num espaço restrito, favorecendo desta forma, a subsunção,
via coerção, principalmente pela economia norte-americana, das estruturas capitalistas
centrais sobre os demais estados nacionais, periféricos ou não.
Essa lógica de poder é claramente representada na forma de uma pirâmide.
No topo encontram-se os organismos internacionais e o organismo nacional de capital,
no meio estão as redes de empresas transnacionais (incluindo-se bancos e organismos
financeiros internacionais privados) e os organismos nacionais subordinados ao poder
destas empresas e na base, a mídia, a igreja, os organismos nacionais e, principalmente,
as ONGs que representariam os interesses populares.
As transformações nas formas de acumulação de capital verificadas no
processo histórico do capitalismo não permitem a afirmação de que o capital e os
mercados financeiros se tornariam independentes do poder político do Estado, apesar da
predominância do neoliberalismo. Segundo CHESNAIS:

A globalização entendida como a mundialização do capital não apaga a
existência de Estados nacionais, nem as relações de dominação e de
dependência entre eles. Ao contrario, acentuam os fatores de
hierarquização entre países (CHESNAIS, 1997, p. 22).

Lênin em uma referência a teorização do imperialismo, permite empreender
um esforço dedutivo para caracterizar a situação atual. Para ele:
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O imperialismo é o capitalismo chegado a uma fase de desenvolvimento
onde se afirma a dominação dos monopólios e do capital financeiro,
onde a exportação dos capitais adquiriu uma importância de primeiro
plano, onde começou a partilha do mundo entre trustes internacionais
onde se pôs termo à partilha de todo o território do globo, entre as
maiores potências capitalistas (LENIN, 1979, p. 88).

As expectativas para o século XXI admitem, conforme o ideário neoliberal,
que todas as nações tendam a garantir a liberdade econômica e política e os direitos
humanos para assegurar a prosperidade futura de seus povos. Neste processo, os Estados
Unidos devem atuar no sistema internacional como agentes desta liberdade face ao seu
bom relacionamento com as nações amigas - Estados nacionais que se ajustam às posições
e não oferecem perigo contra-hegemônico - e ajudar os povos das nações inimigas a
restabelecer o caminho da prosperidade mediante a implantação da liberdade econômica
e política.
O que existe de fato é a tese da defesa da paz e das lutas contra terroristas e
tiranos, o que construiria em termos, boas relações entre as grandes potências, ao mesmo
tempo em que geraria receios e respeito inerentes aos demais Estados do planeta. Na
prática se desenvolveria uma organização internacional em moldes imperiais de força
bélica, em grande medida, articulada por meio de instituições globais, tais como, FMI,
Banco Mundial e OMC, que são dominadas eficazmente, tanto administrativamente
quanto politicamente, por um grupo de nações, lideradas pelo governo americano.
A não consecução desse modelo como sistema mundial, através da cultura,
da política e do comércio, justificaria, com o objetivo de convencimento, ações militares
- consubstanciadas por determinadas agências supranacionais como as Nações Unidas e
a OTAN - com a justificativa de que estariam estendendo ao mundo, de forma abnegada,
a liberdade.
Busca-se com este procedimento homogeneizar a superestrutura mundial –
através da universalização dos valores culturais - para servir como instrumento ideológico
a favor das mudanças na estrutura da produção, possibilitando aumento das taxas de
extração de mais-valia e da acumulação rentista, ou seja, consubstanciando-se uma contra
tendência engendrada pelo capital para perpetuar-se enquanto forma social das relações
entre os indivíduos inseridos em diferentes classes sociais.
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O capitalismo permanece mergulhado, nesses quase vinte anos de século
XXI, a crises cíclicas e não cíclicas, cuja maior ou menor intensidade, no que diz respeito
aos desequilíbrios desse sistema, advém do modo de produção e apropriação de
excedentes, agravada pela forma como o Estado liberal e reformador ajusta as políticas
sociais e, não raro, se torna o principal ator econômico na conformação dessas crises.
Desnecessário inferir as consequências deletérias que esse processo de
estagnação produtiva e expansão rentista impõem à humanidade, enquanto chama a
atenção, simultaneamente, por um lado, os impasses que o sistema enfrenta para se
descolar da paralisia e instabilidade e, por outro lado, as insuficiências que o campo
teórico-conceitual apresenta em suas elaborações destinadas à caracterização deste
fenômeno.

CONCLUSÃO
Estas discussões mereceriam maior amplitude de análise. Porém, como já
mencionado, as limitações próprias de um trabalho como este induz a considerações
pontuais, e que neste caso se consubstancia na perspectiva teórica marxista. Portanto, os
argumentos desenvolvidos buscaram demonstrar que as crises que marcam e marcaram a
conjuntura econômica contemporânea revelam uma trajetória errática do ciclo
econômico, principalmente, a partir da concepção de que a globalização corresponde a
uma lei estrutural – “natural” - do capitalismo.
Entretanto, longe de redirecionar o sistema para uma nova era de
prosperidade, o que se presencia são transformações econômicas e políticas que espelham
o impasse em questão e, por isso, são portadoras de conteúdos profundamente
conservadores e regressivos, quando não, repressivos. As supostas novidades
“progressistas”, tanto econômicas quanto políticas, tais como as formulações
radicalmente liberais que aplaudem a extensão da livre-iniciativa como sinônimo da
melhoria das condições de bem-estar geral para a humanidade, e as elaborações
heterodoxas que apregoam a evolução do capitalismo para uma vantajosa superestrutura
política que facilitaria a superação por uma sociedade mais igualitária, não se sustentam
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à luz de uma análise mais rigorosa que parte das contradições fundamentais deste modo
capitalista de produção e apropriação de excedentes.
Dados os fatos presentes na configuração das formas de como a crise se insere
na estrutura de produção do capitalismo, há elementos suficientes, no quadro da
instabilidade global, conforme estabelece a teoria marxista, para crer que existem fortes
indícios de que haverá, de forma sistêmica, o agravamento dos desequilíbrios
distributivos, oriundos dos movimentos cíclicos, cujos efeitos multiplicadores agravarão
as disparidades entre países do Norte e do Sul.
O cenário de impasse político e social nas relações entre capital e trabalho é
notório, enquanto a estagnação e a turbulência dele resultantes contribuem para fortalecer
as condições objetivas que geram as mazelas socioeconômicas. Porém, também é
evidente que esse mesmo cenário é elemento decisivo para as análises das perspectivas
comportamentais dos ciclos econômicos, cujos movimentos acentuam os desequilíbrios
distributivos próprios do capitalismo, uma vez que a partir do implemento de processos
políticos de ruptura, o sistema produtivo organizado dita as regras que as políticas
públicas devem assumir.
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