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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O objetivo deste trabalho é analisar o debate acerca da teoria da crise em Marx,

considerando as descobertas do recente trabalho filológico das últimas décadas. Para tal,

procede uma revisão da literatura focalizando os autores marxistas contemporâneos que

divergem desde o ponto de vista da pluricausalidade e monocausalidade da crise, centrada,

esta última, na tese da queda tendencial da taxa de lucro. No plano expositivo, o trabalho



está organizado em quatro partes: a primeira caracteriza a crise do subprime norte-

americano no contexto da atual etapa capitalista; em seguida, apresenta o debate no campo

marxista acerca das explicações sobre o fundamento da crise; posteriormente, aborda os

diversos argumentos retirados da discussão a respeito dos planos investigativos de Marx; e,

por fim, levanta a tese da incompletude das obras marxianas que o recente trabalho

filológico tem descoberto, o que traz novos contornos para as investigações sobre a teoria

da crise em Marx. Conclui que o debate sobre a teoria da crise, entre tantos outros no que

tangem às formulações de Marx, ganham contornos importantes para os próximos tempos,

na proporção em que, se por um lado as interpretações sobre sua obra se divergem, por

outro, as descobertas e redescobertas de sua obra inacabada criam um profícuo campo de

investigação e de debate.

Palavras-chave: Marx; Crise do capital; pluricausalidade; queda tendencial da taxa de lucro;

trabalho filológico.



A CRISE DO CAPITAL EM MARX: INTENÇÕES E REALIZAÇÕES DO SEU ESTUDO

Hajime Takeuchi Nozaki

Introdução

O século XXI apenas iniciou e, ainda no seu primeiro quarto, já mostrou o vigor da

crise capitalista em escala mundial. A crise do subprime ou a assim conhecida bolha

imobiliária norte-americana de 20071 fez reviver o debate sobre as crises capitalistas muito

comum às crises dos anos 1930 e 1970 do século passado. O remédio adotado desde a crise

dos anos de 1970 no campo da política econômica, genericamente conhecido como

neoliberalismo, por sua vez, veio passando por fases distintas, de acordo com o esgotamento

de cada recuperação econômica e do desgaste da política social, considerando-se a correlação

de forças entre capital e trabalho.

O objetivo deste trabalho é analisar o debate acerca da teoria da crise em Marx,

considerando as descobertas do recente trabalho filológico das últimas décadas. Para tal,

procede uma revisão da literatura focalizando os autores marxistas contemporâneos que

divergem desde o ponto de vista da pluricausalidade e monocausalidade da crise, centrada,

esta última, na tese da queda tendencial da taxa de lucro.

No plano expositivo, o trabalho está organizado em quatro partes: a primeira

caracteriza a crise do subprime norte-americano no contexto da atual etapa capitalista; em

seguida, apresenta o debate no campo marxista acerca das explicações sobre o fundamento da

crise; posteriormente, aborda os diversos argumentos retirados da discussão a respeito dos

planos investigativos de Marx; e, por fim, levanta a tese da incompletude das obras marxianas

que o recente trabalho filológico tem descoberto, o que traz novos contornos para as

investigações sobre a teoria da crise em Marx.

A crise do subprime norte-americano: novo contexto da política econômica capitalista

Para Bellofiore (2010), é necessário distinguir duas fases distintas da atual política

econômica, caracterizada fundamentalmente pela fragmentação do trabalho e sua subsunção à

financeirização da economia. Para o autor, a primeira fase do neoliberalismo, entre os anos de

1980 e 1995, tratou-se de uma revolução neoconservadora do monetarismo, com cortes no

1 A crise da bolha imobiliária norte-americana tem seu ápice normalmente referenciado no ano de 2008, contudo,
é possível apontar o seu início já no ano de 2007, com a suspensão dos saques no banco BNP Paribas francês e a
corrida bancária ao Northern Rock, na Inglaterra (ROQUE, 2017), juntamente com o reconhecimento oficial da
crise pelo governo norte-americano (COGGIOLA, 2012).



bem-estar e queda dos gastos do Estado. Já a segunda fase que se seguiu posteriormente

caracterizou-se por uma tendência de pleno emprego, ainda que com base em crescente

precarização do trabalho, seguido de uma política monetária voltada à expansão do consumo,

que denominou de keynesianismo paradoxal de privatização financeira. Trata-se, por outro

lado, de uma fase caracterizada por políticas compensatórias e de alívio à pobreza que, por

outro lado, não abre mão de um robusto gasto com o orçamento militar (NOZAKI, 2009;

NOZAKI; PENNA, 2007).

Observando a economia norte-americana, é possível resgatar o emblemático ataque às

torres gêmeas do World Trade Center, em setembro de 2001. A queda dos índices financeiros

equivalentes aos do crash da bolsa de valores norte-americana de 1929, que em primeira

interpretação se referiam aos ataques sofridos, escondeu a própria crise da economia norte-

americana que já acumulava doze meses de queda em sua produção industrial, com uma taxa

de ociosidade industrial maior desde o ano de 1983, início da implantação do neoliberalismo

naquele país (NOZAKI, 2002). Há, no plano do capital financeiro, um estouro da bolha das

empresas de tecnologia (ROQUE, 2017). Nas palavras de Coggiola (2012, p. 39), “o atentado

às Torres Gêmeas não provocou a crise mundial, mas a colocou em evidência”.

A recuperação econômica mundial, entre os anos de 2002 a 2007, foi conseguida com

base em uma internacionalização sem precedentes do capital financeiro. Do ponto de vista

norte-americano, houve um empenho governamental para uma redução da taxa básica de juros

de 6,5 % a 1% entre 2001 a 2004 e, de 2000 a 2008, o crédito de imóveis aumentou 100%,

passando de 3,5 a 7 trilhões de dólares neste período (ROQUE, 2017). Uma inovação

importante foi a operação de empréstimos imobiliários a partir de hipotecas de alto risco, os

chamados subprime borrowers, criados ainda no ano de 2001. Sobre essas bases, a economia

mundial retomou seu crescimento, abrindo um novo ciclo de expansão da produção de capital

e do comércio internacional (COGGIOLA, 2012).

A crise internacional de 2007 teve origem no sistema do mercado imobiliários dos

EUA. O crescimento deste setor propiciou uma elevação de preços sem precedentes, com

efeito autoexpansivo. Os preços imobiliários aumentaram mais de 300% em 30 anos,

tornando-se um sistema insustentável. No meio da expansão, houve também o aumento dos

juros pelo Banco Central Norte-Americano, o Fed, e os títulos tornaram-se impossíveis de

serem negociados, o que desencadeou um efeito dominó, com inadimplências que causaram

danos sem precedentes no sistema bancário internacional (COGGIOLA, 2012). De 2005 a

2008, as inadimplências hipotecárias subiram de US$ 20 bilhões para US$ 170 bilhões, o que

implica em aumento de 750% em 4 anos (ROQUE, 2017).



Em meio a tentativas de gerências da crise, outras crises se espalharam ao redor do

globo, entre elas a crise de bolhas especulativas na China, em 2015, e a crise da dívida grega,

no mesmo ano, como expressões de economias apêndices da área do euro. É importante

relembrar que, o problema da dívida não se limita à experiência da Grécia ou aos outros

países do sul da Europa. Ao contrário, é muito mais abrangente e é da própria natureza da

produção capitalista (D’ACUNTO; SCHETTINO, 2015). O que Schettino (2016) chamou de

injeção fatal se mostrou presente novamente no começo do ano de 2016, depois de oito anos,

seguindo os mesmos problemas da crise de 2008 que afetou mortalmente o capitalismo

mundial.

Ao que tudo indica, a problemática entre expansões e crises capitalistas está longe de

ter um ponto final. O ano de 2017 terminou com um balanço positivo na interpretação dos

capitalistas. O Wall Street Journal publicou um artigo denominado “O ano em que tudo

subiu” (EISEN, 2017), no qual destaca a elevação da economia norte-americana, a partir dos

índices Dow Jones e Nasdaq, baseados em grande parte pelos ganhos das empresas de

tecnologia. Ainda, argumenta que, para além da economia norte-americana, há importantes

expressões de retomada econômica em todo mundo, baseadas, em alguns casos, em reformas

sociais e trabalhistas, como no caso da Argentina.

Bellofiore (2010) denominou esta segunda fase como um keynesianismo paradoxal de

privatização financeira. Para ele, em um mundo de mínimos salários, o efeito dos ganhos para

a demanda de consumo e investimento ocorreu por meio do preço de ações, portanto, o

crescimento foi privado e não público. Assim, o desenvolvimento econômico foi possível não

por meio de um aumento real salarial, mas em razão de contração de dívidas das famílias

norte-americanas. Já as despesas no plano social – saúde, habitação, educação – seguiram

aumentando, o que obrigou as famílias a um endividamento pelo caminho do crédito. O

sentimento de bem-estar tratou-se de um intervencionismo de Estado baseado na prática da

financeirização da economia com perdas dos direitos sociais.

Nas palavras de Bellofiore (2010), o neoliberalismo mudou a pele com o tempo,

caracterizando-se por uma tendência do pleno emprego – precário – com uma gestão

econômica de apoio político da aplicação financeira, no qual o crescimento de demandas por

bens – a economia real – depende das bolhas dos preços dos ativos – a economia financeira –,

guiado pelo Banco Central norte-americano. Em uma frase, um keynesianismo impulsionado

por bolhas, o que Nozaki (2009) denominou de nova face ou segunda fase de implementação

do neoliberalismo.



Explicações no campo marxista: queda tendencial da taxa de lucro e pluricausalidade da

crise

A nova etapa da política econômica neoliberal, seguida de suas consecutivas crises,

tem trazido à tona, novamente, a discussão sobre a crise no campo marxista. A formulação

teórica de Marx sobre a crise capitalista é historicamente superior à da economia burguesa, na

proporção em que buscou elementos na própria estrutura do capital. Marx apropriar-se-ia da

teoria do valor-trabalho de Ricardo, concordando que o trabalho exigido pela produção das

mercadorias mede o valor de troca entre elas e constitui o eixo em torno do qual oscilam os

seus preços na forma de dinheiro. Contudo, a superou no momento em que explicitou que o

objetivo da acumulação é aumentar valor ao capital por meio da exploração do trabalho.

Criou, assim, a teoria da mais-valia, que lhe conferiu originalidade e preciso corte

metodológico (NOZAKI, 2004). Para Marx:

[...] Ricardo não examina – a propriedade específica do trabalho de gerar valor de
troca ou de representar-se em valores de troca – o caráter desse trabalho. Daí não
apreender a conexão entre esse trabalho e o dinheiro, ou a circunstância de ele ter de
configurar-se em dinheiro. Por isso não concebe de maneira alguma o nexo entre a
determinação do valor de troca da mercadoria pelo tempo de trabalho e a
necessidade do desenvolvimento que leva as mercadorias a formarem o dinheiro.
Daí a sua falsa teoria monetária (MARX, 1980, p. 597, grifos do autor).

Em Marx, o valor se transformaria em substância social e histórica e regularia a

distribuição das forças produtivas, porém, não em conformidade com a lei do equilíbrio

conforme pretendiam os economistas burgueses, mas de maneira contraditória, considerando

a dualidade entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Daí demanda a formulação de que o

trabalho, em sua propriedade abstrata, agrega novo valor à produção. Neste ponto, Marx

diverge da economia burguesa que apregoava que o novo valor excedente do produto poderia

ser criado a partir dos meios de produção.

Para Marx (1985c), o limite da teoria econômica burguesa está na própria percepção

aparente de como o fenômeno do lucro aparece aos olhos do capitalista. A não distinção dos

diferentes papeis entre capital constante e variável no interior do capital global2, fariam que

ambos, capital constante e variável, desempenhassem a mesma função de gerar valor na

imaginação do capitalista. Atenta ainda que, pelo fato de todas as partes do capital surgirem

igualmente como fontes de valor excedentes, a relação capital é mistificada: “De fato, o lucro

2 O capital global é o capital adiantado para a produção, compreendendo sua parte constante e variável. Marx
(1985a, 1985b, 1985c) diferencia tal termo do conceito de capital orgânico, que seria a composição do capital, ou
seja, a proporção entre as partes, constante e variável.



é a forma fenomênica da mais-valia, tendo esta de ser primeiro revelada mediante análise

daquele” (MARX, 1985c, p. 37).

Assim, a concorrência intercapitalista faz com que a busca pelo barateamento das

mercadorias implique no investimento do capital constante em detrimento do variável. A

ânsia do capitalista em maximizar seus lucros, utilizando-se de aumento de tecnologia para a

intensificação do trabalho e, ao mesmo tempo, de diminuição da mão de obra para baratear as

mercadorias, ocasiona uma desproporção na composição orgânica do capital. Tal

desproporção cria o que Marx denominou de queda tendencial da taxa de lucro. No entanto,

para o capitalista, só existe a interpretação de que a desproporção no interior do capital

orgânico precisa ser superada com a produção e venda de mais unidades de mercadorias que,

apesar de conterem uma menor taxa de lucro em cada uma delas, seriam compensadas pelas

quantidades vendidas. O lucro individual de cada capitalista provoca, simultaneamente, uma

queda de lucro no conjunto do capital. A estratégia adotada por cada capitalista, na

concorrência, gera uma superprodução e, consequentemente, a crise (NOZAKI, 2004). A crise

é, portanto, elemento constitutivo e próprio à natureza do capital.

Após tais formulações, seguiu-se, historicamente, o debate no campo marxista, de qual

seria a teoria da crise em Marx. Uma linha que orientou este debate foi o da pluricausalidade

X explicação unitária da crise. Segundo Bernoit e Antunes (2016), autores clássicos do

marxismo, tais como Tugán-Baranovki, Karl Kautsky, Rosa de Luxemburgo, Rudolf

Hilferding, Henrik Grossman, Paul Sweezy e Ernest Mandel, entre outros, discutiram durante

o século XX a obra O Capital, procurando encontrar a verdadeira concepção sobre as crises

do capitalismo em Marx. Assim, algumas passagens dos três livros de O Capital levaram

alguns autores a atribuir causas da crise na obra marxiana.

Tugán-Baranovski e Hilferding teriam concluído que a causa principal das crises na

concepção de Marx era a desproporção incorrigível que existia entre o departamento produtor

de meios de produção e o departamento produtor de meios de subsistência. Já para Rosa

Luxemburgo, a causa fundamental das crises não seria a desproporção setorial, mas o

subconsumo. Grossman teria concluído que a causa das crises capitalistas se deve à

necessidade de estabilização da taxa de lucro média para a acumulação de capital, junto com a

necessidade de substituição do capital variável pelo constante. Para autores como Kautsky, a

causa principal das crises seria a superprodução de mercadorias. Já Ernest Mandel,

procurando superar o que chamou de teorias monocausais da crise, buscou elaborar uma

explicação multicausal, que englobaria as supostas causas isoladas numa única formulação. E,



para Sweezy, haveria dois tipos de crise, uma causada pela queda da taxa de lucro e a outra

pelo problema da realização da mais-valia (BERNOIT; ANTUNES, 2016).

O debate histórico continua em vigor após as crises do início do século XXI. Harvey

pode ser considerado entre aqueles que mantêm uma defesa da pluricausalidade. Advoga que

não existe, em Marx, uma única formação das crises e que, inclusive, a própria queda

tendencial da taxa de lucro pode ser resultado de uma série de razões, em vez de unicamente

pelo aumento na composição orgânica do capital (HARVEY, 2016).

A base de suas formulações encontra-se em uma minuciosa descrição das formas

expositivas de Marx nos três livros de O Capital. Para Harvey (2013), desde o Livro I, as

conclusões de Marx não se tratam de afirmações universais, mas achados contingentes,

baseados e limitados por seus pressupostos. No Livro I, para efeito de análise do processo de

acumulação do capital, Marx teria como pressuposto um processo de circulação que

denominou de normal, o qual os capitalistas não encontram dificuldades para vender seus

produtos por seu valor de mercado ou recolocar na produção o mais-valor que ganham.

Também, Marx haveria como pressuposto que a divisão da mais-valia em lucro da empresa,

lucro do capital comercial, juro, renda e impostos não teria efeito, bem como a

desconsideração das diversidades e desigualdades de desenvolvimento do modo de produção

capitalista entre as nações. Ou seja, seria um sistema que Harvey (2013) chamou de fechado,

no qual não há superprodução ou subprodução, e cuja classe capitalista seria formada

exclusivamente por capitalistas industriais. Já o Livro II, por sua vez, consideraria em

movimento todos os aspectos estabilizados no Livro I, porém, manteria constante aquilo que

fora tratado como dinâmico naquele Livro, ou seja, a extração de mais-valia absoluta e

relativa, rápidas mudanças de tecnologia e produtividade, determinações de modificação do

valor da força de trabalho. Harvey (2013) argumenta que os dois modelos da dinâmica de

acumulação do capital expostos nos dois primeiros livros e discordantes entre si sustentam,

assim, a inevitabilidade das crises exposta no Livro III.

Heinrich (2013) é outro autor que apoia a tese de que, na produção de Marx, não é

possível encontrar uma formulação final sobre a teoria da crise, mas, ao contrário, há várias

abordagens para explicar as crises. Para ele, Marx elaborou tal lei a partir de uma proposição

muito abrangente, em um nível de abstração que não pode ser provado ou refutado

empiricamente, contudo, que é possível ser discutido, do ponto de vista de sua lógica

argumentativa. A partir deste empenho, Heinrich (2013) argumenta sobre a necessidade de

distinção entre dois aspectos, o primeiro diz respeito à relação entre a lei enquanto tal e seus

fatores contrariantes. Para este aspecto, argumenta que Marx pressupõe que a queda da taxa



de lucro a longo prazo supera seus fatores contrariantes, porém, não oferece uma razão para

isso. Já o segundo aspecto seria a lei enquanto tal. Heinrich (2013) coloca dúvidas se Marx

realmente consegue provar conclusivamente a lei enquanto tal, afirmando que não teve êxito

no fornecimento de uma prova. Conclui que a lei da queda tendencial da taxa de lucro não

desmorona inicialmente por conta de sua luta contra os fatores contrariantes, mas já se

despedaça porque a lei enquanto tal não pode ser fundamentada.

Já Michael Roberts (2016) responde em debate diretamente a Harvey, argumentando

que a tese da queda tendencial da taxa de lucro é um fundamento unitário que explica a crise

capitalista e a rejeição desta tese implica em assumir que Marx não tinha teoria alguma da

crise. Defende que Marx não abandonou a lei da queda tendencial da taxa de lucro como o

fundamento da teoria da crise em seus últimos anos de pesquisa e denomina de revisionistas

aqueles que não concordam com esta afirmação. Para ele, a lei marxiana é consistente sob o

ponto de vista lógico de sua lei do valor, coerente com sua teoria sobre as crises e a lei

fornece a explicação subjacente e a causa última das crises no modo de produção capitalista.

Afirma que a lei fornece uma causalidade clara para as crises, apoiada por uma crescente

quantidade de evidências empíricas já demonstradas e que a natureza da lei como uma

tendência, juntamente com suas contra-tendências, pode explicar o desenvolvimento cíclico

da produção capitalista, melhor do que quaisquer teorias alternativas sobre as crises já

apresentadas. Critica, nesta via, a visão de que cada crise tem uma origem ou conjuntura

diferente, ressaltando que a natureza recorrente das crises capitalistas implica no fato de que

elas devem ter uma causa comum.

Freeman (2016) apoia o ponto de vista da explicação unitária defendendo que a teoria

da queda tendencial da taxa de lucro é a única explicação para o que ocorre hoje com o

capitalismo. Atenta, por outro lado, que a realização de uma ligação direta entre queda

tendencial da taxa de lucro e as crises resultam em grande confusão, pois a queda da taxa de

lucro agrava outras contradições e causa indiretamente a crise, sendo necessário separar as

causas imediatas da crise, da sua causa real subjacente. Portanto, a financeirização da

economia e o neoliberalismo não seriam causas da crise, mas poderiam ser explicados pela

queda tendencial da taxa de lucro.

Contudo, para Bernoit e Antunes (2016), a discussão sobre causa ou causas da crise se

assentaria em uma visão empirista e mecanicista, estranha à dialética marxiana. Defendem,

portanto, buscar uma compreensão da totalidade, na qual a concepção de crise em Marx

coincidiria com o próprio conceito de capital. Neste sentido, uma síntese da teoria sobre as

crises não deveria envolver a eleição da principal causa, ou ser uma conjugação das causas



isoladas, mas deveria se propor a expor o conceito de crise a partir da própria dialética

expositiva de O Capital. Assim, para os autores, a queda tendencial da taxa de lucro não pode

ser vista como uma possível causa das crises, a qual existiria ao lado de outras, também

possíveis em princípio, mas longe de ser uma causa superior, tal fundamento seria a síntese

das contradições potenciais, formais e abstratas.

Para além do debate sobre a causalidade da crise, é possível encontrar uma

interessante formulação em Bellofiore (2010), que defende que uma interpretação marxista

não pode ser desvinculada da queda tendencial da taxa de lucro, mas que esta deve ser

interpretada como um tipo de meta-teoria, que incorpora dentro dela as outras e diferentes

teorias da crise. Assim, propõe o autor um tipo de estudo que levanta diferentes teorias da

crise atribuíveis a Marx, buscando integrar as diferentes ideias em um discurso unitário,

porém não causal, unificando a leitura econômica da crise em diferentes momentos

capitalistas. Em outro texto, Bellofiore (2016) defende, na perspectiva do unitarismo,

incorporar a teoria financeira keynesiana à teoria marxiana.

Os planos investigativos de Marx sobre as crises capitalistas e a discussão sobre sua

efetivação

No contexto contemporâneo em que se desenvolve a discussão sobre a teoria marxiana

sobre a crise, há uma particular investigação que merece ser considerada. Trata-se, por um

lado, das condições históricas em que Marx e Engels foram construindo esta elaboração e, por

outro, das intenções de Marx com relação à investigação e exposição dessa discussão.

Referem-se, portanto, à arquitetura ou projeção da discussão inicial e os determinantes

históricos no campo social e pessoal que deram condições objetivas para as publicações que

temos até hoje. Os autores marxistas trazem considerações que por vezes se confrontam e,

também, parecem revelar lacunas que abrem um profícuo campo de pesquisa.

A obra marxiana é vasta, porém, no que concerne à sua teoria sobre a crise, esta é

apontada como fruto do objeto de sua dedicação à crítica da economia política, e que teve

como produtos finais os três livros de O Capital e Teorias da Mais-valia. O ano de 1857 foi

marcado pelo início da sistematização desta obra. Após 1857 até seus últimos dias de vida,

Marx elaborou, segundo Leandro de Deus (2010) quatro esboços: 1. Os Grundrisse, de 1857;

2. O Manuscrito de 1861 a 1863, das quais Engels utilizou algumas para o livro terceiro de O

Capital, bem como Kautsky para as Teorias da Mais-valia; 3. O Manuscrito de 1863 a 1865,

com a primeira versão inteira dos livros segundo e terceiro de O Capital, além de outra versão



do livro primeiro, da qual restam fragmentos como o Capítulo sexto, conhecido como inédito;

4. Escritos posteriores a 1867 que também serviram de base para as edições feitas por Engels.

Já Michael Heinrich (2013) salienta que se tratam, na verdade, de dois planos diferenciados

para tal sistematização, o primeiro com seis livros e o segundo com quatro. Os Grundrisse,

Para a Crítica da economia política e o manuscrito de 1861-1863 tratar-se-iam de rascunhos

do projeto original de seis livros, enquanto os manuscritos de 1863-1865, a primeira edição do

livro 1 de O Capital, o manuscrito II para o Livro 2 de O Capital, de 1868 a 1870, assim

como os manuscritos dos Livro 2 e 3, deste mesmo período, e os manuscritos de 1871 a 1881,

incluindo a edição alemã e a edição francesa do Livro 1 constituem rascunhos do segundo

projeto.

Considerando esta trajetória, há autores que, no exame desta questão, concluíram que

Marx abandonou o empenho de elaborar uma teoria sobre as crises, na proporção em que

abriu mão da elaboração mais sistemática sobre este tema desde sua projeção, no ano de 1857.

Um exemplo apontado por Bernoit e Antunes (2016) é Rosdolsky, importante marxista que

reconstituiu o esboço inicial de O Capital, por intermédio dos estudos dos Grundrisse.

Rosdolsky encontrou as duas estruturas projetadas por Marx. A primeira, elaborada em 1857

previa: 1. Livro sobre o capital; 2. Livro sobre a propriedade da terra; 3. Livro sobre o

trabalho assalariado; 4. Livro sobre o Estado; 5. Livro sobre o comércio exterior; 6. Livro

sobre o mercado mundial e as crises. Esta estrutura sofreu modificações no planejamento de

1866: 1. O processo de produção do capital; 2. O processo de circulação do capital; 3. O

processo global da produção capitalista; 4. História da teoria (ROSDOLSKY, 2001).

O trabalho de Rosdolsky (2001) é minucioso no sentido de comparar as duas

estruturas e buscar explicações de como foram alocadas as discussões pautadas na primeira

estrutura, em 1857, à obra final de Marx, que compreendem os três livros de O Capital e o da

Teorias da Mais-valia. No que concerne aos últimos três livros do planejamento de 1857,

argumenta Rosdolsky (2001) que a redação deles nunca foi totalmente abandonada por Marx,

mas que foi se dissolvendo entre os anos de 1857 e 1866, sendo reservado para um eventual

prosseguimento da obra, que não ocorreu. Considerando isso, Rosdolsky haveria, segundo

Bernoit e Antunes (2016), concluído que Marx não chegou a elaborar uma teoria sistemática e

completa sobre a crise. Na mesma linha de raciocínio estariam Mandel e Sweezy, que

afirmam que Marx não nos deixou uma teoria completa das crises, mas elaborações dispersas

em vários de seus principais livros e em toda uma série de artigos e cartas. (BERNOIT;

ANTUNES, 2016).



Em uma linha contrária a estes clássicos do marxismo, Bernoit e Antunes (2016),

arrogam que a análise da obra marxiana envolve necessariamente a análise da exposição

dialética. Assim, a teoria da crise de Marx estaria elaborada aparecendo e começando a se

desenvolver logo nas primeiras páginas do Livro Primeiro e se encerrando nas últimas páginas

do Livro Terceiro de O Capital.

No bojo desta discussão, existe o que estamos denominando de determinantes

históricos sociais e pessoais de Marx. Uma questão levantada por Pires (1984) é de que a

explicação das crises por meio da modificação da composição do capital e da consequente

queda da taxa de lucro é explicitamente formulada nos Grundrisse, mas encontra-se apenas

sugerida, de modo ambíguo, na seção correspondente de O Capital. Pires (1984) conclui que a

explicação mais plausível para esta constatação é de que, no intervalo dos 10 anos que

separam essas obras, teriam surgido dúvidas em Marx quanto à possibilidade de explicar as

crises por esta via. Ressalta, por outro lado, que se trata de uma conclusão provisória,

considerando que o terceiro livro de O Capital foi organizado por Engels com base nos

manuscritos deixados por Marx após sua morte.

Esta tese vai ao encontro das recentes formulações de Henrich (2016), quando

argumenta que Engles foi mais entusiasta que Marx sobre a teoria da queda tendencial da taxa

de lucro. Marx nunca retornara a esta teoria, a despeito das evidências de sua incompletude.

Para o autor, a suposição de que Marx intencionava basear sua teoria sobre as crises na lei da

queda tendencial da taxa de lucro é consequência da editoração que Engels elaborou daquele

livro. Tratava-se de um material inacabado e esparso, que Engels, ampliando-o, deu a

impressão de uma teoria já largamente concluída da crise.

Por outro lado, argumenta Harvey (2016) que Marx não fez menção a nenhuma

tendência à queda da taxa de lucro em seus escritos políticos, tais como a Guerra Civil na

França. Mesmo no Livro III de O Capital, no qual foram consideradas as crises de 1848 e

1857, estas foram descritas como crises comerciais e financeiras, porquanto as questões de

finanças e capital acionário desempenharam papel de relevância na aparência, senão nas

causas subjacentes. Ainda, Marx não haveria retornado à teoria da queda tendencial da taxa de

lucro, apesar de sua evidente incompletude e suposta importância. Para Harvey (2016), Marx

concentrou grande parte de sua pesquisa nos tipos de fatores desconectados, mas

correlacionados, que se juntam em crises particulares. Tal aspecto enfraqueceria a teleologia

da taxa de lucro decrescente e a substitui por forças contingentes que se movem de um modo

ou de outro, dependendo da interação de múltiplas contradições, porém, correlacionadas.



Já Roberts (2016) rebate tais argumentos afirmando que Marx jamais abandonara a

queda tendencial da taxa de lucro como uma explicação relevante das crises, mas,

simplesmente não a reexaminara porque estava satisfeita com ela. Neste plano de discussão, é

possível afirmar que faltam elementos empíricos que demonstrem, com mais clareza, as

razões pelos quais Marx não volvera à elaboração da teoria. A leitura imanente de seus textos

é relevante, contudo, merece ser cotejada com o aspecto histórico, tanto do ponto de vista

societal, quanto do ponto de vista pessoal de cada um dos dois.

Este estudo concorda com o argumento de Bernoit e Antunes (2016) de que a aparente

ausência de uma teoria sistemática sobre a crise do capital em Marx deve ser analisada a partir

do desenvolvimento dialético dos próprios planos de exposição projetados por ele. Não

obstante, reivindica a necessidade conjunta do exame das condições históricas da época,

juntamente com as relações de materialidade que implicaram nas decisões pessoais de Marx e

de Engels. Por outro lado, é possível concordar com Rosdolsky (2001) quando se refere a

lacunas da teoria das crises em Marx por não ser lhe posto tratar o problema em seu plano

mais concreto, se a referência significar o tipo de capitalismo monopolista que viria

posteriormente e que foi estudado incansavelmente pelos militantes ligados à II Internacional

em diante. Há razão dos vários autores citados aqui em ressaltar que o capitalismo dos dias

atuais possui características diferentes da época de Marx. No entanto, vale lembrar o estudo

da história da desigualdade no capitalismo proporcionado por Pikkety (2014) o qual reforça as

teses centrais de Marx sobre o capital, o que implica posicionar a importância da investigação

de um dos temas mais centrais e controversos deste autor.

O trabalho filológico de reconstituição: a obra inacabada de Marx

O debate sobre a teoria marxiana da crise tem recebido novos argumentos em razão

dos novos trabalhos de reconstituição filológica. Tratar a obra de Marx como um legado

coerentemente ordenado e finalizado pode ser um dos erros – intencionas ou não – mais

comuns do século XX. Em vida, Marx publicou obras importantes, todavia, considerável e

extensa contribuição deste autor foi posta ao público após a sua morte. Desde a organização

dos Livros II e III de O Capital, feita por Engels, até os textos publicados no século XX, tais

como Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, A ideologia alemã e Grundrisse, por

exemplo, é possível considerar que a obra marxiana veio ao conhecimento por meio de

trabalhos filológicos de diversas naturezas, portanto, em certa medida, interpretações e até

montagens de textos para dar uma conotação coerente aos seus manuscritos.



Os recentes estudos filológicos nos revelam, cada vez mais, que os temas tratados por

Marx por vezes foram recuperados de forma a atender determinados interesses políticos de

cada época e que, por outro lado, segundo Cerqueira (2015), existe parte significativa de seus

escritos que permanece inédita e, portanto, ainda inacessível para os próprios pesquisadores

de sua obra. Os estudos filológicos, por outro lado, demonstram uma obra vigorosa, coerente

e precisa, contudo, inacabada, na proporção em que Marx dificilmente dava-se por

convencido de que suas formulações haviam chegado a uma forma adequada para um ponto

final, o que o levava a considerar a necessidade de mais estudos, ou de maiores

sistematizações para posterior exposição.

A retomada das publicações das obras, correspondências, rascunhos e anotações de

Marx, no ano de 1998, por meio da retomada do projeto Marx Engels Gesamtausgabe, a

assim conhecida MEGA2, demonstra uma importante incompletude que alimenta

possibilidades investigativas inimagináveis no século passado. Trabalhos, antes editados

como obras prontas, revelam-se, antes de tudo, como obras inacabadas, como por exemplo a

Ideologia Alemã. Para Cerqueira (2015), esta obra, publicada em 1932 pela primeira MEGA,

foi apresentada como se contivesse uma formulação mais ou menos acabada do chamado

materialismo histórico.

Segundo Cerqueira (2015), outro debate que reforça o caráter de incompletude da obra

marxiana refere-se à publicação dos manuscritos da crítica da economia política compostos

por Marx entre 1863 e 1883 e empregados por Engels na edição dos volumes II e III de O

Capital. Além destes manuscritos, é possível ter acesso, por intermédio do trabalho da

MEGA2, a todos os manuscritos redigidos por Marx com vistas à composição d’O Capital,

além de manuscritos redigidos por Engels durante o período em que preparou a edição dos

Livros II e III. Na interpretação de Cerqueira (ibid.), as implicações desse material para a

compreensão da obra econômica de Marx são expressivas. A publicação de rascunhos e

manuscritos de Marx revelam intervenções significativas de Engels no que se refere a

mudanças na estrutura, revisão de passagens do texto e da terminologia empregada, entre

outras, decorrentes do fato de que em muitas partes do manuscrito Marx estava tentando

formular novas ideias sem ter ainda alcançado conclusões definitivas a respeito dos problemas

que investigava (HECKER, 2009; ROTH, 2009 apud ibid.).

Dois temas que ainda estariam abertos, segundo Cerqueira (2015), seriam os temas do

crédito e dos juros, abordados na quinta seção do Livro III. Tais temas estariam em estreita

conexão com a discussão sobre as crises e estariam igualmente inacabados no manuscrito de

1864-65. Ainda no que diz respeito às crises capitalistas, Marx reunira uma grande quantidade



de extratos de jornais e notas de leitura que pretendia empregar numa futura revisão do

manuscrito do Livro III (PAULA et al., 2013, 2015; HEINRICH, 2007, apud ibid.). De fato,

este tema tão caro à teoria marxista e sua análise do sistema produtivo capitalista parece ter

um foco aberto e profícuo para futuras investigações.

Considerações finais

Muito do material deixado por Marx tem vindo a público recentemente, conforme já

discutido. O Manuscrito de 1861-1863 só foi publicado na segunda MEGA, entre 1972 e

1863. A importância de estudos contemporâneos sobre seus estudos pode ser sintetizada por

Deus (2010), ao comentar a publicação completa do Manuscrito de 1861-1863, pela MEGA

contemporânea:

[...] Sua edição completa, porém, tem contribuído para esclarecer vários aspectos da
obra marxiana, permitindo, ao público do século XXI, apropriar-se do legado de
Marx de modo mais rico e rigoroso. Juntamente com outros textos recentemente
publicados, o Manuscrito de 1861-1863 permite uma gênese mais precisa de várias
categorias que compõem O capital, além de oferecer mais elementos para a
compreensão dos próprios procedimentos empregados por seu autor na redação. Em
verdade, com um atraso de cem anos, o projeto de Riazanov começa a se tornar
realidade, tendo sido publicados todos os esboços e os materiais preparatórios de O
Capital. Pela primeira vez, é possível contemplar o processo criativo marxiano,
compreender as categorias que anima sua obra e sua origem (p. 10, grifos do autor).

Portanto, o debate sobre a teoria da crise, entre tantos outros no que tangem às

formulações de Marx, ganham contornos importantes para os próximos tempos, na proporção

em que, se por um lado as interpretações sobre sua obra se divergem, por outro, as

descobertas e redescobertas de sua obra inacabada criam um profícuo campo de investigação

e de debate.
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