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CRISE DO CAPITAL

• Texto de Referência:

• Crise contemporânea e as transformações na produção capitalista. In: 
Serviço Social: Direitos e Competências Profissionais.

• Autora: Prof.ª Dr.ª Ana Elizabete Mota



Introdução...
• Trata da crise contemporânea e das transformações na produção capitalista, en

tendidos como processos que determinam as mudanças societárias em curso.

• Objetiva‐se discorrer sobre o alcance e o significado das transformações sofridas na e
sfera da produção, desde os finais dos anos 70 do século XX, destacando seus impa
ctos no processo de acumulação capitalista, na gestão do trabalho e nos modos de ser e
viver da classe trabalhadora.

• Estruturado em três partes:

• Ressalta‐se a dimensão histórica das crises, qualificando‐as como
constitutivas do modo de produção capitalista e da sua dinâmica restauradora;

• Destacam‐se as particularidades da crise que se iniciou no final dos anos 70, assim
como os mecanismos utilizados pelo capital para o seu enfrentamento, pautados na
reestruturação produtiva, na mundialização financeira, nos mecanismos de gestão do
trabalho e nas estratégias de construção da hegemonia do grande capital;

• Indica as principais implicações dessas transformações no mundo do trabalho e na
organização política dos trabalhadores, como parte ofensiva do capital para construir
uma cultura e uma sociabilidade compatíveis com os seus interesses atuais.



As crises na dinâmica da acumulação capitalista

• Para compreender as mudanças na dinâmica do capitalismo, é necessário
reconhecer o significado histórico das crises no seu desenvolvimento.

• Sejam elas qualificadas como crises econômicas(Marx), sejam elas
concebidas como crises orgânicas(Gramsci), nas quais adquire destaque a
dimensão política, seguindo a análise gramsciana.

• Fato é que elas são inelimináveis e indicam o quanto é instável o
desenvolvimento capitalista.



• Na investigação de Marx, a explicação das crises está relacionada com a lei
tendencial da queda das taxas de lucro, expressão concreta das contradições
do modo capitalista de produção e cuja equação pode ser sinteticamente
resumida nos seguintes termos: a produção da mais‐valia (quantidade de
trabalho excedente materializado em mercadorias e extorquido no processo
de trabalho) é apenas o primeiro ato do processo produtivo.

• O segundo ato é a venda dessas mercadorias que contém mais‐valia. Como
não são idênticas as condições de produção da mais‐valia com as da sua
realização, a possibilidade de descompassos entre esses dois momentos cria
as bases objetivas para o surgimento de crises.

• Gramsci adota a concepção marxiana das crises como contradições inerentes
ao modo de produção capitalista; todavia, é no tratamento da relação entre
crise econômica e crise política que reside a originalidade do seu pensamento.
Para ele, as crises conômicas criam um terreno favorável à difusão de
determinadas maneiras de pensar, de formular e resolver as questões que
envolvem todo o curso da vida estatal.



• Segundo Rubin, as crises são “hiatos dentro do processo de reprodução
social” (1980, p. 31). Através delas o capital se recicla, reorganizando suas
estratégias de produção e reprodução social.

• Pode‐se dizer que as crises econômicas são inerentes ao desenvolvimento do
capitalismo e que, diante dos esquemas de reprodução ampliada do capital, a
emergência delas é uma tendência sempre presente (MOTA, 1995, p. 37).



• As crises expressam um desequilíbrio entre a produção e o consumo,
comprometendo a realização do capital, ou seja, a transformação da
mais‐valia em lucro, processo que só se realiza mediante a venda das
mercadorias capitalisticamente produzidas.

• Em outras palavras, quando são produzidas mais mercadorias do que
a população pode comprar, o processo de acumulação é afetado, uma
vez que estoques de mais‐valia não asseguram o fim capitalista. Para
isso, não basta produzir mercadorias, estas precisam ser
transformadas em dinheiro para, rapidamente, retornarem ao
incessante processo de acumulação do capital:

• Produção/circulação/consumo.



Expressões mais emblemáticas das crises

• Reduções de operações comerciais;

• Acúmulo de mercadorias estocadas;

• Redução ou paralisação da produção

• Falências;

• Queda de preços e salários;

• Crescimento desmesurado do desemprego e empobrecimento generalizado
dos trabalhadores.



• Suas causas podem ser diversas...

• Tais como a anarquia da produção; a concorrência intercapitalista,
com a consequente queda tendencial da taxa de lucro; o
subconsumo de massa, ou, ainda, podem ser potenciadas por
algum incidente econômico ou geopolítico.



• As crises revelam as contradições do modo de produção capitalista, entre
elas, a sua contradição fundamental, a produção socializada e a apropriação
privada da riqueza, também reproduzindo e criando outras contradições
como as existentes entre:

1) a racionalidade da produção em cada empresa e a irracionalidade do
conjunto da produção e dos mercados capitalistas;

2) a maximização dos lucros de cada corporação empresarial e suas refrações
na concorrência, ocasionando a tendência à queda da taxa de lucros;

3) o crescimento da produção de mercadorias e a estagnação ou redução da
capacidade de consumo.

Expondo sobre o tema, Netto e Braz (2006, p. 162) afirmam que “as crises são
funcionais ao modo de produção capitalista, constituindo‐se num mecanismo
que determina a restauração das condições de acumulação, sempre em níveis
mais complexos e instáveis, assegurando, assim, a sua continuidade”.



• Isso significa que as crises não ocasionam, mecanicamente, um
colapso do capitalismo.

• Elas deflagram um período histórico de acirramento das contradições
fundamentais do modo capitalista de produção que afetam
sobremaneira o ambiente político e as relações de força entre as
classes.

• Por ocasião das crises, deflagra‐se um processo no qual mudanças
significativas ocorrem, sejam elas no interior da ordem, sejam em
direção a um processo revolucionário, dependendo das condições
objetivas e das forças sociais em confronto.



• Segundo Braga (2003, p. 217), em conjunturas de crise:

• A principal tarefa das classes dominantes passa a ser a de erigir
contratendências à queda da taxa de lucro.

• Nesse processo devem intensificar os métodos de trabalho, modificar as
formas de vida operária e, principalmente, engendrar as bases políticas e
sociais de uma iniciativa que permita às classes dominantes tornar seus
interesses particulares em universais, isto é, válidos para todas as classes.

• Do ponto de vista objetivo, este movimento materializa‐se na criação de
novas formas de produção de mercadorias, mediante a racionalização do
trabalho vivo pelo uso da ciência e tecnologia, regido pela implementação de
novos métodos de gestão do trabalho que permite às firmas o aumento da
produtividade e a redução dos custos de produção.



• Vale salientar que os impactos das crises apresentam‐se diferenciados para
os trabalhadores e os capitalistas. Para os capitalistas, trata‐se do seu poder
ameaçado; para os trabalhadores, da submissão intensificada.

• Estes últimos são frontalmente penalizados na sua materialidade e
subjetividade posto que afetados pelas condições do mercado de trabalho,
com o aumento do desemprego, as perdas salariais, o crescimento do
exército industrial de reserva e o enfraquecimento das suas lutas e
capacidade organizativa.

• A dinâmica crise‐restauração incide nas relações sociais e implica o
redirecionamento da intervenção do Estado.

• Este, por sua vez, redefine seus mecanismos legais e institucionais de
regulação da produção material e da gestão da força de trabalho, instituindo
renovadas formas de intervenção relativas aos sistemas de proteção social, à
legislação trabalhista e sindical, além daquelas diretamente vinculadas à
política econômica.



• Nesse contexto, se redefinem as relações entre Estado, sociedade e
mercado, determinando medidas de ajustes econômicos e de reformas e
contra‐reformas sociais, que continuem garantindo a acumulação capitalista,
em conformidade com as particularidades de cada formação social.

• Nota:

• Exemplos dos impactos da crise no Brasil:

- Reformas trabalhistas e da previdência;

- Enfraquecimento dos sindicatos;

- Descumprimento dos acordos coletivos de trabalho/ sem reajustes salariais.



As particularidades da crise contemporânea e da 
restauração capitalista 

• Os anos que se seguiram ao período de reconstrução do segundo pós‐guerra,
estendendo‐se até os anos 70, nos países centrais, foram marcados por uma
fase de expansão do capitalismo, caracterizada por altas taxas de crescimento
econômico, ampliação de empregos e salários e uma forte intervenção do
Estado.

• Obs.: Países centrais - São os países que comandam a economia mundial.
Possuem os PIB/IDH mais altos e seus principais representantes são Estados
Unidos da América, Alemanha e Japão.

• Este período foi definido como fordistakeynesiano (HARVEY, 1995), em função
da articulação orgânica entre ação estatal e gestão da produção, vindo a
configurar uma onda longa expansiva, nos termos de Mandel (1990).



As particularidades da crise contemporânea e 
da restauração capitalista 

• Suas características foram uma intensa centralização, concentração e
expansão de capitais, cujo desenvolvimento das forças produtivas, marcado
por avanços tecnológicos, permitiu o aumento da produtividade do trabalho
e da produção de mercadorias, mediante a internacionalização da produção
e a redefinição da divisão internacional do trabalho (MANDEL, 1992).



As particularidades da crise contemporânea e 
da restauração capitalista 

• Para tanto, foram decisivos o amparo de fatores políticos, tais como:

‐ A intervenção do Estado que, no lastro das políticas keynesianas, criou
mecanismos estatais voltados para a reprodução ampliada dos trabalhadores,
socializando com o patronato parte dos custos de reprodução da força de
trabalho.

‐ A construção do pacto fordista‐keynesiano (BIHR,1998), marcado pelas
mobilizações sindicais e partidárias dos trabalhadores que, em torno de
reivindicações sociais legítimas, pressionaram a incorporação, pelo capital, do
atendimento de parte das suas necessidades sociais, operando mudanças nas
legislações trabalhistas e nas medidas de proteção social.



As particularidades da crise contemporânea e da restauração 
capitalista 

• Essa conjunção de fatores foi responsável pela constituição do Welfare State, que se tornou um dos principais
pilares de sustentação institucional daquela fase expansiva do capitalismo, ao integrar à sua dinâmica
econômica parte das demandas operárias por melhores condições de vida e trabalho.

• Esses serviços públicos tinham objetivos bem claros:

a) responder as reivindicações dos fortes movimentos operários que se insurgiam na época;

b) assumir os custos de reprodução da força de trabalho antes pagos exclusivamente com os salários dos
próprios trabalhadores;

c) oferecer alternativas de fundos de reserva públicos disponíveis para serem investidos em empreendimentos
privados dos capitalistas (principalmente na produção e compra de bens de capital que impulsionaram várias
inovações tecnológicas);

d) liberar parte do salário dos trabalhadores para serem gastos com bens duráveis, principalmente automóveis,
que nesta época se transformam na mola de expansão da acumulação do capital;

e) e, finalmente, mas não menos importante, oferecer barreiras ideológicas à expansão do socialismo do Leste
que, nesta época, se coloca como grande ameaça à sociedade capitalista.



As particularidades da crise contemporânea e da restauração 
capitalista 

• Diferente da trajetória que determinou o Welfare, o desenvolvimentismo
no Brasil foi resultado de um processo de modernização conservadora
que consolidou a industrialização e o crescimento econômico, mas que
não redistribuiu os resultados dessa expansão com a maioria da
população trabalhadora.

• Merece, portanto, ser ressaltada a inexistência da experiência
welfareana no Brasil apesar da criação de algumas políticas de proteção
social, instituídas a partir dos anos 40, mas somente redefinidas nos
anos 80, quando se instituem as bases formais e legais do que poderia
ser um Estado de Bem‐Estar Social, na Constituição de 1988 (MOTA,
2006).



Implicações na organização política dos trabalhadores 

• Nesse quadro, uma das maiores perdas para os trabalhadores foi o
comprometimento do seu potencial político‐organizativo. Este
comprometimento se deveu a diversos fatores, entre eles, as novas
práticas de gestão da força de trabalho, cujas expressões mais visíveis
foram a “cultura” participativa.

• Enquanto o participacionismo alimentava a passivização do trabalhador
nos seus locais de trabalho, os mecanismos de externalização imprimiam
novos meios de controle e dominação sob o argumento da autonomia
do trabalhador por conta própria e da ideologia da empregabilidade.
Outro fator preponderante foi a desterritorialização das firmas que, ao
dispersar as concentrações operárias, esgarçaram as condições
necessárias à organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho
e nos sindicatos por categoria profissional.



Implicações na organização política dos trabalhadores 

• Nesse quadro, uma das maiores perdas para os trabalhadores foi o
comprometimento do seu potencial político‐organizativo. Este
comprometimento se deveu a diversos fatores, entre eles, as novas
práticas de gestão da força de trabalho, cujas expressões mais visíveis
foram a “cultura” participativa.

• Enquanto o participacionismo alimentava a passivização do trabalhador
nos seus locais de trabalho, os mecanismos de externalização imprimiam
novos meios de controle e dominação sob o argumento da autonomia
do trabalhador por conta própria e da ideologia da empregabilidade.
Outro fator preponderante foi a desterritorialização das firmas que, ao
dispersar as concentrações operárias, esgarçaram as condições
necessárias à organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho
e nos sindicatos por categoria profissional.



Implicações na organização política dos trabalhadores 

• Contudo, apesar dessa desmontagem da prática organizativa dos
trabalhadores, é possível identificar a existência de movimentos de
resistência e de defesa de direitos conquistados que, mesmo
recorrentemente ameaçados e desqualificados pelas classes
dominantes e pela burocracia sindical, como está acontecendo no
Brasil, vêm obrigando o governo a fazer negociações e a produzir
recuos no legislativo.



Questão Social

• Texto de Referência:

• O Brasil das desigualdades: “questão social”, trabalho e relações
sociais. In.: SER Social, Dez. 2013

• Prof.ª Marilda Villela Iamamoto



Questão Social

• A questão social é indissociável da sociabilidade da sociedade de classes e
seus antagonismos constituintes, envolvendo uma arena de lutas políticas e
culturais contra as desigualdades socialmente produzidas, com o selo das
particularidades nacionais, presidida pelo desenvolvimento desigual e
combinado, onde convivem coexistindo temporalidades históricas diversas.

• A gênese da “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e
da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições
necessárias à sua realização.

• É, portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende
da venda de sua força de trabalho para a satisfação de suas necessidades
vitais. Trabalho e acumulação são duas dimensões do mesmo processo,
fruto do trabalho pago e não pago da mesma população trabalhadora,
como já alertou Marx (1985).



Questão Social

• A “questão social” condensa múltiplas desigualdades mediadas por
disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais, relações
com o meio ambiente e formações regionais, colocando em causa amplos
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização.

• Dispondo de uma dimensão estrutural – enraizada na produção social
contraposta à apropriação privada dos frutos do trabalho, a “questão social”
atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela
cidadania (IANNI, 1992), no embate pelo respeito aos direitos civis, políticos e
sociais. Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, expressando a
consciência e luta que acumule forças para o reconhecimento das
necessidades de cada um e de todos os indivíduos sociais.



Questão Social

• Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre
capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública. Ela
passa a exigir a interferência do Estado no reconhecimento e a legalização de
direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas
políticas e nos serviços sociais, mediações fundamentais para o trabalho do
assistente social.

• Assim, a concepção de “questão social”, presidida pelas relações de classe que
orienta a presente análise, distingue-se da perspectiva sociológica que a
apreende como disfunção ou ameaça à coesão e à ordem social, inspirada na
tradição de E. Durkheim, típica da escola francesa. Distingue-se ainda
daqueles que consideram a existência de uma “nova questão social”
resultante da “inadaptação de antigos métodos de gestão do social”, produto
datado da “crise do Estado Providência”



Questão Social

• A hipótese é que, na raiz da “questão social” na atualidade, encontram-se
políticas governamentais favorecedoras da esfera financeira e do grande
capital produtivo – das instituições, mercados financeiros e empresas
multinacionais, enquanto um conjunto de forças que captura o Estado, as
empresas nacionais e o conjunto das classes e grupos sociais, as quais passam
a assumir os ônus das chamadas “exigências dos mercados”.

• Existe uma estreita relação entre a responsabilidade dos governos nos campos
monetário e financeiro e a liberdade dada aos movimentos do capital
transnacional para atuar, no país, sem regulamentações e controles,
transferindo lucros e salários oriundos da produção para se valorizarem na
esfera financeira. Esse processo redimensiona a “questão social” na cena
contemporânea, radicalizando as suas múltiplas manifestações.



Questão Social

• A força de trabalho potencial tem gênero, raça, etnia e tribo e se divide pela
língua, política, orientação sexual e crença religiosa. Tais diferenças emergem
como fundamentais para o funcionamento do mercado de trabalho: para o
controle do capital sobre o trabalho e para a concorrência entre os
trabalhadores.


