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Acumulação capitalista

Sem acumulação do capital, o Modo de Produção 
capitalista não existiria

Para existir acumulação de capital, a produção de 
mercadorias precisa ser contínua

Todo processo de produção é, ao mesmo tempo, 
processo de reprodução



Reprodução 

Reprodução simples: a mais-valia é toda gasta no 
consumo pessoal do capitalista. É a reprodução, a 
continuidade da produção sobre as mesmas bases da 
produção anterior, na mesma escala.

Mas a dinâmica (movimento) do capital é 
necessariamente expansiva, por isso a reprodução 
precisa ser ampliada 

Reprodução ampliada: uma pare da mais-valia é 
gasta nos gastos pessoais do capitalista. A outra 
parte é reconvertida para ampliar a produção



Acumulação e exploração

A reprodução ampliada aumenta a acumulação de 
capital pelo capitalista

A acumulação de capital depende da exploração da 
Força de trabalho

Quanto maior a exploração da força de trabalho, 
maior é a mais-valia extraída pelo capitalista

E quanto maior a mais-valia extraída, maior é a 
acumulação de capital pelo capitalista



Processo de produção e reprodução

O dinheiro sai da esfera da circulação e se torna 
capital, porque é investido na esfera da produção:

DINHEIRO -> MERCADORIA (meio de produção e 

                                                                 força de trabalho)
Na esfera da produção (P), os trabalhadores (FT) 

irão operar os meios de produção (MP) e produzir 
novas mercadorias (M’):

.................... PRODUÇÃO -> MERCADORIA NOVA



Processo de produção e reprodução

Mas as mercadorias só tem sentido para o capitalista 
quando são vendidas. O capital conseguido na venda 
da mercadoria (D’) é maior do que o capital investido 
na produção:

MERCADORIA NOVA (M’) -> DINHEIRO

                                                         ACRESCIDO (D’)
Assim: 

D -> M (MP e FT) ..............PRODUÇÃO -> M’ -> D’



O movimento de rotação do capital

O movimento de rotação do capital é um movimento 
que alterna circulação e produção

Quanto menor o tempo de rotação do capital, melhor 
para o capitalista, porque a cada vez que o ciclo se 
completa o capital do capitalismo se multiplica, a 
acumulação aumenta



Tendências do capitalismo

O objetivo do capitalista é obter lucro, sempre e cada 
vez mais

Isso gera concorrência entre os capitalistas 
A concorrência entre capitalistas é característica do 

Modo de produção capitalista e coloca os capitalistas 
sempre diante de uma escolha: ou acumula ou 
desaparece

A acumulação é uma tendência e um processo 
permanente no capitalismo



Tendências do capitalismo

Historicamente a acumulação de capital têm seguido 
duas tendências:

Concentração: grandes capitalistas acumulam uma 
massa de capital cada vez maior

Centralização: empresas capitalistas são reunidas 
numa só corporação, são fundidas em uma só massa 
de capital

A união dessas duas tendências, de centralização e 
concentração, gera a formação de grandes 
monopólios



Impactos da acumulação na classe 
trabalhadora

A principal consequência da acumulação de capital para os 
trabalhadores é a formação de um exército industrial de 
reserva

Exército industrial de reserva é uma grande quantidade de 
trabalhadores desempregados, porque não conseguem 
vender sua mercadoria força de trabalho

O exército industrial de reserva é um componente 
necessário e constitutivo do capitalismo

O exército industrial de reserva: 1. aumenta a competição 
entre os trabalhadores; 2. enfraquece a organização dos 
trabalhadores e 3. pressiona a baixa dos salários



Lei geral da acumulação capitalista

O capital é uma relação social
A produção capitalista é produção e reprodução de 

mercadorias e de mais-valia
Mas a produção capitalista também é produção e 

reprodução de relações sociais
A reprodução capitalista só é viável se ela reproduzir 

as relações sociais que põem frente a frente 
capitalistas e trabalhadores



Lei geral da acumulação capitalista

A reprodução capitalista reproduz os capitalistas como 
donos dos meios de produção, com um acúmulo cada vez 
maior de capital e reproduz os trabalhadores sempre como 
possuidores da sua força de trabalho

A acumulação de capital tem dois resultados: por um lado, 
um enorme crescimento da riqueza; por outro lado, um 
enorme crescimento da pobreza

Esse processo de concentração da riqueza e, 
contraditoriamente concentração da pobreza é verificável 
desde o início do capitalismo, e tem o nome de Lei geral da 
acumulação capitalista 



Lei geral da acumulação capitalista e questão social

A consequência mais clara da lei geral da 
acumulação capitalista é o que chamamos de 
“questão social”

“questão social” pode ser entendida como o conjunto 
dos processos de desigualdade, pobreza, miséria, 
exclusão causados pela contradição capital / trabalho 
e as diversas formas de resistência e luta que os 
trabalhadores opõem ao capitalismo

Se não existe capitalismo sem acumulação, fica claro 
que a “questão social” é insuprimível no modo de 
produção capitalista


