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A profundidade da crise que atingiu o centro do capitalismo global desde 2008 

trouxe mais uma vez o interesse pela obra de Marx, logo tratado pela mídia como um 

anunciador do “fim inevitável do sistema”. Entre os leitores da obra de Marx, 

entretanto, já vai longe o tempo em que se acreditasse que na teoria marxiana estivesse 

vaticinado que esse modo de produção pudesse vir à pique simplesmente em razão de 

uma insanável contradição econômica. Na verdade, no movimento operário socialista 

sempre houve uma tensão permanente entre aqueles que acreditavam que a história 

fosse caminhar no sentido do fim do capitalismo, só restando aos trabalhadores acelerar 

essa derrocada final em um determinado ponto, e suas alas mais revolucionárias, que 

sempre desconfiaram desta espera do “juízo final”, movendo suas vidas no sentido da 

organização dos trabalhadores com vistas à tomada do poder. Em suma, para esta última 

posição, nada de ficar esperando que a história caminhasse a favor, sendo tal atitude 

autorizada pela vida e pela obra de Marx. Mas porque então essa imagem tão forte de 

Marx como um profeta do fim do capitalismo? 

De fato, numa dimensão mais abrangente, Marx previu o fim do capitalismo ao 

caracterizá-lo como um modo de produção histórico, constituído em certa época da 

evolução da humanidade, que anteriormente já se organizou e viveu de modo diverso e, 

portanto, poderia organizar a vida de outro jeito. Conforme está presente em célebre 

passagem do Manifesto do Partido Comunista: “No lugar da velha sociedade burguesa, 

com suas classes e seus antagonismos de classe, surge uma associação em que o livre 

desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos.” 

(MARX; ENGELS, 1998, 29). Entretanto, ao chegar à conclusão da necessidade do 

Comunismo como forma de superar “toda esta merda”, Marx também apresentou o 

sujeito social capaz de emancipar o gênero humano da miséria provocada pela expansão 

do capital: a classe trabalhadora. Assim, do mesmo jeito que a burguesia protagonizou a 

constituição do mundo capitalista, caberia agora à classe trabalhadora a tarefa histórica 

de emancipar a humanidade, superando sua pré-história. Mas, qual o lugar das crises 

capitalistas nesta teoria? 

A recorrência periódica de crises foi antes percebida por Sismondi e Malthus nos 

anos vinte do século XIX, mas foi certamente Marx que melhor pôde compreendê-las 

como parte do modo de ser deste modo de produção. Em oposição evidente ao 

enunciado de Jean-Baptiste Say – que advogava a possibilidade de, em uma situação de 

funcionamento adequado das leis de mercado, existir um equilíbrio “metafísico” entre 
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produção e consumo –
1
, Marx, desde que iniciou seus estudos de economia política nos 

anos quarenta, compartilhou com Engels a convicção de que as crises de superprodução 

eram fenômenos explicáveis pelas leis de funcionamento do capitalismo. Enquanto isso, 

pelo menos até a Grande Depressão dos anos trinta do século XX, a maior parte do 

pensamento econômico tradicional aderiu à proposição de Say, passando a atribuir 

como causas das perturbações econômicas questões exteriores à própria dinâmica 

interna da sua lógica produtiva, chegando mesmo a produzir posições extravagantes no 

fim do século XIX, como aquela que atribuía como causa das crises cíclicas a existência 

de “manchas solares”
2
. 

Em seu seminal “Esboço de uma crítica da economia nacional”, publicado nos 

Anais Franco-Alemães (1844), Engels buscou explicar as crises como resultado da 

concorrência capitalista, posição que também pode ser encontrada em seu livro A 

situação da classe operária na Inglaterra (1845). Embora originalmente simpático a 

essa posição, como pode ser visto no Manifesto Comunista (1848), Marx posteriormente 

iria aprofundar sua própria abordagem do fenômeno recorrente das crises, afinal a 

concorrência e a anarquia da produção mercantil tão somente colocavam a possibilidade 

da interrupção do circuito mercantil. No aprofundamento de sua crítica, Marx pôde 

também demonstrar o caráter necessário destas, caracterizando as mesmas como 

desdobramentos das contradições imanentes do modo de produção capitalista (a 

oposição entre a produção social e a apropriação privada), estando sua possibilidade de 

ocorrência presente na própria oposição interna da forma mercadoria, entre valor e valor 

de uso (GRESPAN, 1999). Vejamos alguns dos seus pontos principais. 

No movimento tautológico de valorização desmedida da forma acabada do valor 

que constitui o capital, de tempos em tempos são produzidas perturbações: o volume da 

produção social não encontra possibilidade de realização, sendo interrompida a 

metamorfose mercantil. Isso decorre do fato de que, sendo o processo de acumulação 

capitalista composto pela unidade contraditória entre as esferas da produção e a 

                                                 
1
 Segundo Marx, a ideia de um “equilíbrio metafísico entre vendedores e compradores”, ou seja, da 

“estupidez em torno da impossibilidade da superprodução”, na verdade foi originalmente proposta pelo 

britânico James Mill, mas ficaria mais conhecida pela lavra do economista francês Jean-Baptiste Say, daí 

ser chamada usualmente de “Lei de Say”. (MARX, Teorias da mais-valia, 1980, 929 e passin; Idem, 

Grundrisse, 1987a, 377). 
2
 De autoria do economista britânico W. S. Jevons (1835-1882), tal noção absurda buscou explicar os 

ciclos agrícolas com base na incidência destas manchas no Sol. Cabe notar que, quando o pensamento 

econômico elaborava tal “hipótese” – contexto em que surge o chamado pensamento neoclássico de que 

Jevons é um dos fundadores –, o capitalismo vivia sua primeira grande depressão, como vimos. É só com 

a Teoria geral de Keynes que o pensamento econômico burguês passou a tentar explicar os ciclos 

econômicos como parte da natureza da economia capitalista. 
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circulação de mercadorias, a aceleração deste processo nas fases de expansão da 

atividade econômica acaba por produzir uma autonomização relativa entre estas duas 

esferas, exacerbando essa oposição como se fossem dois processos independentes 

(MARX, Teorias da mais valia, 1980, 929-930). Tal contradição acabar por se 

explicitar nas crises, que contraditoriamente estabelecem, de forma violenta, a unidade 

entre esses dois processos que constitui o seu modo de ser (CARCANHOLO, 1997). 

Deste modo, como define Marx em seu capítulo XV do livro III d’O capital, tais “crises 

são sempre apenas soluções momentâneas violentas das contradições existentes, 

irrupções violentas que restabelecem momentaneamente o equilíbrio perturbado.” 

(MARX, 1983, 188). 

Desse modo, sendo um processo necessário a partir do qual esse sistema regula 

seus “excessos”, é importante notar que a ocorrência de tais crises comparece na cena 

histórica contemporânea sem que estejamos diante do esgotamento do modo de 

produção capitalista.
3
 Se obviamente não podem existir crises econômicas que não 

possuam desdobramentos na vida social, para Marx estas são crises bastante específicas. 

É que, ainda segundo este autor, a modernidade capitalista instaura uma abstração da 

esfera econômica de tal modo que acaba por produzir uma dinâmica temporal de ritmo 

próprio, algo que E. P. Thompson explorou em conhecido artigo (THOMPSON, 1998, 

267-304) e Moishe Postone denominou de um “tempo abstrato” (POSTONE, 1993, 

186-225). Assim sendo, esse ritmo relativamente autônomo do desenvolvimento 

econômico do capital passa a conviver com outras temporalidades que compõem a 

experiência humana na modernidade, outros tempos discordantes como define Daniel 

Bensaïd (1995), como os tempos da natureza, ou o das conjunturas políticas, que 

possuem seus próprios ciclos e dinâmicas próprias. 

Destarte, é importante considerar que, se Marx buscou apreender essa dinâmica 

relativamente autônoma do movimento de valorização do valor, isso não significa dizer 

que em sua teoria possa se conceber uma “economia” como uma esfera absolutamente 

apartada do Estado, como aparece na vulgata liberal. Ao contrário, essa autonomia é 

precisamente relativa, e não absoluta, pois desde sua constituição até sua reprodução 

histórica, o Estado é um elemento constitutivo da acumulação capitalista. Tanto naquilo 

que deve ser entendido como “acumulação originária” – que não se trata de um período 

                                                 
3
 Advinda da linguagem médica, a noção moderna de crise aplicada ao processo político remonta pelo 

menos ao século XVII, e foi comum na lavra dos críticos do Antigo Regime, como Rousseau no século 

seguinte. (KOSSELECK, 1999, 229 e 145, respectivamente). 
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datado historicamente, mas um mecanismo a partir do qual o capital põe as condições 

de sua reprodução (Cf. FONTES, 2005, p.19-50 e 73-90)  –, passando pela ativação por 

parte do Estado de contra-tendências à queda da taxa de lucro
4
 (tendência histórica da 

economia capitalista que precisamente se explicita nas crises) (MARX, Grundrisse, 

1987b, 281-284; Idem, O capital III, 1983, 161-200), como também através do 

mecanismo na dívida pública, não há um Estado exterior à lógica da acumulação 

capitalista. Mas, voltando ao nosso assunto, qual a relação destas crises com o que 

poderia ser o fim do capitalismo? 

 

As crises e a revolução 

 Como um revolucionário interessado em investigar o funcionamento do 

capitalismo, Marx também produziu uma série de reflexões importantes sobre esse 

tema, antes mesmo de ter dado a forma mais acabada de sua crítica ao capitalismo 

sintetizada em O capital. Em um artigo para a Nova Gazeta Renana em 1850, que 

depois foi reunido por Engels com outros da mesma revista no volume As lutas de 

classe na França, 1848-1850, num tom deveras melancólico, Marx constatava: 

“Sob esta prosperidade geral, em que as forças produtivas da sociedade 

burguesa se desenvolvem com toda a exuberância que lhe permitem as 

condições burguesas, não se pode de modo algum falar de verdadeira 

revolução. Semelhante revolução só pode ocorrer naqueles períodos em 

que esses dois fatores, as modernas forças produtivas e as formas 

burguesas de produção, entram em conflito uma com a outra. (...) Só é 

possível uma nova revolução em conseqüência de uma nova crise. Mas 

uma é tão certa quanto a outra.” (MARX, s.d., 189, grifo no original ) 

 

É inegável que esta conclusão expressa um ponto de vista absolutamente 

determinista sobre as relações entre as crises econômicas e as situações políticas, e 

sobre isso alguns comentários são oportunos. Em primeiro lugar é preciso notar que esta 

posição de Marx ligava-se ao contexto de sua polêmica com a ala mais esquerdista da 

sua Liga dos Comunistas, liderada por Schapper, que acreditava que, ainda em 1850, o 

processo revolucionário estava em curso (ENGELS, s.d.). Em segundo, conforme ele e 

Engels expressariam no Manifesto Comunista, Marx acredita vivenciar os estertores da 

sociedade burguesa, quando na verdade esta só estava dando seus primeiros passos, 

conforme reconheceriam posteriormente. Entretanto, se isto não deve jogar uma cortina 

                                                 
4
 No esforço de buscar estabelecer uma teoria marxista do Estado capitalista, autores como Nicos 

Poulantzas, Elmar Altvater, Joachim Hirsh, entre outros, entendem que uma das funções do Estado 

capitalista é ativar as tais contra-tendências (POULANTZAS, 1977, p.20; CARNOY, 1994, p.166-189). 
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de fumaça sobre o equívoco da conclusão do trecho supracitado, é necessário também 

notar que uma das fontes principais do pensamento de Marx para pensar o tema da 

revolução nesse momento foi a própria historiografia liberal sobre a Revolução 

Francesa, que, toda ela, estava convencida que um dos estopins para as grandes 

revoluções (não só a de 1789, mas também a de 1830) foram crises econômicas.
5
 Com 

base nestes aportes, Marx creditou à crise do comércio internacional de 1847 o estopim 

da Revolução de 1848, ainda que, como foi lembrado recentemente, só depois de expor 

a natureza do regime surgido da Revolução de 1830 (a Monarquia de Julho), o 

predomínio da aristocracia financeira, o papel de oposição desempenhado pela 

burguesia industrial, pela pequena burguesia e pelos os camponeses, as aventuras 

militares do regime de Guizot e a crise fiscal do Estado é que na narrativa de As lutas de 

classe na França aparece a crise econômica desencadeada na Inglaterra como elemento 

que acelerou o mal-estar geral e contribuiu para a eclosão da Revolução no continente 

europeu (BIANCHI, 2008, 123). 

Atento a isso, Daniel Bensaïd comenta que Marx acabou por fazer um 

prognóstico no qual buscava sincronizar as futuras crises econômicas – o que é 

demonstrável (dada a natureza cíclica do sistema) – a novas revoluções – algo 

indemonstrável por si só (BENSAÏD, 1995, 83-84). Deste modo, haveria nesta 

conclusão ambígua de Marx um “mal-estar teórico” entre sua nascente crítica da 

economia política e a filosofia da história hegeliana, com a qual Marx e Engels já 

haviam acertado suas contas entre 1845-1846 (BENSAÏD, 1999, 19-62). 

O que, porém, derrubou o prognóstico de Marx, e o fez repensar a questão, foi o 

fato de que a crise seguinte, a de 1857, que foi inclusive mais profunda que a de 1847, 

pois foi a primeira grande crise capitalista mundial (KRÄTKE, 2008), mas não se 

seguiu de nenhuma revolução ou de tentativas. Isso obviamente impactou suas 

elaborações, o que pode ser constatado na sua primeira grande síntese de sua crítica da 

economia política escrita sob o impacto desta crise, o manuscrito posteriormente 

publicado como Grundrisse. Nele a crise está presente em diversas partes do texto, e 

especialmente ocupa um lugar estratégico no que seria a primeira proposta de roteiro da 

sua crítica, onde a crise aparece como síntese conclusiva no último dos seis livros 

                                                 
5
 Na Introdução de seu livro História e Verdade, o filósofo polonês Adam Shaff fez um interessante 

apanhado sobre a historiografia a respeito da Revolução francesa e mostrou que até os anos cinquenta do 

século XIX todos os seus grandes intérpretes atribuíram à crise fiscal do Estado absolutista e às 

dificuldades econômicas do Antigo Regime como uma de suas causas (SCHAFF, 1978, 9-62). 
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programados.
6
 Todavia, a questão realmente relevante é que a própria teoria de Marx 

em 1850 ainda não tinha avançado suficientemente na compreensão adequada do 

próprio fenômeno das crises, como já foi anotado anteriormente sobre o 

aprofundamento da problemática marxiana que ocorre precisamente nos anos cinquenta, 

durante seu exílio londrino, sob o impacto da derrota da Revolução de 1848. Assim, não 

só a sua percepção sobre a relação entre os movimentos econômicos e a luta de classes – 

embora reconhecidamente apurado em trabalhos do período (como no célebre 18 

Brumário de Luis Bonaparte de 1852 e o já mencionado As lutas de classe na França) –

, não estava avançado neste ponto, como também sua teoria econômica. 

Entretanto, no momento seguinte, ao produzir uma das mais controversas 

sínteses de seu pensamento, no célebre Prefácio à sua Contribuição à crítica da 

economia política de 1859, Marx apresentou uma abordagem mais nuançada sobre essa 

relação entre crises e revolução, proposição que em nossa opinião supera os 

esquematismos anteriormente aceitos. Vejamos o conhecido trecho: 

“Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas 

materiais da sociedade entram em contradição com as relações de 

produção existentes ou, o que nada mais é do que a sua expressão 

jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até 

então se tinham movido. De forma de desenvolvimento das forças 

produtivas essas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevêm 

então uma época de revolução social.” (MARX, 1982, 25) 

 

Neste escrito, redigido à luz do desfecho da crise de 1857-1858, ao referir-se às 

condições que possibilitam uma revolução, Marx fala agora de uma “época de 

revolução social”, o que certamente remete a tempos longos. Ao mesmo tempo, o grau 

de abstração da proposição também aponta para contradições profundas na estrutura 

social, e não ao resultado de uma interrupção periódica do metabolismo econômico. 

Não se trata, portanto, de uma relação de causalidade mecânica entre os ziguezagues da 

conjuntura econômica imediata e a luta de classes. Até porque, como é desenvolvido 

neste mesmo antológico Prefácio de 1859, uma formação social nunca desaparece sem 

que antes tenham sido desenvolvidas todas as suas contradições e potencialidades; e que 

os homens não se põem tarefas históricas para as quais as condições para a sua 

resolução não estejam dadas ou em vias de aparecer. Marx parecia agora muito mais 

                                                 
6
 No roteiro elaborado em 1857 a obra deveria compreender os seguintes livros: I – O capital em geral; II 

– propriedade da terra; III – trabalho assalariado; IV – Estado; V- comércio exterior; VI – mercado 

mundial e as crises. Em 1866, prestes a publicar o primeiro livro de sua grande obra, Marx elaborou o 

plano que acabou por prevalecer, mas entre esses dois roteiros (1857 e 1866) Roman Rosdolsky 

identificou pelo menos mais doze modificações no plano. Cf. Rosdolsky (2001, 27-60). 
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consciente de que o capitalismo apenas estava dando os seus primeiros passos, tendo a 

classe trabalhadora a necessidade de constituir uma alternativa societária muito mais 

robusta do que aquela que havia sido possível constituir. 

 É preciso lembrar que, pelo menos em sua primeira década em Londres, o 

próprio refluxo do movimento operário havia deixado Marx relativamente afastado do 

mesmo, mantendo frágil contato com os remanescentes círculos do cartismo. Entretanto, 

após os desdobramentos da crise de 1857-1858 e da retomada do crescimento 

econômico, houve um significativo movimento de reorganização do movimento 

operário que desembocou na constituição da Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT) em Londres, em 1864, tendo Marx ocupado nela destacada posição 

como já é muito conhecido. 

 Os anos sessenta foi certamente a década mais fértil da elaboração teórica 

marxiana, quando nosso autor publicou o primeiro volume de O capital e escreveu boa 

parte do que posteriormente foi editado como Livro III e Teorias da Mais Valia, artigos 

antológicos de intervenção (em episódios como a Guerra Civil Americana etc.), uma 

vasta missiva, estando ao mesmo tempo Marx profundamente envolvido na organização 

do movimento operário internacional. 

 

Considerações finais 

O propósito deste trabalho é discutir a evolução interna de uma questão 

estratégica para a revolução proletária no interior da obra de Marx, a saber, a relação 

entre as crises econômicas e a luta de classes. Pelo que tentamos argumentar, houve 

uma sensível evolução tanto da compreensão das crises capitalistas, como da dinâmica 

das lutas de classe na obra marxiana ao longo dos anos cinquenta e sessenta. E só assim 

é possível também entender o teor da passagem já citada do livro III de O capital, que 

sobre a primeira parte da equação afirmou que as “crises são sempre apenas soluções 

momentâneas violentas das contradições existentes, irrupções violentas que 

restabelecem momentaneamente o equilíbrio perturbado” (MARX, O capital III, 1983, 

188). Todavia, como também está presente neste mesmo capítulo, em tais situações de 

crise a “limitação e o caráter tão-somente histórico e transitório do modo de produção 

capitalista” (Idem, Ibidem, 184) revela-se plenamente. É assim que, precisamente, nos 

períodos de profunda crise capitalista, como esta que atravessamos, mesmo com as 

sucessivas vitórias do capital em impor sua política anti-operária – tão somente para 
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recuperar as condições para um novo ciclo de acumulação capitalista –, cresce em toda 

a parte do planeta um interesse generalizado sobre a possibilidade de outro mundo. 

Um leitor atento de Marx, e do mesmo modo interessado em discutir questões da 

estratégia revolucionária no século XX, Antonio Gramsci pelo menos uma vez se 

referiu diretamente ao tema aqui abordado em seus cadernos carcerários. Quando no 

conhecido § 17, do caderno 13, o marxista sardo discute o problema da relação de forças 

em uma dada formação social, após expor os princípios metodológicos presentes no 

Prefácio de 1859, diz: 

“Pode-se excluir que, por si mesmas, as crises econômicas imediatas 

produzam eventos fundamentais; podem apenas criar um terreno mais 

favorável à difusão de determinados modos de pensar, de pôr e de 

resolver as questões que envolvem todo o curso subsequente da vida 

estatal.” (GRAMSCI, 2000, 44) 

 

Trata-se de uma concepção mais adequada a ideia de que, em suas crises recorrentes, o 

capital, ao exacerbar suas contradições, apenas deixa claro seus limites históricos, 

abrindo o “terreno favorável” à sua própria superação.  

Contudo, no que diz respeito à superação da ordem do capital, depende dos 

sujeitos históricos portadores do projeto de futuro entender o seu sinal e empreender 

uma ação consciente; ação esta que não pode ter outro nome senão o de revolução. Este 

parece ser um dos principais legados que a obra de Marx pode dar àqueles que hoje se 

batem pelo fim de um sistema que já deu sobradas demonstrações de que entre a 

felicidade da humanidade e o egoísmo do frio cálculo capitalista, estará sempre pronto a 

salvar o último, nem que para isto seja necessário levar a humanidade para a barbárie. 
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