
As crises e as contradições do 
capitalismo

Salvador, 12 de maio de 2012



Ponto de partida

  
   

   A história, real e concreta, do 
desenvolvimento do capitalismo, [...] é a 
história de uma sucessão de crises 
econômicas. (BRAZ; NETTO, 2007 p.156)



História do capitalismo
    

           Alternância entre períodos de prosperidade e de 
depressão (ou recessão – depressão menos 
violenta)



Análise história e teórica do MPC
    
           

    A crise não é acidente de percurso, não é 
aleatória, não é algo independente do 
movimento do capital. [...] a crise é constitutiva 
do capitalismo: não existiu, não existe e não 
existirá capitalismo sem crise (BRAZ; NETTO, 
2007, p .157)



    As crises capitalistas e o clico 
econômico

    

    A crise capitalista aparece, inversamente a 
crise pré-capitalista, pois enquanto na 
segunda há uma subprodução de valores 
de uso decorrente de desastres naturais ou 
catástrofes sociais (ex: guerras) na primeira 
há uma superprodução de valores de uso.



Retomando a fórmula do 
movimento do capital

D – M – D’

A  crise é a interrupção do movimento em que a 
mercadoria produzida não se converte em mais 
dinheiro. A reprodução ampliada do capital não 
pode prosseguir nesse contexto.



Entre uma crise e outra decorre o ciclo 
econômico

• Até a crise de 1929 os ciclos tinham uma 
duração aproximada de 8 e 12 anos;

• A partir da II Guerra mundial os ciclos foram 
encurtados.



Fases do ciclo econômico

Auge
Depressão

Crise
Retomada do Crescimento



As crises: pluricausalidade e 
função

• Resultado da dinâmica contraditória do MPC

• Causas mais determinantes para que a 
prosperidade (auge – boom) seja bruscamente 
interrompida:

Anarquia da Produção – O planejamento da 
produção de bens (e serviços) não obedece 
a nenhum planejamento ou controle global.



 Queda na taxa de lucro - Necessidade 
de se manter no mercado

 O subconsumo das massas 
trabalhadoras – Indisposição dos meios 
pelos trabalhadores para a aquisição 
das mercadorias



     Função das crises no 
capitalismo

   Constitui os mecanismos mediantes os 
quais o MPC restaura, sempre em níveis 
mais complexos e instáveis, as condições 
necessárias à sua continuidade. 



As contradições do capitalismo – Parte 1

• As crises não interessam nenhuma das classes 
sociais;

• Os trabalhadores sempre pagam o preço mais alto 
(desemprego, pobreza, etc.);

• Também são penalizados alguns segmentos do 
capital, especialmente os pequenos e médios 
capitalistas;

• Por outra parte, alguns representantes do capital 
tiram vantagens da crise.



As contradições do capitalismo – Parte 2

• As crises favorecem a concentração e 
centralização dos capitais

• No MPC há a contradição (fundamental) entre 
a produção socializada e a apropriação 
privada.



Alguns dados sobre a crise iniciada em 
2008
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Fonte: http://momentoeconomico.wordpress.com/2011/10/26/pib-uniao-europeia
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