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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho investigou a recepção da obra e do pensamento de Kondratiev ao 

longo de 1920 até 1980. Buscamos entender como os interesses de classe atravessaram 

um enunciado científico (Ciclos Longos) em um determinado campo político e social 

(Rússia Soviética), na luta pela conquista da autoridade e legitimidade científica. Neste 

sentido, estudamos a teoria de Kondratiev para entender os motivos que foi rejeitada em 

seu país, mas foi bastante influente ao longo do século XX em outros países e em outros 

contextos políticos e sociais. Os interesses de classe explicam os motivos do ocultamento 

da obra de Kondratiev na Rússia e o motivo ela influenciou grandes pensadores fora da 

Rússia. Para responder a esta questão vamos demonstrar os interesses de classe dos 

camponeses médios presentes na obra de Kondratiev e como estes interesses 

determinaram a sua supressão pública. Por outro lado, vamos apresentar os motivos de 

difusão da obra de Kondratiev fora da Rússia e demonstrar como esta representou uma 

possibilidade de explicação da crise capitalista e influenciou autores de vários países, 

inclusive no Brasil.  

Palavras-chave: Kondratiev; Ciclos Longos; Interesses de Classe. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work investigated the reception of Kondratiev's work and thought from 1920 

to 1980. We seek to understand how class interests crossed a scientific statement (Long 

Cycles) in a determined political and social field (Soviet Russia), in the struggle for 

achievement of scientific authority and legitimacy. In this sense, we studied Kondratiev's 

theory to understand the reasons that were rejected in his country, but he was quite 

influential throughout the 20th century in other countries and in other political and social 

contexts. Class interests explain the reasons for the concealment of Kondratiev's work in 

Russia and the reason it influenced great thinkers outside Russia. To answer this question 

we are going to demonstrate the class interests of the middle peasants present in 

Kondratiev's work and how these interests determined their public suppression. On the 

other hand, we will present the reasons for the spread of Kondratiev's work outside Russia 

and demonstrate how it represented a possibility of explaining the capitalist crisis and 

influenced authors from several countries, including Brazil. 

Keywords: Kondratiev; Long Cycles; Class Interests. 
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INTRODUÇÃO 

 

Kondratiev foi um dos maiores economistas do século XX, mas 

continua sendo um desconhecido no Brasil e em outros países. O famoso jornalista 

econômico Paul Manson (1), que publicou um dos livros mais vendidos sobre a crise 

econômica, relata um importante fato sobre Kondratiev. Ele afirma que quando realizou 

uma palestra em uma importante instituição acadêmica de economia da Inglaterra, 

nenhum estudante ou professor jamais havia escutado falar no nome de Kondratiev. Só 

este relato serve de justificativa para um trabalho sobre o pensamento de Kondratiev.  

O nosso contato com o pensamento de Kondratiev se deu através da 

nossa dissertação de mestrado sobre Ignácio Rangel (2), onde tomamos conhecimento do 

conceito de Ciclos Longos e do nome de Kondratiev. A partir deste momento, buscamos 

obras de Kondratiev e tivemos muita dificuldade em encontrar. Depois de muito procurar, 

achamos apenas uma edição em espanhol do seu trabalho de 1925 (3). A partir daí, depois 

de um convite do professor João Alberto da Costa Pinto para produzir um artigo sobre a 

Revolução Russa (4), passamos a estudar de maneira sistemática o pensamento de 

Kondratiev, chegando a presente tese. O objetivo principal deste trabalho é entender o 

motivo da derrota e do ocultamento da obra e das descobertas de Kondratiev. Por que um 

pensador tão complexo e que influenciou inúmeros grandes cientistas sociais ocidentais 

ao longo do século XX foi censurado e desapareceu na União Soviética? A nossa hipótese 

é que as suas teorias defendiam de forma subjacente os interesses de classe do 

campesinato médio e por isto sofreu as mesmas consequências deste. Para fundamentar e 

averiguar a nossa hipótese, partimos do conceito de “visão de mundo” de Lucien Goldman 

(5), “consciência de classe” de Lukacs (6) e “interesses de classe” de Marx (7). Para 

averiguar a nossa hipótese, buscamos analisar as disputas no interior do pensamento 

econômico soviético, com o conceito de Bourdieu de campo (8), que permite a verificação 

                                                           
1 MASON, Paul. Pós-capitalismo: um guia para o nosso futuro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 

2017. 

2 Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5401/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-

%20Ant%c3%b4nio%20Gon%c3%a7alves%20Rocha%20J%c3%banior%20-%202010.pdf. 
3 KONDRATIEV, N. [1925] Los Ciclos Económicos Largos IZQUIERDO, Manuel. Los Ciclos 

económicos Largos: una explicación de la crisis? Madrid: Akal editor, 1979 
4 Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/ebook_intelectuais.pdf#page=111. 

5 GOLDMAN, L. Dialética e Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
6 LUKACS, G. História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

7 MARX, K. O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011. 

8 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5401/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Ant%c3%b4nio%20Gon%c3%a7alves%20Rocha%20J%c3%banior%20-%202010.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5401/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Ant%c3%b4nio%20Gon%c3%a7alves%20Rocha%20J%c3%banior%20-%202010.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/ebook_intelectuais.pdf#page=111
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do conflito no interior de qualquer grupo social, assim como no interior do próprio debate 

epistemológico.  

A originalidade do presente trabalho foi o de apresentar Kondratiev não 

apenas como um teórico das Ondas Longas, mas como um pensador que expressou os 

interesses de classe do campesinato, buscando entender esses interesses em sua ação 

institucional e teórica. Até hoje, temos escassos estudos sobre o pensamento de 

Kondratiev. O único estudo sistemático da vida e da obra de Kondratiev foi realizado por 

Barnett (1998), que teve acesso aos arquivos de Kondratiev e buscou analisar a sua obra 

dentro do contexto russo. Antes de Barnett, tivemos um estudo muito importante de 

Goldstein (1988), que fez uma ampla avaliação empírica de todas as principais teses sobre 

os Ciclos Longos, dedicando uma especial atenção a teoria de Kondratiev. Além destes 

dois estudos, temos centenas de artigos e estudos de aplicação da teoria dos Ciclos Longos 

na realidade do pós-Guerra, inclusive muitos autores trabalham com o conceito de Quarto 

Ciclo Longo de Kondratiev, que iniciou muito após a morte do autor e são uma inovação 

decorrente do trabalho de Kondratiev. Por este motivo, buscar compreender 

sociologicamente e historicamente os interesses de classe no pensamento de kondratiev é 

algo que nunca foi realizado por ninguém. Outro aspecto é que este é o primeiro trabalho 

sistemático sobre a vida e obra de Kondratiev realizado no Brasil.  

No primeiro capítulo apresentamos a formação do pensamento de 

Kondratiev na Rússia do início do século XX. Vamos demonstrar a sua origem rural, a 

sua militância no Partido Socialista Revolucionário, herdeiro das ideias agrárias dos 

populistas e de Tugan-Baranovsky, um marxista legal. Descreveremos os vários 

elementos dessas correntes presentes no pensamento de Kondratiev com os quais ele 

elabora a sua concepção teórica e política. No segundo capítulo, buscamos definir o 

campo econômico soviético e o papel do Instituto de Conjuntura, como este desenvolveu 

políticas voltadas para defesa dos interesses de classe do campesinato, que se 

antagonizaram com os do proletariado durante a guerra civil e a NEP. No terceiro capítulo 

apresentaremos a sua obra Conjuntura Mundial Antes e Depois da Guerra (2002), 

expondo como o debate epistemológico demonstrava um evidente sentido político de 

classe. No quarto capítulo, descreveremos as disputas no campo econômico russo no 

quadro da revolução, isto é como Kondratiev foi perseguido em 1922 por seus subjacentes 

interesses de classe ligado ao campesinato e como foi atacado pelo grupo que defendia 

uma hiperindustrialização, Trotsky e Osinski, e como este fez a sua defesa, que era 

epistemológica e política. Por último, no quinto capítulo, vamos expor a teoria dos ciclos 
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econômicos longos que o autor fundamentou metodologicamente para garantir a sua 

autoridade no campo científico e fortalecer o seu projeto político e que devido a mudança 

na conjuntura, com o agravamento da crise agrícola e a adesão do Partido Bolchevique a 

um projeto de industrialização intensiva, levou ao confronto com os subjacentes 

interesses de classe camponeses de Kondratiev, a sua perseguição e morte. No último 

capítulo, discutiremos a recepção da obra de Kondratiev fora da Rússia, onde ela 

influenciou grandes intelectuais. Para isto, analisaremos a influência do pensamento de 

Kondratiev nas obras de Schumpeter, Ignácio Rangel e Theotonio dos Santos. 
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO POLÍTICO-INTELECTUAL DE NICOLAI 

KONDRATIEV (1892-1917) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é analisar os vínculos de Kondratiev com a 

cultura política e intelectual russa do início do século XX e apresentar a sua visão de 

mundo e os subjacentes interesses de classe, presentes em sua ação teórica e política.  

Vamos apresentar as suas relações institucionais em diversos campos 

(família, escola, universidade, partido). Iniciaremos a nossa exposição analisando as 

origens familiares rurais de Kondratiev e a sua adesão ao Partido Socialista 

Revolucionário (9). Esses dois campos, família e partido, o fizeram tomar uma 

consciência de classe sobre os problemas agrários de sua região. Depois, apresentaremos 

a sua mudança para a cosmopolita São Petersburgo, onde realizou a sua formação 

acadêmica. No campo universitário ele absorveu os ensinamentos de vários professores, 

mas o mais importante foi Tugan-Baranovsky, que era um marxista legal (10) e um dos 

principais críticos da visão de mundo populista. Mesmo assim, Kondratiev continuou 

estudando e investigando sobre questões relativas a agricultura, como foi o seu trabalho 

de conclusão de curso. Por este motivo, defenderemos que o pensamento de Kondratiev 

foi formado por uma síntese entre os elementos da ideologia do neopopulismo e das 

concepções dos marxistas legais. Por último, finalizaremos demonstrando que o seu 

projeto de reforma agrária e a sua atuação como ministro do abastecimento em 1917, 

representaram a defesa de um modelo de desenvolvimento econômico que deveria 

priorizar e aproveitar as potencialidades agrícolas da Rússia. Defenderemos que tal 

                                                           
9 O Partido Socialista Revolucionário foi uma agremiação política neopopulista. Tinha uma atuação e 

programa político voltado a defesa dos interesses de classe do campesinato. Os neopopulistas foram os 

continuadores das ideias populistas (narodniks) na Rússia. Os populistas defendiam a possibilidade de uma 

transição da economia russa para um socialismo agrário sem necessidade de uma passagem obrigatória pelo 

capitalismo. Como muitos grupos populistas adotaram ações terroristas, foram duramente reprimidos pelo 

czarismo. No início do século XX surgiu o Partido Socialista Revolucionário, que foi a principal 

organização neopopulista. 

10 Os marxistas legais eram um grupo político e intelectual russo que se destacaram no combate ao 

populismo, afirmando que era possível desenvolver o capitalismo na Rússia. Ganharam este nome devido 

os seus artigos serem publicados na imprensa legal e não sofrerem repressão aberta do governo como os 

marxistas ilegais. 
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perspectiva política e teórica coincide com os interesses de classe do setor médio do 

campesinato russo. 

O objetivo deste capítulo é demonstrar a vinculação ideológica de 

Kondratiev aos interesses de classe do campesinato russo.  

 

As raízes rurais de Kondratiev 

 

O economista Nicolai Dimietrievtch Kondratiev nasceu em uma região 

rural no interior do vasto território russo, numa pequena vila rural chamada de 

Galuyevskaya, a cerca de 5 quilômetros da pequena cidade de Vichuga, hoje, com 35 mil 

habitantes e localizada a 65 quilômetros da cidade de Ivanovo. Atualmente, a cidade de 

Vichuga faz parte do oblast (11) de Ivanovo, mas na época do nascimento de Kondratiev, 

ela fazia parte do oblast de Costroma.  

Toda essa região se tornou um importante polo têxtil e industrial da 

Rússia. Trotsky, por exemplo, define essas cidades como a “Ivanovo-Voznesnsk, capital 

da indústria têxtil” (TROTSKY, 1980, p. 476) e a “proletária Kinechma” (TROTSKY, 

1980, p. 624). Mesmo com essa industrialização, a vocação agrícola de Galuyevskaya 

continuou durante o final do século XIX e início do XX, quando Nicolai Kondratiev 

nasceu, permanecendo como uma vila camponesa, ou seja, um pequeno povoado agrícola 

habitado por famílias camponesas como a sua. 

Os pais de Nicolai, os Kondratiev, eram camponeses de origem Komi, 

da etnia Urali, uma minoria étnica autóctone que habita o norte da Rússia, particularmente 

a região dos Montes Urais, e possuem hoje uma República autônoma integrante da 

Federação Russa, com língua e cultura própria. O povo Komi formou-se por uma mistura 

entre vários povos – nórdicos, eslavos. Era uma sociedade rural, que socialmente 

desconheceu a servidão e a escravidão, devido as suas características autóctones, e 

politicamente se organizaram em governos escolhidos em assembleias (SOROKIN, 

1963). Hoje, eles possuem uma República autônoma integrante da Federação Russa, com 

língua e cultura própria. Muitos komis também habitavam a região de Costroma-Ivonovo. 

                                                           
11 Oblast é uma denominação para os distritos russos, que seriam semelhantes aos estados brasileiros. 
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Os pais de Nicolai, Dmitry Gavrilovic e Lyubovi Ivanovny Kondratiev, mesmo 

pertencentes a etnia Urali, moravam em Galuyevskaya, que apesar de ficar próxima da 

República Komi, está localizada fora da área onde normalmente é habitada pela maioria 

de seu povo, onde formaram uma grande família com dez filhos, sendo o mais velho 

Nicolai Kondratiev. Provavelmente, a família de Kondratiev como a maioria das famílias 

de komi, deveriam ser bilíngues e possuir uma religião sincrética, com elementos da 

Igreja Ortodoxa e rituais pagãos (12). 

A Rússia foi o último país europeu a “libertar” os seus servos (SILVA, 

2012, pp. 111-113). Em geral, a condição do camponês não mudou muito depois da 

Emancipação dos Servos (13), ocorrida apenas em 1861 (ARBEX Jr e NAKAMURA, 

2017, p. 207). A vida continuou muito dura (14). A Emancipação não trouxe uma 

                                                           
12  “Como os Komi e minha família eram bilíngues e falavam duas línguas, komi e russo, naturalmente 

esses idiomas se tornaram minhas línguas nativas. Para meu arrependimento, não tendo praticado o idioma 

komi há cerca de cinquenta anos, agora o esqueci amplamente. E como a religião dos Komi e da minha 

família era ortodoxa russa misturada com vestígios de crenças pagãs pré-cristãs, ambos os conjuntos de 

crenças e rituais naturalmente se tornaram minha própria religião e prática ritual. Sua impressão em minha 

mente foi grandemente reforçada através de nosso trabalho ocupacional, em volta, e para as igrejas. No 

meu trabalho para as igrejas eu naturalmente conheci, conversei e interagi com muitos sacerdotes, diáconos 

e leitores. Alguns deles eram pessoas bastante intelectualizadas e instruídas. Eles influenciaram muito a 

formação inicial de minha personalidade e valores” (SOROKIN, p. 39, 1963). “Since the Komi and my 

Family were bilingual and spoke two languages, Komi and Russian,, these languages naturally became my 

native tongues. To my regret, having had no practice in the Komi language for some fifty years, I have now 

largely forgotten it. And because the religion of the Komi ando f my Family was Russian Orthodox mixed 

with vestiges of the pre-Christian, pagan beliefs, both sets of beliefs and rituals naturally became my own 

religion and ritual practice. Their imprint upon my mind was greatly reinforced through our occupational 

work in, around,, and for churches. In my work for churches I naturally met, talked, and interacted with 

many priests, deacons, and readers. Some of them were quite intellingent and learned persons. They greatly 

influenced the early formation of my personality and values (SOROKIN, p. 39, 1963). 

13 “Logo se constatou que os servos continuavam aprisionados a seus senhores, que recebiam ainda menos 

do que lhes era anteriormente destinado, que estavam expostos a toda uma nova ordem de obrigações 

emanadas das comunas das vilas e que eram, na verdade, livres apenas nominalmente. Mas, além dessas e 

outras falhas substanciais do decreto de emancipação, um sentimento de decepção enchia o ar. Os russos 

haviam esperado com fervor que o decreto de emancipação levasse a Rússia a uma nova era de irmandade 

e regeneração social e que fizesse dela um exemplo para o mundo moderno; ao invés disso, obtiveram uma 

sociedade de castas apenas um pouco modificada. Todavia, a amargura que se seguiu ao fracasso dessas 

esperanças foi decisiva para moldar a cultura e política russas dos cinquenta anos seguintes”. (BERMAN, 

1986, p. 203) 

14 “Dezesseis anos após a abolição da servidão, em 1877, o jornalista Gleb Uspenskii passou alguns dias 

convivendo com camponeses na província de Samara e fez descrições impressionantes da realidade. No 

relato do jornalista, a província tinha uma natureza abundante, com rios cheios de peixes, terras férteis e 

florestas com uma diversidade impressionante de fauna e flora. Todavia, “não havia um dia em que algum 

acontecimento, cena ou conversa não rompesse instantaneamente com as fantasias e quebrassem todas as 

deduções sobre a vida no campo”. Uma mulher de idade passando necessidades porque a comuna tomou 

as terras da família após o marido sofrer um acidente e se tornar improdutivo. Proprietários expandindo a 

produção na área da floresta comunitária e utilizando trabalho de camponeses que já passavam dificuldade 

para pagar aluguel de 3 a 5 rublos por desjatína de terra. Em relação às dívidas dos camponeses com os 

grandes proprietários, ressalta Uspenskii, a antiga palavra barshchina - dívida que o trabalhador pagava na 
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transformação profunda na estrutura agrária do país e o camponês continuou subjugado 

pelos grandes proprietários e pelo Estado, padecendo de grande miséria e opressão. 

Inclusive, a Rússia continuava um país fortemente agrário até o final do século XIX, 

conforme o senso agrário de 1897. Porém, conforme foi demonstrado estatisticamente 

pelo trabalho de Lenin (15), mesmo assim, o capitalismo se desenvolvia e o crescimento 

do mercado interno era uma evidência disto (16), principalmente na região central e norte, 

onde estava localizado Galuyevskaya. O território da Rússia já era enorme naquele 

período em consequência da política de expansão e subjugação imperial do czarismo, mas 

existiam inúmeras limitações para o desenvolvimento da agricultura. 20% das terras eram 

aproveitáveis para as atividades agrícolas, pois em uma grande parte do território era 

impossível realiza-la devido aos limites do ecossistema (tundra, pântano, deserto, etc.), a 

não ser com um investimento intensivo de capital e o entendimento evolutivo do solo e 

dos biomas (17), o que não era uma condição possível com a estrutura agrária russa de 

                                                           
forma de trabalho na terra do senhor na época da servidão - voltou com força nas vilas contemporâneas. 

Em suma, “o camponês permaneceu quase um servo” (ARBEX Jr e NAKAMURA, 2017, p. 207). 

15 LENIN, V. O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Abril Cultural: São Paulo, 1985.  

16 “Para Lenin, não obstante a existência de resquícios feudais, o mundo do agro estava investido pelo 

modo de produção capitalista. Procurou prová-lo através de uma espécie de radiografia da situação rural 

russa, utilizando abundantes dados estatísticos. Esses dados mostravam que a produção para o mercado 

dominava a economia rural, mesmo nas regiões mais atrasadas. A atividade do campesinato era subjugada 

por todas as contradições próprias das economias de mercado e do capitalismo: a concorrência, a luta pela 

independência econômica, a monopolização da terra (comprada ou arrendada), a tendência à concentração 

da produção nas mãos de uma minoria, a proletarização da maioria e sua exploração pela minoria que 

dispunha do capital comercial e que empregava operários agrícolas. No arrendamento ou compra de terras, 

nas profissões auxiliares, na adaptação ao progresso técnico, em todos esses campos era a luta e a 

concorrência que prevaleciam”. (SILVA, 2012, p. 114). 

17 “O Estado Soviético, posteriormente, iniciou um amplo debate sobre o aumento da produtividade, 

surgindo uma importante escola de cientistas que buscaram entender a dinâmica da formação e evolução 

do solo e dos biomas, sendo pioneiros na discussão da ecologia. Porém, com a necessidade do aumento da 

produção agrícola para suprir os bens necessários para o crescimento intenso da industrialização, acabou 

abandonando essa linha de desenvolvimento econômico. A “escola russa de estudo dos solos era a mais 

influente escola da época. Formada por Dokuchaev, Pavel A. Kostychev, um especialista florestal, químico 

e microbiólogo, que, junto com seu compatriota Winogradsky, dão um papel particular à fisiologia dos 

vegetais inferiores e dos microorganismos do solo. Após terminar seus estudos na Universidade de São 

Petersburgo, o então geoquímico Wladimir I. Vernadsky veio a integrá-la, onde trabalhou com o químico 

Mendeleiev e, mais tarde, com o ‘pedólogo’ Dokuchaev com quem fez importantes pesquisas nas terras de 

trigo da Ucrânia. (...) É com Vernadsky, sobretudo, que a compreensão dos solos a partir de sua dinâmica 

evolutiva passa a dar uma fundamentação ecológica incomum ao ‘espaço agrário’, já que são concebidos 

como “meios vivos” e não apenas como meios produtivos. Os solos variam conforme as matizes climáticas 

regionais predominantes, sejam elas frias, temperadas e quentes. Literalmente, o complexo natural 

territorial é o lugar geométrico da paisagem, a encruzilhada da interação complexa dos fatores inertes e 

vivos, naturais e sociais. (...) A visão ampla de Vernadsky sobre as ciências naturais não é simplificadora. 

Ao falar de um complexo socioambiental territorial, ele tem em mente a interação dos sistemas naturais e 

sociais. Uma interpretação que advém da sua concepção de Biosfera, que traz em seu bojo a idéia de 

totalidade, de visão holística do comportamento de distintos fenômenos ligados à vida terrestre. Concepção 

esta que funda uma outra tradição, diferente da tradição anglo-saxã cuja ecologia amparou-se em maior 

grau na geobotânica. Funda uma concepção ecológica oriunda do estudo genético e químico dos solos em 



18 
 

então. A Região Central, onde estava localizada Galuyevskaya e o oblast de Ivonovo, a 

Ucrânia e o Uzbequistão, eram as regiões com as melhores terras do Império e que 

abasteciam de alimentos toda a Rússia. Com isso, a grande consequência da emancipação 

da servidão na região norte e central da Rússia, onde está localizado Costroma e Ivanovo, 

foi a venda por parte de muitos camponeses de suas pequenas propriedades, com um 

êxodo em massa para as grandes cidades, com os que permaneceram no campo tendo que 

realizar atividades complementares de suas rendas, principalmente com trabalhos urbanos 

sazonais (WOLF, 1984), como provavelmente eram as condições de vida da família de 

Nicolai Kondratiev. 

Nicolai Dimietrovitch Kondratiev nasceu no dia 04 de março de 1892, 

no final do governo do czar Alexandre III. Dois anos depois do seu nascimento, o czar 

Alexandre III foi sucedido pelo último dos Romanov, o czar Nicolau II, que deu os traços 

políticos da época de Kondratiev, mantendo a mesma política de centralização e opressão 

sobre o povo russo. Porém, mesmo com o espírito conservador do czar Nicolau II, a 

Rússia foi marcada por importantes transformações sociais. O capitalismo se desenvolvia 

sob uma forte presença do Estado, que buscava priorizar os interesses específicos de 

fortalecimento do poder do czarismo devido as questões geopolíticas (FERNANDES, 

1999, pp 251-258). Isso é demonstrado pelo fato de que as grandes fábricas russas 

estavam ligadas ao seu enorme aparelho militar (COGGIOLA, 1999). A Rússia acabou 

criando as condições para uma política de “substituição de importações”, através de uma 

política intervencionista, com a taxação de certos produtos estrangeiros e o estímulo a 

produção interna (FERNANDES, 1999). Essa forte intervenção estatal na economia 

gerou muitas consequências, pois o czarismo tentou modernizar o Estado autocrático para 

fortalece-lo e com isso impediu o desenvolvimento de uma classe burguesa forte e um 

capitalismo liberal, “não soube formar uma classe média independente” (HILL, p. 16, 

1977). Portanto, o czarismo foi o principal motivo para a Rússia continuar como um país 

agrícola e atrasado até a véspera da Revolução Socialista e o vasto território russo ainda 

era predominantemente agrário e semifeudal, apesar do desenvolvimento do capitalismo 

industrial (WITTE, 1970). 

A Rússia vivia sob um regime autocrático, com uma “industrialização 

tardia” e concentrada, que gerou grandes desigualdades sociais. O desenvolvimento das 

                                                           
interação com os sistemas sociais, contribuindo assim para fazer da ecologia uma “ciência da Terra” e não 

apenas ‘de plantas’”. (NASCIMENTO, 2018, p. 04) 
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relações capitalistas dava complexidade na sociedade russa e nas relações 

administrativas. O poder político se encontrava há séculos nas mãos do czarismo e da 

burocracia por ele criada, e que não dava nenhum sinal de que realizaria reformas 

institucionais. Com essa complexidade, o Estado autocrático precisou de funcionários 

para gerir a sua imensa máquina burocrática, que não podia ser abastecido apenas pelas 

camadas aristocráticas, o que gerou a possibilidade para poucos não membros da nobreza 

galgassem por posições na burocracia estatal. A educação se transformou em um meio de 

ascensão social, sem eliminar as grandes desigualdades sociais imanentes do sistema 

social russo. Com isso, ocorreu uma expansão educacional durante o século XIX e o 

“Estado começou a estimular a educação: a escola de cadetes, destinada aos filhos dos 

nobres, deu lugar à Universidade, a partir de 1825” (WOLF, 1984, pp. 108, 109). Eric 

Wolf calcula que ocorreu um aumento em cinco vezes no número de estudantes e sete 

vezes no número de universitários entre 1865 e 1914, o que tornou um meio de 

“mobilidade social”, pois também cresceu a quantidade de filhos de operários e 

camponeses, e de formação de uma intelligentsia contrária a autocracia (WOLF, 1984). 

Apesar de todas as dificuldades para um camponês russo, Kondratiev 

obteve uma instrução formal. Naquele período, não era fácil para um filho de uma família 

camponesa estudar, pois a educação formal normalmente era demasiado onerosa para os 

padrões de vida do campesinato russo. Porém, a Igreja Ortodoxa, que estava integrada ao 

Estado russo desde a época de Pedro, o grande, mantinha algumas escolas no interior da 

Rússia e mesmo com as reformas promovidas posteriormente por Catarina II (18), tal 

influência não cessou. Este era o caso da região de Costroma, que contava com 

importantes escolas vinculadas a Igreja Ortodoxa. Foi por esse motivo que Kondratiev 

teve a oportunidade de ser escolarizado em seu próprio distrito. Segundo Makasheva 

(1998, p. 13), o percurso educacional de Kondratiev foi realizado em várias instituições 

de ensino até o seu ingresso na Universidade Imperial de São Petersburgo em 1911. 

Kondratiev iniciou os seus estudos em uma escola paroquial localizada 

em seu próprio distrito, onde estudou entre os anos de 1900 até 1903. Ou seja, ele 

começou a estudar somente aos 8 anos de idade, o que é uma idade bastante tardia para 

                                                           
18 “Na Rússia, foi Catarina II quem projetou algumas reformas escolares inspirando-se nos princípios e 

modelos da Europa central, sobretudo austríacos. Nas cidades importantes, depois de 1786, foram criadas 

escolas elementares estatais e um liceu; os professores eram estatais e os livros eram aprovados pelo Estado, 

embora o projeto não tenha tido o sucesso esperado, por causa da resistência das famílias”. (GAMBI, 1999, 

p. 334). 
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os padrões mundiais atuais de ingresso de crianças na educação primária, mas era uma 

condição normal na Rússia daquele período, principalmente em seu interior agrário. 

Posteriormente, ele continuou a estudar em seu próprio distrito, mas em um vilarejo 

próximo. Aos quatorze anos de idade ele frequentou o importante seminário de 

professores da Igreja Ortodoxa local, entre os anos de 1906 e 1907, localizado na aldeia 

de Khrenovo, na época província de Costroma. Khrenovo está localizado perto da cidade 

de Vichuga e era também um pequeno povoado rural nesse período. Este era um 

seminário responsável pela formação de professores alfabetizadores paroquiais e o seu 

currículo era mais reforçado do que das outras escolas mantidas pela Igreja, com aulas de 

horticultura, agricultura, canto e música, existindo uma grande biblioteca e laboratórios, 

entre outros espaços que atestam a qualidade do ensino que era oferecido no local (19).  

Foi no seminário de Khrenov que Kondratiev conheceu Pitirim Sorokin 

(20) e lá tornaram-se grandes amigos. Sorokin também possuía origens sociais 

semelhantes às de Kondratiev, pois era originário de uma família de camponeses 

descendentes de komis, com uma forte propensão intelectual e militante. Pitirim Sorokin 

descreveu esse encontro com Kondratiev em seu livro de memórias: 

 
Minhas relações com os estudantes e professores eram 

excelentes, e a vida dentro e fora da escola era estimulante, 

significativa e promissora. Entre outras coisas, minha amizade ao 

longo da vida com um estudante mais jovem, N. D. Kondratiev, 

começou. Posteriormente, ele tornou-se economista e uma 

autoridade internacional na área de ciclos econômicos. 

Eventualmente, ele pereceu no exílio sob o regime de Stalin (21). 

(SOROKIN, 1963, p. 43).  

 

                                                           
19 https://ru.wikipedia.org/wiki/Хреновская_церковно-учительская_семинария.  

20 Ele foi o fundador do departamento de sociologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e é 

considerado um dos mais eminentes socioólogos do século XX. Travou inúmeros debates com Talcot-

Parsons. O seu trabalho mais conhecido no Brasil foi sobre a mobilidade social. Ele também foi membro 

importante do Partido Socialista Revolucionário, inclusive chegando ao cargo de secretário de Kerensky 

em 1917. Depois da Revolução de Outubro ele se tornou um notório anticomunista e antibolchevique, até 

passar a sofrer perseguições e fugir para os Estados Unidos. Várias informações sobre Pitirim Sorokin 

podem ser obtidas no site da Fundação que leva o seu nome: https://cliffstreet.org/. A sua autobiografia: 

SOROKIN, P. A Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. Sorokin. 1963. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=uGpeJAna3moC&pg=PA9&hl=pt-

BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false. Consultado em: 25/12/2018.   
21 “My relations with both students and teachers were excelent, and life in and out of the school was 

exhilarating, meaningful, and promising. Among other things, my lifelong friendship with a younger 

student, N D Kondratieff, began. Subsequently he became na eminet economista and international authority 

in the field of business cycles. Eventually he perished in exile under Stalin’s regime”. (SOROKIN, p. 43). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хреновская_церковно-учительская_семинария
https://cliffstreet.org/
https://books.google.com.br/books?id=uGpeJAna3moC&pg=PA9&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=uGpeJAna3moC&pg=PA9&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Esse foi um período muito importante na vida dos dois jovens. Em suas 

memórias, Sorokin (1963) define que “o seminário era uma escola demoníaca sob a 

jurisdição do Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Russa” (22) (SOROKIN, 1963, p. 42). 

Mesmo com a repressão do Sínodo, existiam várias organizações políticas atuando 

clandestinamente no seminário, de Social Revolucionários a anarquistas, de bolcheviques 

a liberais (23). As novas ideias pareciam irresistíveis aos jovens daquele local, que 

tomaram contato com o pensamento científico e revolucionário. Foi por esse motivo que 

a agitação política que se apoderou de toda a Rússia em 1905 incendiou a região de 

Costroma e de Ivanovo, ao ponto de influenciar jovens estudantes como Kondratiev e 

Sorokin, que descobriram a militância política e revolucionária a partir dos efeitos do 

Domingo Sangrento.  

Toda essa vasta região industrial da Rússia era bastante politizada, com 

a atuação de várias organizações políticas. O impacto dos acontecimentos políticos 

nacionais sobre a região não era uma questão incomum, pois desde o final do século XIX 

surgiram as primeiras grandes greves proletárias da Rússia e em 1885 já havia estourado 

a importante greve em Morosov e Ivanovo. Em 1905, com a nova onda de agitação por 

todo o país, as greves em Ivanovo se destacaram, com forte atuação dos bolcheviques. A 

revolta no seminário refletia as contradições nacionais e locais. Enquanto se somava 

nacionalmente ao questionamento da autocracia, localmente se voltava contra a repressão 

do Sínodo da Igreja. Quanto ao conteúdo de classe da revolta, os interesses de classe do 

campesinato também estavam presentes ali, afinal, o seminário estava localizado em uma 

região rural frequentada por filhos de camponeses. Portanto, a revolta só podia ter um 

forte conteúdo de classe que refletia as contradições do campesinato local.  

Kondratiev aderiu ao Partido dos Socialistas Revolucionários (SR) no 

ano de 1905, onde permaneceu filiado até o ano de 1919 (Makasheva, 1998). Os SRs 

eram uma organização política com uma plataforma política voltada aos interesses do 

campesinato. Por este motivo, precocemente (24), foi “atraído pelas idéias do moderado 

SR e suas simpatias camponesas, o precoce Kondratiev de quatorze anos foi eleito, em 

                                                           
22 “The seminary was a demoninational school under the jurisdiction of the Holy Synod of the Russian 

Orthodox Church” (SOROKIN, 1963, p. 42).   

23 (SOROKIN, 1963). 

(24) “Em 1906, aos 14 anos, Kondratiev foi eleito membro do comitê distrital dos SR de 

Kineshma” (BARNETT, 1998, p. 22). “In 1906, at the age of 14, Kondratiev was elected as a 
member of the Kineshma district SR committee” (BARNETT, 1998, p. 22). 
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1906, para um comitê distrital” (25) (KOPALA, 2015, p. 14). O seu amigo Pitirim 

Sorokin também se filiou ao Partido dos Socialistas Revolucionários nessa mesma época.  

Em 1906 Kondratiev foi detido por vários meses devido as suas 

atividades políticas revolucionárias (26). Sorokin relata (1963) que além do contato com 

todos os tipos de prisioneiros comuns, também estabeleceu relação com os presos 

políticos. Na cadeia ocorreu um grande intercâmbio de ideias e uma formação política, 

com o estudo de grandes clássicos da literatura e do pensamento revolucionário 

internacional e russo, o que ajudou bastante em sua formação intelectual. Provavelmente, 

essa também foi a condição de prisão de Kondratiev. Ou seja, com apenas 14 e 15 anos 

de idade, Kondratiev e Sorokin já estavam envolvidos na militância política. 

Depois que foram libertados, os dois jovens passaram a sofrer uma 

grande vigilância da polícia política. Constantemente tinham visitas da polícia em casa e 

no caso de mudança de endereço precisavam informar. Mesmo assim, Sorokin e 

Kondratiev passaram a se dedicar cada vez mais a política, organizando células e reuniões 

entre as massas camponesas e operárias. Com o aumento da repressão, Sorokin teve que 

fugir para a região Komi, mas Kondratiev passou por várias outras breves prisões, 

tornando a sua permanência insustentável na região (27). 

O estudante Kondratiev foi expulso do seminário de professores da Igreja 

Khrenov em 1907, aos quinze anos de idade. A direção alegou motivos de saúde e 

familiares, apesar de que os indícios que apresentamos demonstram que houveram 

motivos políticos para tal afastamento (28). Inclusive, reforça essa possibilidade do 

                                                           
25 “Thus attracted by the ideas of the moderate SRP and its peasant sympathies, the precocious fourteen-

year-old Kondratieff was elected,, in 1906, to a district committee” (KOPALA, 2015, p. 15) 

(26) https://takiedela.ru/2017/05/yekonomicheskaya-tragediya/. Consultado em: 29/08/2018. 

(27) “Mais tarde, ele foi preso por suas atividades SR e passou sete meses na prisão como consequência. 

Este seria o primeiro de uma série de períodos na prisão” (BARNETT, 1998, p. 22). “He was later arrested 

for his SR activities and spent seven months in prison as a consequence. This was to be the first of a number 

of periods in jail” (BARNETT, 1998, p. 22). 

(28) “Pitirim Sorokin e Nikolai Kondratyev Como alguém observou, a julgar pelas bibliografias ocidentais, 

apenas dois nomes russos são conhecidos na ciência humanitária mundial: o sociólogo Pitirim Sorokin e o 

economista Nikolai Kondratiev. E os dois estudaram em Sucks. Nikolai Kondratiev, como nativo local, 

recebeu em Khrenovo também educação elementar (em 1902-1905) na mesma escola paroquial com a qual 

tudo começou aqui, e no seminário ele estudou um curso mais baixo que Pitirim Sorokin. Isso, no entanto, 

não se tornou um obstáculo para a amizade deles, tanto dentro das paredes da escola quanto mais tarde na 

vida. Seus estudos no seminário vieram nos anos da Primeira Revolução Russa. Eles se tornaram infectados 

com ideias revolucionárias e se tornaram social-revolucionários. Para a propaganda revolucionária e 

distribuição de literatura ilegal, Pitirim Sorokin foi preso por vários meses e, claro, foi demitido como um 

“autômato” do seminário. Kondratiev também foi forçado a deixar os muros da escola Khrenov antes do 

previsto devido à “falta de confiabilidade’”. Fonte: https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-9804/, consultado 

em 11/10/2018. 

https://takiedela.ru/2017/05/yekonomicheskaya-tragediya/
https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-9804/
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desligamento político, o fato de que Kondratiev tinha se aproximado do Partido Socialista 

Revolucionário (SR). 

A partir de 1907, Nicolai Kondratiev frequentou a Escola de Agricultura 

e Horticultura, onde permaneceu por apenas um ano (1907-1908). Ele também atuou em 

sociedades científicas que estudavam o folclore de Costroma e Kineshma e atuou no 

zemstvos, ao qual dedicou a sua monografia de graduação em 1915 (Makasheva, 1998). 

Em 1908, devido a essa intensa perseguição política e devido a mudança de Pitirim 

Sorokin para São Petersburgo, ele resolveu mudar de cidade, indo ao encontro do amigo. 

Foi em São Petersburgo que ele terminou os seus estudos na escola Chernyaev em 1911. 

Logo após a conclusão dos seus estudos, Kondratiev fez o exame admissional na 

Universidade Imperial de São Petersburgo, sendo aprovado nos testes e realizando a sua 

formação acadêmica e científica. Margret Kopala (2016) afirma que Nicolai Kondratiev, 

da sua cela em Suzdal, tinha uma visão nostálgica sobre o seu passado e a respeito desses 

anos “maravilhosos” de seu período escolar: 

 

Da prisão, muitos anos mais tarde, ele se lembraria de sua criação rural 

como sendo difícil, por causa da luta para progredir, mas ainda assim 

ensolarada e despreocupada. “Quão inexprimivelmente maravilhosos 

foram os meus anos de estudante” ele lembrou. “Existia uma espécie de 

intoxicação com a vida, um progresso constante, um contínuo sucesso, 

uma atitude quase panteísta” (29) (KOPALA, 2016, p. 15). 

 

Como vimos, o percurso educacional de Kondratiev é bastante 

interessante, pois ele recebeu toda a sua instrução formal em sua própria região e poderia 

muito bem ter permanecido por lá, conseguido um bom trabalho em sua terra. Mas a 

repressão política não permitiu com que tal fato fosse consumado. A sua lembrança sobre 

a sua infância era positiva, pois mesmo sendo difícil, caracterizou-a como anos 

“maravilhosos”. Porém, em 1908, com 15 anos de idade, ao invés de continuar em sua 

região, resolveu prosseguir na vida acadêmica e intelectual, indo para a mais cosmopolita 

                                                           
29 From prison, many years later, he would remember his rural upbringing as being difficult, because of 

the struggle to get ahead, but nevertheless sunny and carefree. “how inexpressibly wonderful my student 

years were” he recalled. “There was a kind of intoxication with life, a constant moving ahead, continual 

success, an almost pantheistic atttude.” (KOPALA, 2016, p. 15) 
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das cidades russas, a capital, São Petersburgo. Ele buscou novos horizontes na mais 

europeia das cidades russas, que podia apresentar perspectivas maiores do que as de seu 

povoado rural ou a “industrial Kneshma”. A escolha foi pela continuidade de sua 

formação intelectual e política, sendo prova do seu esforço a sua admissão no difícil 

exame da tradicional Faculdade de Direito da Universidade Imperial de São Petersburgo 

no ano de 1911, aos 18 anos de idade, o que é um incrível feito para um rapaz com as 

dificuldades financeiras, com a perseguição política que vinha sofrendo e com todas as 

barreiras que havia enfrentado até aquele momento. 

 

A Vida em São Petersburgo 

 

A escolha da capital russa, São Petersburgo, como local de moradia e 

estudo, era quase a única opção para um jovem que desejava continuar os seus estudos e 

participar de atividades político-culturais. São Petersburgo é considerada como “a janela 

da Rússia para a Europa” e a mais cosmopolita entre as cidades da Rússia. 

Em sua obra clássica sobre os processos sociais de modernização 

capitalista, Marshall Berman (1986) dedica uma atenção especial ao processo de 

modernização russo e de sua capital de uma forma particular. São Petersburgo foi fundada 

por Pedro, o grande, em 1703, em meio ao rio Neva (lama) e ele pretendia que essa cidade 

se localizasse na beira do mar, já que ele queria incentivar a navegação na Rússia e a sua 

nova capital tinha que representar a modernidade. Figes demonstra uma visão semelhante: 

 

São Petersburgo era mais do que uma cidade, era um projeto vasto e 

quase utópico de engenharia cultural para reconstruir o russo como um 

europeu. Em Memórias do subsolo (1864), Dostoievski a chamou de 

“cidade mais abstrata e intencional de todo esse mundo redondo”. 

Todos os aspectos da sua cultura petrina pretendiam ser a negação da 

Moscóvia “medieval” (do século XVII). Na concepção de Pedro, 

tornar-se cidadão de Petersburgo era deixar para trás os costumes 

“sombrios” e “atrasados” do passado russo em Moscou e entrar, como 

russo europeu, no mundo ocidental moderno de progresso e 

esclarecimento. (FIGES, 2017, p. 40) 
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A partir da análise das contradições no interior da cidade, Berman (1986) 

aborda como o Estado promoveu de forma autoritária um projeto de modernização, mas 

como existiu uma peculiaridade na produção cultural, particularmente literária, que 

permite analisar todo esse processo de modernização. O fato importante a ser destacado 

neste momento, é que o surto industrial do final do século XIX gerou uma situação 

paradoxal entre modernização e atraso, enquanto se concentrava uma intelectualidade, se 

formava um vasto proletariado e aumentavam as desigualdades. 

Kondratiev foi admitido em 1911 na tradicional Faculdade de Direito da 

Universidade Imperial de São Petersburgo, aos 18 anos de idade. A escolha de Kondratiev 

por morar e estudar em São Petersburgo representava uma opção pela ocidentalização e 

abertura do seu espírito para o mundo. É por esse motivo que a opção de Kondratiev por 

São Petersburgo demonstra a sua posição aberta à ciência e cultura produzidas no restante 

da Europa. Portanto, essa escolha de Kondratiev remete a antiga polêmica sobre o 

processo de modernização da Rússia, se essa deveria se abrir para o restante da Europa 

ou se fechar em si mesma, ou seja, na querela entre os ocidentalistas e os eslavófilos. 

Segundo Christopher Hill, “os eslavófilos conservadores fantasiavam os “bons costumes 

eslavos antigos”, tentavam transformar em virtude o fato de estar a evolução social da 

Rússia atrasada de três séculos em relação ao Ocidente” (HILL, 1977, p. 17), já os 

ocidentalistas, pretendiam absorver o que havia de mais avançado na cultura europeia, 

modernizar a Rússia, libertando-a do atraso secular. 

As universidades russas também manifestaram desde a sua fundação essa 

polêmica secular entre eslavófilos e ocidentalistas. Claro que essa discussão iniciou 

formalmente no século XIX, mas ela possui as suas raízes desde o final do século XVII e 

início do XVIII, ainda durante o governo do czar Pedro, o Grande, que iniciou uma série 

de “reformas modernizantes ocidentalizantes” (SEGRILLO, 2016, p. 52). Pedro, o 

Grande, adotou durante o seu governo inúmeras medidas visando a modernização, 

principalmente no aparelho burocrático, como a instituição da meritocracia na obtenção 

das patentes no exército e na administração, reduzindo o poder da nobreza no controle do 

Estado através da seleção por serviços prestados e pelo mérito. Com a morte de Pedro, 

em 1725, iniciou-se um profundo debate em toda Rússia, entre os adeptos das reformas e 

os seus opositores, mas foram apenas com os textos de Petr Chaadaev (1794-1856), que 

escreveu oito cartas filosóficas entre 1828 e 1856, que iniciou-se formalmente o debate 

entre eslavófilos e ocidentalistas (SEGRILLO, 2016). Durante todo o século XIX e início 
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do XX esse foi uma discussão central em todos os meios intelectuais, desde a literatura 

de Dostoievsky até movimentos políticos de oposição como os narodniks (populistas) e 

também refletiu-se no interior das universidades. 

A escolha da Universidade Imperial de São Petersburgo também é um 

aspecto importante, pois foi a primeira universidade russa e também era um símbolo de 

ocidentalização da Rússia (30). Ela foi fundada em 1724, por Pedro, o grande, com esse 

intuito. Depois vieram outras, como a Universidade Imperial de Moscou, fundada em 

1755. Entre os seus estudantes, grandes nomes da cultura e da política russa, como Pavlov 

e mais recentemente o próprio presidente Vladmir Putin, entre outras importantes 

personalidades. No final do século XIX a Rússia possuía cerca de 10 universidades e 

todas eram consideradas como universidades imperiais. O prédio imponente da 

Universidade Imperial de São Petersburgo e a sua arquitetura demonstram a ideologia por 

trás desse projeto e reforça essa característica modernizadora. A sua arquitetura 

requintada ao estilo barroco, com um modelo sóbrio, de linhas retas, com delicadeza e 

elegância, conforme a arquitetura ocidental, demonstrava o grau de ocidentalização 

arquitetônica do prédio, demonstrava a própria visão ideológica do Czar Pedro diante dos 

objetivos estratégicos russos, já que a anterior arquitetura na Rússia era baseada em um 

modelo bizantino, conforme o do Kremilin ou a Catedral de São Basílio, localizada na 

Praça Vermelha em Moscou, com as suas famosas cúpulas arredondadas. 

Apesar dessa visão modernizadora, a universidade russa daquele 

período era bastante diferente da forma em que a conhecemos tradicionalmente hoje e era 

marcada principalmente pelo autoritarismo do Estado (31). Os estudantes viviam uma 

realidade bem distintas na primeira metade do século XIX e ocorreram muitas mudanças 

até o ingresso de Kondratiev em 1911. Em primeiro lugar, os estudantes faziam rígidos 

exames para o seu ingresso na Universidade, com análise não somente dos méritos 

intelectuais, mas o controle da vida pregressa, tanto moral como política. Os estudantes 

também eram obrigados a usarem uniformes e tinham que seguir uma rígida norma de 

                                                           
30 DVORNICHENKO, A. Iu.; ROSTOVTSEV, E. A.; BARINOV, D. A. THE DEPARTMENT OF 

RUSSIAN HISTORY AT ST. PETERSBURG UNIVERSITY (1821–1917): A GROUP PORTRAIT. 

Вестник СПбГУ. История. 2016. Вып. 3. Disponível em:  

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5614/1/04-Dvornichenko.pdf . Consultado em: 18/03/2019. 

31 Um importante estudo sobre a formação da Universidade de São Petersburgo se encontra em: 

LEWITTER, L. R. Peter the Great, Poland, and the Westernization of Russia. Source: Journal of the History 

of Ideas, Vol. 19, No. 4 (Oct., 1958), pp. 493-506. Published by: University of Pennsylvania. Press Stable 

URL: https://www.jstor.org/stable/2707919. Acesso em: 09-01-2019. 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5614/1/04-Dvornichenko.pdf
https://www.jstor.org/stable/2707919
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conduta. No início do século XIX existia até distinção nos diplomas para filhos da nobreza 

de outros estudantes e apenas em 1811 foi emitido um decreto proibindo a punição 

corporal dos estudantes. As relações dos professores com os estudantes foram definidas 

por uma carta de 1835, que considerava que o estudante era subordinado aos professores 

e as autoridades. Existiam inspetores que faziam uma vigilância rigorosa sobre os 

estudantes. Esses eram inspecionados diariamente, tanto em aspectos morais, políticos e 

policiais. Inclusive, os inspetores buscavam saber o que os estudantes faziam fora da sala 

de aula e nos dias de folga, sábados e domingos. Para se ausentarem nesses dias era 

necessário autorização e tinham a recomendação para se portarem bem do lado de fora. 

Estavam proibidos de usar bigodes, fumar em sala e era estabelecido que roupas deveriam 

usar em cerimônias oficiais ou fora da universidade. A maior causa de conflito entre 

inspetores e estudantes eram as desordens dos uniformes. As punições em caso de 

violações das regras podiam ser muitas, desde uma reprimenda até o encarceramento dos 

estudantes. Inclusive, existia uma cela na universidade e os encarceramentos podiam 

chegar até sete dias de confinamento. A maioria dos estudantes e professores viviam em 

prédios universitários, o que facilitava esse controle (32). 

Essas formas de opressão geraram inúmeras lutas e resistências para a 

democratização e autonomia da universidade. Desde 1850 os alunos podiam se reunir e 

debater os assuntos pertinentes a eles. Em 1861, o Czar Alexandre II tentou controlar 

mais as universidades e publicou uma circular banindo as organizações estudantis, 

perseguindo professores e estudantes que não eram confiáveis, o que gerou uma série de 

manifestações e protestos, levando a expulsão de muitos dos rebeldes, o que levou ao 

fechamento da universidade e reabertura de todas as quatro faculdades em 1863. Nas 

décadas de 70 e 80 também ocorreram grandes agitações estudantis. Apenas em 1905, 

devido ao processo revolucionário, que a Universidade ganhou mais autonomia, elegendo 

o primeiro reitor, I. Borgman, que abandonou o cargo em 1910 devido a repressão policial 

contra os estudantes, assumindo em seu lugar o historiador E. D. Grimm, que foi o último 

reitor até a Revolução de Outubro (Vucinich, 1970). 

Apesar de toda essa repressão, a Universidade de São Petersburgo 

conseguiu aglutinar uma grande quantidade de pensadores de primeira grandeza, 

realizando pesquisas em várias áreas e influenciando toda a Rússia. Ou seja, quando 

                                                           
32 http://www.spbumag.nw.ru/2009/02/7.shtml 

http://www.spbumag.nw.ru/2009/02/7.shtml
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Kondratiev entrou na universidade em 1911, já existia uma política muito diferente em 

seu interior, onde os estudantes e a universidade possuíam uma maior autonomia, apesar 

do rígido controle ainda imposto pelo estado aos estudantes, além desse quadro de 

professores composto por grandes pensadores russos, que formaram a visão científica e 

de mundo de Kondatiev. 

 

A formação acadêmica de Kondratiev 

 

Na universidade, Nicolai Kondratiev teve acesso a uma formação 

universalista. O contato com vários intelectuais russos de primeira grandeza o 

introduziram no mundo acadêmico, o colocaram em contato com as mais variadas teorias 

e métodos científicos. Alguns desses mestres marcaram de forma profunda a formação 

intelectual e científica de Kondratiev e pode ser facilmente constatável em seu trabalho 

tais heranças. 

Apesar de ter se tornado um economista, Kondratiev não se graduou em 

Economia. Não existiam cursos de economia na Rússia (33). Mesmo que Normano (1945) 

                                                           
33 A não existência de uma instituição acadêmica para a formação de economistas não era uma 

característica somente da Rússia. Naquela época, essa era uma situação comum em todas as universidades 

do Ocidente. Os economistas ainda ministravam as suas aulas, principalmente, no interior do curso de 

direito. Esse era o caso da Faculdade Filosófica-legal, em que Kondratiev estudou. Ela não possuía um 

departamento de economia autônomo, apesar de grande parte de seus professores também atuarem de 

alguma forma com a economia política. Mesmo que oficialmente contasse com apenas dois economistas 

de cátedra – Tugan-Baranovsky e Slatovsky –, a maior parte dos seus professores tinham realizado algum 

tipo de pesquisa na área econômica. Foi por esse motivo que Kondratiev se formou em direito e não foi 

diplomado em economia, semelhante a outros importantes economistas do período, como Joseph Alois 

Schumpeter, que também era formado em direito pela renomada Universidade de Viena, na Áustria. Como 

dissemos, essa não era uma característica apenas da Rússia. O ensino de economia política passou por 

grandes transformações desde o final do século XVIII ao início do século XX. Essa disciplina científica 

deixou de ser ensinada através da cátedra de Filosofia Moral, conforme era ministrada desde 1752 por 

Adam Smith, pai da economia política, em Glasgow, na Escócia, para se tornar a disciplina de Ciência 

Econômica no início do século XX, quando Alfred Marshall e outros criaram a moderna disciplina 

acadêmica de Economia (Economics) “como disciplina independente” (McCraw, p. 484, 2012). Mesmo 

que estudiosos da História da Educação afirmem que foi na Prússia de Guilherme II, “em 1729, funda-se a 

primeira cátedra de Ciência Econômica do mundo” (GAMBI, p. 333), na Universidade de Halle, 

inegavelmente, o pai da disciplina deve ser considerado Adam Smith, em Glasgow – Escócia, pois ele foi 

o primeiro a estabelecer os fundamentos científicos para os fenômenos econômicos. Nos Estados Unidos a 

disciplina só apareceu apenas em 1824 com a criação da cátedra de filosofia moral e economia política na 

Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e também no Carolina College. Somente em 1825 que surgiu 

na Oxford e em 1828 no University College. Na Universidade de Dublin, na Irlanda em 1832 (McCraw, p. 

484, 2012). Portanto, todas essas universidades possuíam cátedras de economia, mas ainda não existiam 

cursos independentes, voltados para a formação de economistas profissionais. O curso de economia 

independente, não como um ramo da Filosofia Moral, surgiu apenas no início do século XX no Reino 

Unido. Como dissemos, foi Alfred Marshall quem primeiro criou o curso independente de economia na 
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afirme que o primeiro departamento de Economia existente na Rússia foi fundado em 

1903, o Instituto Imperial Politécnico de São Petersburgo, essa era uma formação através 

da influência alemã, principalmente da Escola Histórica (34), que possuía métodos e uma 

interpretação distante do que consideramos hoje como Ciência Econômica (35). 

Naquela época, existiam apenas três faculdades na Universidade de São 

Petersburgo: a filosófica-legal, a histórico-filológica e a físico-matemática. Portanto, 

Kondratiev frequentou a faculdade filosófica-legal. Segundo a Enciclopédia de São 

Petersburgo, na mesma época em que Kondratiev estudou, a Universidade contava com 

cerca de 10 mil estudantes e mais de 300 docentes em diversas áreas, desde teologia, 

línguas orientais e ocidentais, história, filologia, psicologia, física, matemática, economia, 

teologia, juristas, estatísticos, entre outros. A biblioteca da instituição era uma das 

melhores da Rússia (36). Mais da metade dos estudantes ingressos na universidade 

visavam o curso de direito (Kupaygorodskaya) (37). Por esse motivo que Kondratiev se 

graduou no curso de direito e não em economia, que foi semelhante ao caso de outros 

grandes economistas mundo afora, formando-se através de cursos e seminários de alguns 

professores economistas isolados dentro das Faculdades de Direito. 

Mesmo que Kondratiev não tenha obtido uma formação enquanto 

economista, ele foi orientado pelos maiores acadêmicos russos, aos quais os debates e as 

pesquisas sobre o desenvolvimento econômico russo era de extrema importância. Foi no 

rico espaço acadêmico da Faculdade Filológica-Legal, com grandes intelectuais russos 

lecionando, que Kondratiev participou ativamente de alguns importantes seminários na 

universidade. Segundo Makasheva (1998), Kondratiev frequentou os seguintes 

seminários: o do economista Sviatlovski, do jurista Petrajitski, do historiador Kovalevski, 

                                                           
Universidade de Cambridge, em 1903. Até mesmo na renomada Universidade de Harvard, nos Estados 

Unidos, onde formaram-se vários dos maiores economistas do século XX, o curso só surgiu em 1808, 

integrado à Faculdade de Humanidades, formando o seu curso de economia independente apenas em 1910 

com a criação da famosa Harvard Business School. 

34 “A hegemonia germânica mostrou-se claramente na organização do primeiro departamento de economia 

na Rússia – no Instituto Imperial Politécnico de São Petersburgo (1903). Grande parte dos instrutores 

tinham recebido seu treino na Alemanha; muitos deles pertenciam à escola histórica e adaptavam seu 

Historismo com alguma cousa do Marxismo e Populismo” (NORMANO, p. 96, 1945). 

35 Uma excelente análise sobre os conflitos entre a Escola Histórica alemã e a Moderna teoria Econômica 

é disponível em: SCHUMPETER, A. Joseph. History of Economic Alalysis. Taylor & Francis. London: 

2006. Disponível em: www.eBookstore.tandf.co.uk.   

36 St. Petersburg State University M. Gorky Scientific Library THE SCIENTIFIC LIBRARY OF ST. 

PETERSBURG STATE UNIVERSITY The history and collections. S/d. Disponível em: << 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15386/1/libguide2017.pdf >>. Consultado em: << 23/03/2019 >>. 
37 Kupaygorodskaya, A P. SAINT PETERSBURG ENCICLOPAEDIA. Disponível em: 

http://www.encspb.ru/object/2855701292?lc=en. Consultado em: 16/10/2018. 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/15386/1/libguide2017.pdf
http://www.encspb.ru/object/2855701292?lc=en
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de Lappo-Danilevski, do economista Tugan-Baranovski (MAKASHEVA, 1998, p. 16) e 

do estatístico V. Stepanov (BARNERT, 1998, p. 21). 

A repressão do regime czarista continuava e era sentida, “a perseguição 

de sábios sociais acadêmicos pelo governo era a costumeira história das Universidades 

Russas” (Normano, 1945, p. 22). Os próprios professores de Kondratiev sentiram essa 

repressão na pele. Um exemplo foi o de M. Kovalevski, que em 1896, mesmo sendo um 

dos mais prestigiados cientistas da Rússia, foi expulso da carreira acadêmica por questões 

políticas e só voltou a lecionar na Universidade de São Petersburgo depois da Primeira 

Revolução Russa de 1905 e do processo de relativa democratização nessa universidade. 

Outro exemplo foi o do economista Sviatlovski, que teve que concluir os seus estudos na 

Alemanha devido a perseguição política do Estado em decorrência de sua atuação no 

meio sindical. Da mesma forma ocorreu com Tugan-Baranovsky, que foi demitido em 

1899 e só retomou as suas atividades profissionais em 1905. Essa era uma situação 

corriqueira, fazia parte do cotidiano dos professores e do meio acadêmico, pois “durante 

todo o século 19 e o princípio do 20 a carreira acadêmica de muitos professores 

universitários de Ciências Sociais foi cortada por demissão administrativa”, e ainda “Por 

algum tempo o governo declarou a Filosofia e a Economia Política ‘Ciências de luxo’ e 

tirou-as do programa universitário” (Normano, 1945, p 22). 

Apesar da forte censura imperial e de toda a repressão czarista, as 

universidades conseguiram aglomerar o que havia de mais crítico na intelectualidade 

russa do período (38). Um exemplo foi o do professor Tugan-Baranovsky, que mesmo 

com posições políticas contrárias ao czarismo e até sendo considerado por muitos como 

um autor marxista, ele tinha permissão para lecionar na Universidade, principalmente, 

devido ao seu prestígio internacional. Essa era uma relação contraditória. Ao mesmo 

tempo em que estudava o marxismo na universidade, suas teorias kantianas do advento 

de um socialismo através do aprimoramento ético do ser humano e não por meios radicais 

(39), eram politicamente inofensivas contra o czarismo.  

                                                           
38 Esse é um fato curioso, pois apesar de toda a repressão nos meios universitários, as ideias radicais 

tiveram uma grande aceitação nos meios acadêmicos. Era uma questão de Estado o controle universitário, 

pois uma parcela importante da intelligentsia havia se tornado oposta ao czarismo desde o século XIX, 

conforme podemos constatar no exemplo dos populistas, que durante a década de 1870 conseguiram grande 

influência nos meios universitários e tinham vários de seus quadros provenientes dos meios estudantis 

radicalizados.   

39 BARANOVSKY, Tugan. Los Fundamentos Teóricos del Marxismo. Hijos del Reus Editores. Madrid: 

1916.   
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Quando Kondratiev entrou na faculdade, apesar do controle e vigilância 

do Estado, acalorados debates ocorriam em seu interior. A repressão não conseguia 

impedir a emergência de um intenso debate intelectual. As principais discussões giravam 

em torno de questões sobre a metodologia das ciências sociais, da teoria do conhecimento, 

desenvolvimento e progresso social (Makasheva, 1998), mas também debates em torno 

da Universidade Imperial de São Petersburgo se encontrava presente uma série de 

renomados intelectuais (40). Neste rico espaço acadêmico, com grandes intelectuais 

russos lecionando, Kondratiev participou ativamente de alguns importantes cursos na 

universidade, como o do economista Sviatlovski, do jurista Petrajitski, do economista 

Sviatlovski, do historiador Kovalevski, de Lappo-Danilevski e do economista Tugan-

Baranovski, ao qual Kondratiev também fez o curso e seminários deste (MAKASHEVA, 

1998, p. 14). A relação entre as teorias dos dois autores sobre as crises econômicas é algo 

evidente e veremos mais à frente sobre isso. 

O principal influenciador intelectual de Kondratiev na Universidade foi 

o eminente economista Tugan-Baranovsky, que foi a pessoa que de fato formou o jovem 

Nicolai em economia política, pois era a grande referência econômica na Universidade e 

no cenário cultural russo da época. Porém, ele também recebeu uma influência direta de 

inúmeros outros professores, como é o caso de Lappo-Danilevski e Kovalevski, que 

foram fundamentais para a elaboração do seu método e fundamentos históricos e 

científicos, entre outros. Porém, isso não significa uma aceitação cabal das teses dos seus 

professores, ele buscou aprofundar inúmeras questões que os seus professores haviam 

apontado, pois ele questionou a “abordagem idográfica de Lappo-Danilevski e os 

princípios teleológicos dos conceitos e os fundamentos éticos das ciências sociais de 

Tugan-Baranovsky” (Makasheva, 1998, p. 15).  

Na época em que Kondratiev ingressou no meio acadêmico, o 

renomado professor Alexander Sergeyevich Lappo-Danilevsky (1863-1919) lecionava 

uma disciplina obrigatória de Metodologia da História na Faculdade de Filologia e Direito 

da Universidade Imperial de São Petersburgo, onde era professor desde 1890 

                                                           
40 Um importante estudo sobre essa questão se encontra em: VUCINICH, Alexander. Science in Russian 

Culture: 1861-1917. Stanford, California: Stanford University Press. Disponível em: 

<<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

PT&lr=&id=YoE1wsA6USQC&oi=fnd&pg=PP17&dq=Alexander+Vucinich&ots=xUqg-

Hrena&sig=Buxuc2Bb9bjaug_wE2CrP7Fo_Lc#v=onepage&q=Alexander%20Vucinich&f=false>>. 

Consultado em: 05/07/2019. 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=YoE1wsA6USQC&oi=fnd&pg=PP17&dq=Alexander+Vucinich&ots=xUqg-Hrena&sig=Buxuc2Bb9bjaug_wE2CrP7Fo_Lc#v=onepage&q=Alexander%20Vucinich&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=YoE1wsA6USQC&oi=fnd&pg=PP17&dq=Alexander+Vucinich&ots=xUqg-Hrena&sig=Buxuc2Bb9bjaug_wE2CrP7Fo_Lc#v=onepage&q=Alexander%20Vucinich&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=YoE1wsA6USQC&oi=fnd&pg=PP17&dq=Alexander+Vucinich&ots=xUqg-Hrena&sig=Buxuc2Bb9bjaug_wE2CrP7Fo_Lc#v=onepage&q=Alexander%20Vucinich&f=false
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(VUCINICH, 1970, p. 214). Ele foi um dos que ajudou Kondratiev nas discussões 

metodológicas, foi-lhe uma influência decisiva. Nessa época, 1911, Lappo-Danilevsky já 

era reconhecido em toda a Rússia como um importante historiador, principalmente por 

sua pesquisa sobre metodologia histórica com fontes primárias – pesquisa sobre os Citas, 

a servidão na Rússia, Catarina II, entre outros. A sua metodologia abordava sobre a 

necessidade recriar as fontes em seu contexto cultural e histórico para a compreensão do 

verdadeiro sentido da fonte primária. Os principais historiadores de São Petersburgo e da 

Rússia frequentaram os seus seminários. Além de historiador, também era filólogo, 

arqueólogo e sociólogo. Em 1906, ele foi laureado com o título de doutor honoris causa 

pela Universidade de Cambridge, atingindo reconhecimento internacional. Foi membro 

da Academia de Ciências de São Petersburgo, o fundador da Sociedade Sociológica 

Russa, da Sociedade de Arquivos e membro da importante Academia de Ciências e 

Universidades da Rússia, exercendo uma influência sobre o meio científico de toda a 

Rússia. As suas principais contribuições foram relativas a história sócio econômica, 

política e cultural da Rússia, metodologia, através do estudo das fontes primárias 

(Kononov, 2001) (41). 

Outro importante professor da faculdade que exerceu uma influência 

decisiva sobre o jovem Kondratiev foi Maksim Kovalevsky (1851-1916). Sobre 

Kovalevsky, como aponta Fontevieille (1992, p. 10), Kondratiev escreveu dois artigos: o 

primeiro foi M. M. Kovalevski como Mestre para Pensar, escrito em 1916, data da morte 

de Kovalevsky; o segundo foi O Crescimento Demográfico como fator do 

desenvolvimento sócio-econômico segundo M.M. Kovalevsky, de 1917. No primeiro 

artigo, “ele descreveu Kovalevsky como o ‘pai da sociologia russa’” (BARNERT, 1998, 

p. 23). Sorokin (1963) também tinha uma grande admiração por Kovalevsky e afirmou 

que ele o formou como sociólogo. 

Kovalevsky voltou a lecionar na Universidade de São Petersburgo em 

1905, pois havia ficado afastado por motivos de perseguição política, e na mesma época, 

também foi eleito como deputado para a Primeira Duma (1906) e para o Conselho 

Imperial (1907), aproximando-se do czarismo, apesar de ter mantido as suas convicções 

democráticas, como demonstra o seu importante trabalho em defesa dos direitos políticos 

                                                           

(41) KONONOV, A A. Lappo-Danilevsky A.S., (1863-1919), historian. Saint Petersburg Encyclopaedia. 

Disponível em: http://www.encspb.ru/object/2804013508?lc=en. Consultado em 15/10/18. 

http://www.encspb.ru/object/2804013508?lc=en
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dos judeus que viviam na Rússia, publicado em 1916. As suas pesquisas tiveram uma 

repercussão internacional, “cujo trabalho Marx conheceu e apreciou” (Makasheva, 1998, 

P. 15). O seu livro Possessão Comunal da Terra (Obshchinnoe Zemlevladenie) foi uma 

das fontes utilizadas por Karl Marx para o Livro III de O Capital quando esse tratou sobre 

as relações agrárias (LINERA, p. 31, 1989) e era uma obra inovadora sobre diversos 

aspectos, tanto no manuseio de inúmeras fontes até então não utilizadas, como as 

etnográficas, quanto de sua visão global, ao analisar a evolução da propriedade em várias 

sociedades asiáticas e americanas. Marx chegou a analisar (KRADER e PANOFF, 1977, 

p. 333) e escrever um manuscrito de 80 páginas sobre esse livro de Kovalevsky (42), que 

ficou conhecido como Manuscritos B 140. Da mesma forma, Engels também utilizou a 

obra de Kovalevsky sobre a comuna camponesa russa como fonte em alguns trabalhos.  

“Durante este período, também, Kovalevsky ajudou ativamente o falecido V. A. Goltsev 

na organização dos primeiros Conselhos Russos do Zemstvo. Um fervoroso defensor do 

constitucionalismo e do autogoverno, ele fez muito neste momento para ajudar a 

formular um movimento em favor do constitucionalismo” (43) (PASVOLSKY, 1916, p. 

n.a.). Esse interesse pelo campesinato provavelmente fez com que o jovem Nicolai 

Kondratiev se aproximasse dele, como demonstram os seus artigos publicados em 1916 

e 1917. 

Portanto, quando o jovem Nicolai Kondratiev entrou na Faculdade, 

Kovalevsky já era reconhecido internacionalmente e era considerado a principal 

autoridade em sociologia da Rússia. A sua importância foi tão grande na consolidação 

dessa disciplina em seu país, que a Sociedade Sociológica Russa adotou o seu nome em 

1916.  Ele realizou inúmeros trabalhos de repercussão internacional, como o importante 

O Casamento entre os Eslavos Antigos, de 1890 (44), Direitos dos Judeus e seus Inimigos, 

                                                           
(42) “En septiembre de 1879, Maksim Kovalevsky, un historiador ruso, le regaló a Marx su libro titulado 

Obshchinnoe Zemlevladenie (Posesión comunal de la tierra). Marx, que por esos años venía estudiando 

materiales sobre la existencia de las comunidades campesinas en particular y, en general, materiales sobre 

las relaciones agrarias, para la redacción del volumen III de El capital, no tardó mucho tiempo en incluir en 

sus lecturas esta obra de Kovalevsky. Como resultado de su lectura, Marx redactó, entre notas, comentarios 

y transcripciones, más de ochenta páginas de uno de los cuadernos que, después de su muerte, fueron a 

parar al instituto internacional de Historia Social de Holanda, con la numeración B140”. LINERA, Álvaro 

García. Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx. La Paz: Ofensiva Roja, 1989. Disponível em: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/linera/1.1.pdf. Consultado em: 11/09/2018. 

43 During this period, too, Kovalevsky was active in assisting the late V. A. Goltsev in the organization of 

the first Russian Zemstvo Councils. An ardent supporter of constitutionalism and self-government, he did 

much at this time to help formulate a movement in favor of constitutionalism. (PASVOLSKY, 1916). 

44 https://en.wikisource.org/wiki/Folk-Lore/Volume_1/Marriage_among_the_Early_Slavs.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/linera/1.1.pdf
https://en.wikisource.org/wiki/Folk-Lore/Volume_1/Marriage_among_the_Early_Slavs
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de 1916 (45), entre outros trabalhos. Ele também discutiu muito a questão da metodologia 

em ciências sociais e do direito em particular, com uma análise comparativa através de 

métodos sociológicos e etnográficos. 

Outro importante professor da Universidade de São Petersburgo foi L. 

I. Petrazhitsky (1867-1931). Homem de vasto conhecimento, trabalhou com sociologia e 

filosofia, além de ser um jurista. Ele foi considerado o maior advogado da Rússia e um 

dos maiores juristas daquele período. Ele criticava o direito positivo e acreditava que a 

ordem externa influenciava o sistema jurídico e que esse era um fenômeno interno 

baseado na consciencia individual e de grupo. Ele foi deputado na primeira Duma. 

Também foi um duro crítico das teorias econômicas neoclássicas, particularmente do 

“homo economicus” agindo abstratamente, buscando resgatar os fundamentos históricos 

e psicológicos. A sua principal teoria foi a respeito das expectativas otimistas, sobre o 

papel da inovação, aspecto que também foi muito importante nos estudos de Kondratiev 

com as inovações tecnológicas. Ele faz uma profunda análise psicológica sobre o papel 

dos investidores da economia, que ao contrário da teoria liberal, que acredita que sempre 

esse homem está agindo racionalmente pelo bem social, Petrazhitsky demonstra que ele 

é movido pelas emoções e depois pela consciência. Com isso, ele deu uma importante 

contribuição para demonstrar a limitação de qualquer concepção generalizadora do 

comportamento econômico humano (46). 

Por último, precisamos abordar sobre o doutor Vladimir Vladimirovich 

Sviatlovsky (1871-1827), que foi um dos mais impressionantes professores que ensinou 

economia política para Kondratiev na Universidade de São Petersburgo, onde lecionava 

desde 1901 a disciplina de História da Economia Política (47). Essa notável figura, além 

de economista e poeta, era também um reconhecido historiador, com inúmeras obras 

publicadas sobre a história econômica russa e das ideias econômicas em geral, e um 

histórico militante e teórico do movimento sindical russo. 

Sviatlovski teve um papel relevante na luta revolucionária russa. Ele foi 

um ativo militante e um dos pioneiros no movimento sindical, onde ajudou a fundar e a 

organizar os primeiros sindicatos russos na década de 90 do século XIX. Ele fazia parte 

da corrente que foi denominada mais tarde por Lenin e outros pela alcunha de 

                                                           
45 https://en.wikisource.org/wiki/The_Shield/Jewish_Rights_and_Their_Enemies.  
46 http://econom.hram.by/?p=107. 

47 http://nekropol-spb.ru/main/cemeteries/novodevichje/svyatlovskiy-vladimir-vladimirovich/ 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Shield/Jewish_Rights_and_Their_Enemies
http://econom.hram.by/?p=107
http://nekropol-spb.ru/main/cemeteries/novodevichje/svyatlovskiy-vladimir-vladimirovich/
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“economicismo”. Essa corrente foi muito influente entre os socialistas russos, 

particularmente depois da vitória da greve textil de Petersburgo ocorrida em 1895. Os 

economicistas defendiam que a luta do proletariado deveria se concentrar nos aspectos 

econômicos e relegar a luta política para o segundo plano. Devido a atuação de 

Sviatlovsky no meio do proletariado, através de sua na fundação de sindicatos, ele sofreu 

uma intensa perseguição política, o que o levou ao exílio na Alemanha e a se formar em 

Munique, onde defendeu a tese sobre A História Econômica da Rússia Antiga.  Durante 

o seu exílio, o crescimento das greves tornavam-se cada vez mais um problema para o 

czarismo e demonstrava a sua vitalidade destas no cenário político russo, criando 

condições para um grande debate no seio social democrata, vanguardeado por Lenin e 

Plekhanov a partir de 1898, contra as doutrinas dos economicistas. A partir da Revolução 

de 1905, o economicismo entrou em total descrédito no seio da socialdemocracia russa 

enquanto corrente política, mas muitos de seus defensores continuaram a atuar no seio do 

movimento proletário e sindical. Foi assim, que em 1905 Sviatlovsky se tornou membro 

do Soviet de São Petersburgo e participou do Comitê Central da União Nacional dos 

Sindicatos, onde atuou de 1905 à 1907. Ele também continuou com as suas atividades 

científicas, publicando várias obras sobre a história do movimento sindical. Em 1907 ele 

abandonou as atividades políticas sindicais para se dedicar as atividades acadêmicas e a 

assessoria do Estado, como ocorreu com outros “economicistas”. Foi consultor da Duma 

entre 1909 e 1910 para assuntos econômicos. A partir de 1910 ele se dedicou 

exclusivamente ao ensino de economia política na Universidade de São Petersburgo (48) 

e só voltou a atividade política depois da Revolução de Outubro, se engajando na 

construção do novo sistema de educação pública. Ele também foi um dos pioneiros na 

Rússia com trabalhos estatísticos e provavelmente foi um dos professores que mostrou e 

ensinou a importância de tal método para Kondratiev. O professor Sviatlovsky havia 

analisado o passado russo através do método estatístico. Em 1901, ao mesmo tempo que 

começou a lecionar na Universidade, também havia sido contratado para trabalhar no 

departamento de estatística do Ministério da Agricultura e em 1903 trabalhou no 

Ministério das Finanças também como estatístico. Na Universidade atuou também como 

professor de estatística no Instituto Psiconeurológico (49). 

                                                           
48 http://hrono.ru/biograf/bio_s/svyatlovski.html. 

49 http://bioslovhist.spbu.ru/histschool/574-svyatlovskiy-vladimir-vladimirovich.html. 

http://hrono.ru/biograf/bio_s/svyatlovski.html
http://bioslovhist.spbu.ru/histschool/574-svyatlovskiy-vladimir-vladimirovich.html
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Além dessa relação acadêmica e científica com os seus mestres, 

também nasceu uma relação pessoal e eles se tornaram amigos. Os professores sempre 

ajudaram Kondratiev na vida pessoal, aconselhando-o em muitas situações, como quando 

“para ocupar a cadeira de Economia Política na Universidade Novgorod Nizhny, ele 

procurou o conselho de Lappo-Danilevsky” (Makasheva, 1998, p. 17). 

Como podemos ver, cada um desses professores foram importantes para 

a formação da visão científica e de mundo de Kondratiev. Ele recebeu aulas com alguns 

dos mais importantes pensadores russos do período, que ensinaram uma visão científica 

para Kondratiev e o instruíram na busca de um rigor científico. Os professores de 

Kondratiev também o ajudaram a formar a sua visão de mundo.  

Existia uma prevalência do pensamento progressista na Universidade, 

porém, um tipo de progressismo composto por correntes que foram fortemente 

combatidas pelos círculos mais radicais dos sociais democratas, como o “economicismo” 

e o “marxismo legal”, que somado as concepções políticas do populismo (narodnik) 

reformista dos Socialistas Revolucionários, compõem a base teórica de formação de 

Kondratiev. Apesar de Kondratiev ter construído um ponto de vista crítico a vários 

conceitos formulado por seus professores, ele não deixou de complementar muitas dessas 

análises. 

As universidades russas eram ilhas de cultura e relativa liberdade 

intelectual em um universo obscurantista como era o do czarismo. Porém, a forte censura 

existente dentro da universidade realizava um forte controle político e ideológico sobre a 

mesma, sendo tolerável apenas as teorias dos seus professores devido ao seu não 

comprometimento com o fim da ordem czarista e a sua adaptação a política oficial. Foi 

por esse motivo que Lenin taxou vários professores da Universidade de São Petersburgo 

e militantes que compuseram uma outra corrente política influente durante a virada do 

século pela alcunha de “marxistas legais”, devido a permissão da publicação de artigos 

de seus representantes na imprensa oficial russa. Agora, abordaremos o professor que 

Kondratiev recebeu maior influência teórica, Mikail Tugan-Baranovsky, eminente 

economista reconhecido internacionalmente, representante do “marxismo legal” e das 

teses revisionistas na Rússia. 
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O professor Tugan-Baranovsky 

 

O professor Mikhail Tugan-Baranovsky teve um papel central nessa 

descoberta do jovem rapaz. Segundo Pitirim Sorokin (1963), tanto Tugan-Baranovsky 

quanto o professor Georgievsky “ofereceram cursos paralelos em economia política” 

(50) (SOROKIN, 1963, p. 87) na Universidade de São Petersburgo. Nicolai Kondratiev 

frequentou os seminários de Tugan-Baranovsky na Faculdade, conforme demonstrado 

por seu currículo universitário (Makasheva, 1998). As marcas dessa relação estão 

presentes em toda a obra de Nicolai Kondratiev. Esse encontro com o notável professor 

pode ser considerado como um verdadeiro privilégio desfrutado pelo jovem Nicolai. Não 

existe outra palavra para definir a sua relação como pupilo de Tugan-Baranovsky, pois 

receber um ensino em sua faculdade, através de um pensador com tal magnitude, pôde lhe 

introduzir no que havia de mais moderno na disciplina de economia política desse período. 

Uma das características de Tugan-Baranovsky era o desejo de modernização e europeização 

da Rússia, defendendo que o capitalismo era viável nesse país. Esse era o principal debate 

político, entre os modernos eslavófilos (populistas) e os ocidentalistas (liberais, marxistas, 

etc.), e o professor Tugan-Baranovsky era um dos principais expoentes dessa querela. Nesse 

sentido, ele não era apenas mais uma figura acadêmica típica do meio universitário, ao 

contrário, ele “buscava o seu talento nas estruturas das pesquisas acadêmicas e assumia os 

problemas que eram realmente urgentes no momento e que deveriam estar sujeitos a 

compreensão e ao estudo puramente acadêmico (46)” (Kondratiev, p. 397), ou seja, Tugan-

Baranovsky não era apenas um mero reprodutor de teorias importadas de fora, ele era um 

especialista no pensamento de Marx, conhecia a fundo a doutrina clássica e neoclássica, e em 

todas elas conseguiu imprimir a sua marca. Com base nesse amplo conhecimento, ele 

introduziu de uma maneira particular, através de seus seminários na Faculdade, baseados na 

experiência internacional adquirida no ambiente universitário inglês, as principais questões 

que estavam sendo debatidas em vários países europeus e ainda estavam ausentes na Rússia. 

Segundo as palavras do próprio Kondratiev, ao escrever um artigo póstumo, em 1922, sobre 

o seu mestre, afirmou: 

 

Nós gostaríamos de enfatizar resolutamente e definitivamente seu 

significado como um acadêmico russo no campo da teoria econômica. 

Ao contrário de outros ramos da ciência e da cultura, o pensamento 

                                                           
50 “Both of them offered parallel courses in political economy” (SOROKIN, p. 87). 
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Ocidental ignorou o desenvolvimento da teoria econômica na Rússia. 

Pode-se afirmar que no campo da teoria econômica, Tugan-Baranovsky 

foi o primeiro no leste da Europa, na Rússia, que os pensadores 

europeus consideraram cuidadosamente como o realizador de um 

progresso nessa esfera. Nós já mencionamos isso acima, e aumenta a 

importância nacional de Tugan-Baranovsky. Ele conseguiu alcançar a 

altitude da época e o nível de pensamento científico e econômico dos 

países avançados e, além disso, conseguiu contribuir para esse 

progresso, e assim, mais do que qualquer um, ele tentou trazer a ciência 

econômica russa para dentro da europeia. O poder de uma nação em 

várias esferas da vida é determinado não apenas pelo afastamento e nem 

tanto por suas forças físicas, mas consideravelmente por suas forças 

espirituais. Deste ponto de vista, Tugan-Baranovsky é um personagem 

que indica o crescimento do poder do pensamento econômico russo e 

ao mesmo tempo ele é seu agente. Enquanto no campo da arte, música 

e belles lettres, a Rússia já fez uma grande contribuição, no campo da 

ciência e, em particular, da ciência econômica ela simplesmente 

começou a entrar na cena histórica e existe muito a ser feito aqui (51). 

(KONDRATIEV, 2014, p. 406) 

 

Conforme podemos verificar nesse julgamento de Kondratiev sobre 

Tugan-Baranovsky, escrito em 1922, ele o considerava como o fundador da economia 

política na Rússia e aquele que havia levado a ciência econômica desse país para o 

encontro com a ciência econômica mundial. Nesta sentença de Kondratiev, temos que 

enxergar que ao mesmo tempo em que ele emite a sua percepção geral sobre o seu ex-

professor no cenário político intelectual nacional russo, nas entrelinhas ele também está 

dizendo muito a respeito de si mesmo e do impacto das lições que recebeu nos seminários 

de Tugan-Baranovsky que ele frequentou na Faculdade Filológica Legal da Universidade 

de São Petersburgo. Neste momento da exposição, apenas queremos deixar claro que esse 

julgamento de Kondratiev nos demonstra a importância central de seu professor para o 

seu próprio pensamento, mas não significa que não haja diferenças significativas. 

                                                           
51 “We would like to emphasize resolutely and definitely his significance as a Russian scholar in the field 

of economic theory. Unlike in other branches of science and culture, the Western thinking ignored the 

development of economic theory in Russia. One can safely assert that in the field of economic theory 

Tugan-Baranovsky was the first who made the European thinkers to consider carefully the progress in this 

sphere made in the east of Europe, in Russia. We have already mentioned it above, and it increases the 

national significance of Tugan-Baranovsky. He succeeded to achieve the level of the epoch and the level 

of scientific and economic thought of the advanced countries, and moreover, he succeeded to contribute to 

this progress, and thus, more than anyone else he tried to bring the Russian economic science into line with 

the European one. The power of a nation in various spheres of life is determined not only by far and even 

not so much by its physical forces, but considerably by its spiritual forces. From this point of view, Tugan-

Baranovsky is a personage who indicates the growing power of the Russian economic thinking and at the 

same time he is its agent. While in the field of art, music and belleslettres, Russia has already made a great 

contribution, in the field of science and, in particular, economic science it just starts to enter the historical 

scene and there is much to be done here” (KONDRATIEV, 2014, p 406). 
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Tugan-Baranovsky era de origem ucraniana e tártara, mas foi 

considerado o maior economista da Rússia e uma das grandes referências da 

intelectualidade europeia no início do século XX (NOVE, 1970). Ele se formou em 

Matemática e Economia no Departamento de Direito da Universidade de Kharkiv, na 

Ucrânia, mas completou os seus estudos na Inglaterra, onde permaneceu durante seis 

meses e realizou uma longa e inovadora pesquisa sobre as crises econômicas, baseado em 

vários documentos oficiais sobre os ciclos industriais. 

Com a conclusão dos seus estudos no exterior, onde escreveu a sua 

importante e mais famosa tese sobre As Crises Industriais da Inglaterra, finalizada no 

ano de 1892 – quase simultaneamente aos Princípios de Alfred Marshall, que são de 1890 

– ele deu a sua principal contribuição para o debate econômico de então. Logo após, 

Tugan-Baranovsky se mudou para a Rússia e no ano de 1894 recebeu o título de mestre 

pela Universidade de Moscou com a apresentação do seu estudo sobre as crises inglesas, 

o que o habilitou para lecionar em universidades russas. Assim, em 1895 ele ingressou na 

vida acadêmica e passou a lecionar aulas de economia política na Universidade de São 

Petersburgo. Como consequência, em 1898 ele apresentou a sua tese A Fábrica Russa, 

que foi o trabalho responsável por seu título de doutor, obtido nessa mesma Universidade. 

Devido as suas atividades políticas, foi afastado da Universidade de São Petersburgo, pois 

o “seu interesse ativo no socialismo marxista levou à sua demissão pelo ministro da 

educação em 1899 por falta de confiabilidade política” (52) (NOVE, 1970, p. 24), 

retomando o cargo apenas em 1905. Ele foi eleito para a cátedra de economia política em 

1913 e mais uma vez vetado pelo governo (NOVE, 1970, p. 25). 

No ano de 1894, conforme expusemos, ele publicou o livro As Crises 

Industriais da Inglaterra, no ano de 1894, porém, a sua brochura teve uma baixa 

repercussão na Rússia, pois a sua divulgação ficou limitada apenas a alguns círculos 

intelectuais. Por esse motivo, ele próprio traduziu o seu livro para o alemão, com o 

objetivo de uma maior difusão do seu pensamento. Ele conseguiu publicá-lo em 1901 na 

Alemanha (49). O seu esforço foi recompensado e ele atingiu o público alemão 

especializado. Importantes economistas leram o seu trabalho e fizeram críticas favoráveis 

                                                           
52 “His active interest in Marxist socialism led to his dismissal by the minister of education in 1899 for 

political unreliability” (NOVE, 1970, p. 25). 
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e negativas (53), iniciando um longo debate associado ao seu nome e fazendo com que 

ficasse conhecido como o pai da Teoria da Desproporção. Entre os seus leitores, 

contavam os notáveis Werner Sombart e Arthur Spiethoff (54), que eram os mais 

eminentes representantes da última geração da escola histórica alemã (55), além de uma 

ampla gama de autores marxistas, como Karl Kautsky, Conrad Smith, Rosa Luxemburgo 

e Rudolf Hilferding (56). Inclusive, é importante ressaltar, que a influência internacional 

dos trabalhos de Tugan-Baranovsky foram duradores, pois influenciou nas décadas 

                                                           
53 O trabalho de Tugan-Baranovsky apareceu na Alemanha em um momento em que o marxismo recebia 

duros ataques de inúmeras correntes, principalmente entre os revisionistas e os economistas austríacos. Esse 

clima de combate ao marxismo ajudou na difusão de suas ideias. E por qual motivo atacavam o marxismo? 

Mesmo com as leis anti-socialistas, a Social Democracia havia conseguido conquistar uma grande 

influência sobre a sociedade alemã na década de 80 do século XIX, com expressiva votação parlamentar e 

uma ampla base sindical, o que levou a consolidação do marxismo como pensamento guia do movimento 

socialista alemão e internacional. Esse avanço das forças progressistas produziu reações políticas e teóricas. 

Surgiram duras críticas ao marxismo provenientes de vários lugares. Primeiro, veio por parte dos 

revisionistas. As primeiras críticas tomaram forma nos escritos de Georg Adler, Julius Wolf, Lujo Bretano, 

entre outros. Em um primeiro momento, o jovem socialista Eduard Bernstein veio em defesa do marxismo 

e escreveu inúmeros artigos entre 1891 e 1893 protegendo-o contra esses ataques externo. Porém, no 

interior do próprio Partido Social Democrata começou uma polêmica quanto as questões táticas. A ala 

jovem do Partido iniciou o seu debate com o Comitê Central a partir do Programa do Congresso de Erfurt 

de 1891. Karl Kautsky, respondeu de forma arrogante e inclusive desafiou os jovens, que só podiam criticar 

o programa se demonstrassem “a inexatidão da teoria marxista do desenvolvimento econômico” 

(FETSCHER, p. 267, 1982). Em um segundo momento, a partir de 1896, ocorreu uma cisão decisiva de 

Edward Bernstein com o pensamento marxista ortodoxo e ele começou a escrever uma série de artigos na 

Neue Zeit, revista do Partido, sobre os Problemas do Socialismo, que foram reunidos em um livro lançado 

em 1899, e que foram respondidos por Rosa Luxemburgo na brochura Reforma ou Revolução de 1900. 

Edward Bernstein pretendia rever as ideias de Marx e corrigir os seus erros, com o intuito de elaborar uma 

nova tática para o movimento socialista. Esse movimento de ideias ficou conhecido como revisionismo e 

foi associado ao pensamento de Edward Bernstein. A segunda crítica foram dos economistas austríacos. 

No mesmo ano de 1896, também surgiu outra dura crítica ao pensamento de Marx, que foi realizada na 

Áustria por Bohm-Bawerk com o livro O Fim do Sistema de Marx, em que fazia uma profunda crítica sobre 

a Teoria do Valor Trabalho e apresentava uma contradição entre o Livro I e III de O Capital, e somente foi 

respondida por um artigo de Hilferding publicado em 1904. Portanto, tanto no interior do movimento 

socialista quanto de economistas burgueses, o marxismo recebia ataques devastadores, o que criava um 

ambiente perfeito para a difusão e aceitação da obra de Tugan-Baranovsky, que “surfou na onda” desse 

clima de revisionismo e tentativa de destruição do pensamento marxista. 
54 FERLITO, Carmelo. DISPROPORTIONALITY AND BUSINESS CYCLE FROM TUGAN-

BARANOVSKIJ TO SPIETHOFF. (2014). Disponível em: << 

http://etdiscussion.worldeconomicsassociation.org/wp-content/uploads/Carmelo-Ferlito-Aug-14.pdf >>. 

Consultado em: << 01/11/2018 >>.   

(55) https://studfiles.net/preview/4365017/.  

56 Veja o trabalho de Rodolsky, particularmente o capítulo XXII, onde o autor demonstra que uma 

interpretação equivocada realizada por uma série de autores, particularmente pela não leitura do Grundrisse, 

levou a uma incompreensão do método de Marx e uma deturpação das desproporções entre os setores. 

Rodolsky associa as teorias de Tugan-Baranovsky como o centro da distorção com a concepção das crises 

de realização.   

http://etdiscussion.worldeconomicsassociation.org/wp-content/uploads/Carmelo-Ferlito-Aug-14.pdf
https://studfiles.net/preview/4365017/
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seguintes os trabalhos de Kalecki (57), que demonstrou as falhas do seu esquema, e do 

próprio Keynes (58), que leu criticamente as suas ideias monetárias. 

Tugan-Baranovsky foi considerado em sua época como um 

representante do revisionismo (59) na Rússia (KOLAKOWSKI, 1982), mesmo que não 

houvesse uma relação orgânica entre o professor Tugan-Baranovsky e Edward Bernstein, 

pai do revisionismo alemão. Essa corrente política foi muito combatida por Plekhanov e 

por Lenin. Tugan-Baranovsky tentou conciliar alguns elementos do marxismo com os da 

Moderna Economia austríaca. Em seu “conciliacionismo teórico”, como definiu Bukharin 

(1927), Tugan-Baranovsky é uma síntese entre o revisionismo, a Escola Austríaca e de 

elementos do Marxismo. Porém, as definições conceituais são complexas e como 

problematiza Paul Sweezy (1976), essa relação entre Tugan-Baranovsky e o revisionismo 

alemão precisa ser objeto de muita reflexão, pois ele “jamais pretendeu ser marxista”, 

mas “seria errôneo não classifica-lo como tal” (60), afinal, como afirma Strada (1984) 

                                                           
(57) Inclusive, é importante ressaltar, que a difusão internacional do pensamento de Tugan-Baranovsky não 

se limitou ao final do século XIX e início do século XX. Depois da sua morte, ocorrida em 1919, muitos 

economistas se aproximaram do seu pensamento. O caso mais notável aconteceu durante a década de 30, 

quando ocorreu uma aproximação com o pensamento de importantes economistas, tanto através do trabalho 

de Kalecki, que se apropriou do conceito de ciclo em Tugan-Baranovsky mostrando que a questão que 

aparece é a estabilidade, que em um modelo estável, considerando a acumulação de capital, a questão do 

investimento ele é demanda no curto prazo e no longo e aumento da capacidade produtiva, que no curto 

prazo o aumento do investimento contribui para que o produto efetivo se aproxime do produto de plena 

capacidade, no longo ele faz o contrário. Analisar o efeito de investimento no curto e longo prazo. O gasto 

capitalista é investimento e no longo prazo é aumento da capacidade produtiva, que a ação dos capitalistas 

em baixa ociosidade é aumentar o investimento e no ciclo de longo prazo e do próprio Keynes com a sua 

teoria da moeda, o que é algo bastante significativo do grau de influência do pensamento de Tugan-

Baranovsky autor nos anos posteriores. 
(58) “Keynes, on his part, in the Treatise of Money, «sympathizes strongly with the school of Tugan-

Baranovski, Hull, Spiethoff and Schumpeter, in which Tugan-Baranovski was the first and the most original 

representative» (Keynes, 1971). On the influence exerted by Tugan-Baranovskij on Keynes and Keynesian 

macroeconomics, see Reijnders (2007, pp. 8-10). Seligman (1962, p. 95) remarks that Keynes’s main ideas 

«can be traced to Tugan-Baranovsky, via Arthur Spiethoff and Knut Wicksell»”. (Ferlito, 2014). Disponível 

em:  http://etdiscussion.worldeconomicsassociation.org/wp-content/uploads/Carmelo-Ferlito-Aug-14.pdf. 

Consultado em 01/11/2018. 
(59) O Revisionismo foi uma corrente política surgida na Alemanha com Edward Bernstein que pretendia 

revisar as principais conclusões de Marx. 

60 “Tugan foi talvez o mais influente e original dos economistas produzidos pelo chamado movimento 

“revisionista”, que começou a surgir em todos os ramos do socialismo europeu após a morte de Engels, em 

1895. Talvez não seja muito adequado chamar Tugan de revisionista, pois ele jamais pretendeu ser marxista, 

e quanto a isso diferia daqueles que, como Eduard Bernstein, pensavam (ou pelo menos diziam pensar) que 

estavam apenas “revendo” Marx à luz da experiência moderna. Para todas as finalidades práticas, porém, 

Tugan fazia parte dos revisionistas, e seria errôneo não classifica-lo como tal, no que se relaciona com a 

presente exposição. Devemos acrescentar, porém, que Tugan também exerceu uma influência considerável 

sobre o desenvolvimento das pesquisas modernas do ciclo econômico, sendo seu trabalho sobre a história 

das crises comerciais na Inglaterra uma das obras pioneiras da investigação empírica desse campo”. 

(SWEEZY, pp. 188-189)   

http://etdiscussion.worldeconomicsassociation.org/wp-content/uploads/Carmelo-Ferlito-Aug-14.pdf
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sobre o elo entre as duas correntes (61), “este reformismo explicita suas premissas 

revisionistas, inserindo-se de modo original no Bernstein-debatte” (STRADA p. 93). 

De qualquer forma, mesmo que não tenha existido uma relação formal 

entre Tugan-Baranovsky e Bernstein, as ideias de Tugan-Baranovsky influenciaram uma 

série de intelectuais no início do século e contribuiu com a onda de “revisão” do 

pensamento de Marx, que atingiu não somente o movimento socialista como o 

pensamento econômico europeu em geral e o austríaco em particular. Apesar da recepção 

crítica as suas ideias no meio marxista ortodoxo – por Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, 

entre outros –, já que ele “rejeitou o que considerava as duas explicações da crise 

proposta por Marx” (SWEEZY, p. 189) – tendência da queda na taxa de lucro e 

subconsumismo –, o pensamento de Tugan-Baranovsky influenciou uma série de autores 

socialistas no início do século XX. Com o avanço político dos revisionistas, até mesmo 

entre os defensores da ortodoxia, que foram caminhando paulatinamente para uma 

trajetória reformista, inclusive, aderindo ao chauvinismo nacional e votando pelos 

créditos de guerra em 1914, motivo da grande cisão no movimento socialista 

internacional, foram influenciados por ideias de Tugan-Baranovsky. Com esse 

crescimento do reformismo no seio da social democracia alemã, muito significativa foi a 

adesão de Rudolf Hilferding às teses de Tugan-Baranovsky em 1910, quando defendeu 

inúmeros postulados das crises de desproporção em seu Opus Magnus O Capital 

Financeiro – do capítulo XVI ao XXV existem abundantes referências aos esquemas de 

reprodução –, que transformou o modelo de Tugan-Baranovsky em uma tese com o 

carimbo marxista (62). Como esse livro foi considerado na época do seu lançamento 

                                                           
61 “Struve discerne uma contradição no conceito marxiano de revolução, no qual, por um lado, Marx 

postularia uma teoria da “pauperização crescente” do proletariado e, por outro, atribuiria ao próprio 

proletariado a missão de realizar efetivamente as conquistas culturais da humanidade, conquistas 

intensificadas no capitalismo” (STRADA, p. 93). E ainda: “se, por revolução social, entende-se uma 

completa inversão da ordem da sociedade, então a relação entre esta revolução e a revolução política, isto 

é, a “revolução”, poderá ser assim formulada: quanto mais revolucionária é a transformação social, tanto 

menos ela pode ser “revolucionária”. A complexidade e a riqueza de conteúdo excluem a simplicidade do 

método (STRADA, p. 94).   

62 “Dentro em pouco a teoria da desproporção, desenvolvida em conexão com os esquemas de reprodução, 

passou a ser considerada como de Marx, ao invés de Tugan; a sua verdadeira origem foi esquecida. E o que 

finalmente colocou o selo da autenticidade nessa nova versão da teoria da desproporção foi seu acatamento, 

pelo menos em suas consequências positivas, por Hilferding, em seu conhecido livro sobre o capital 

financeiro, vários anos depois. Hilferding era um marxista “ortodoxo”, considerado talvez como o principal 

economista do movimento socialista de língua alemã, e seu livro foi certamente um dos mais importantes 

depois do próprio O Capital. Quando ele apoiou a teoria da desproporção, a posição desta estava 

consolidada”. (SWEESY, pp. 189-190). Nesse aspecto é importante ressaltar a posição de Bukharin, que 

apesar da forte oposição as concepções de Tugan-Baranovsky em seu livro A Economia Política do 

Rentista, de 1914, adere posteriormente a grande parte das teses de Hilferding em seu livro A Economia 

Mundial e o Imperialismo, de 1916. 



43 
 

como uma continuação de O Capital, de Marx, as teses da desproporção de Tugan-

Baranovsky foram indiretamente e erroneamente chanceladas como teses propriamente 

marxistas, conforme a explicação de Roman Rodolsky. 

Mas a caracterização de Tugan-Baranovsky como um revisionista não 

pode se limitar apenas ao seu pensamento econômico e teórico, deve ser também buscado 

em sua visão política de mundo. Nos anos 90 do século XIX, ele foi um ativo membro de 

um círculo intelectual que ficou conhecido como “marxistas legais” (63). O grupo dos 

marxistas legais era composto por uma série de pensadores idealistas e cristãos, que 

haviam se aproximado do marxismo como um meio de combater as correntes populistas 

e ocidentalizar a Rússia, defendendo a necessidade do desenvolvimento capitalista no 

país e da constituição de um sistema político republicano. Os seus principais 

representantes eram Piotr Struve, Nikolai Berdiaev, Serguéi Bulgákov, Mikhail Tugan-

Baranovsky, entre outros. Segundo Normano (1945), “esta corrente nasceu na primeira 

metade do século 19 e foi iniciada pelo livro ‘Critical Notes on the Development of 

Capitalism in Russia’ de Peter von Struve, que causou uma grande controvérsia 

apaixonadamente discutida nas reuniões históricas da Imperial Sociedade Livre para 

Economia” (NORMANO, 1945, p. 104). Ainda nos diz que “N. Berdyayev, M. I. Tugan-

Baranovsky e S. N. Bulgakov apoiaram a posição de Struve naquele tempo”, e que 

“Elements of Political Economy’ de Leo Buch tinha até uma introdução de Eduardo 

                                                           
63 “Por “marxismo legal”, entende-se a atividade política e cultural desenvolvida entre 1894 e 1901 por 

um pequeno grupo de estudiosos russos Pëtr Struve, Mikhail Tugan-Baranovski, Sergei Bulgakof, Nicolai 

Bardiaev e Semën Frank” (STRADA, p. 85).  

“O termo "marxismo legal" aplica-se aos escritos de um grupo de filósofos e economistas russos que 

avançaram ideias marxistas nos anos noventa, mas que, quase desde o princípio, adotaram uma atitude cada 

vez mais crítica em relação às características essenciais da ortodoxia, tanto na economia política quanto no 

campo social. Nenhum dos "marxistas legais" foi ortodoxo na forma que foram Plekhanov ou Lenin, e 

depois de 1900 eles abraçaram o liberalismo político, e em sua maioria a filosofia cristã” (KOLAKOWSKI, 

p. 357). “El término «marxismo legal» se aplica a los escritos de un grupo de filósofos y economistas rusos 

que avanzaron ideas marxistas em los años noventa, pero que, casi desde el principio, adoptaron uma actitud 

cada vez más critica hacia los rasgos esenciales de la ortodoxia, tanto en economía política como en el 

campo social. Ninguno de los «marxistas legales» fue ortodoxo en la forma en que fueron Plekhanov o 

Lenin, y después de 1900 abrazaron el liberalismo político, y en su mayoría la filosofía Cristiana” 

(KOLAKOWSKI, 1982, p. 357).   
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Bernistein” (Idem, p. 104). Foi Lenin quem batizou esse círculo intelectual como 

marxistas legais (64), pois ele havia conhecido e confrontado ainda na década de 90 (65). 

O mais importante marxista legal e mais combatido pelos sociais 

democratas russos foi Piotr Berngárdovitch Struve. No final do século XIX, depois de se 

formar em direito em São Petersburgo, Struve se tornou um social democrata e até 

publicou em várias revistas socialistas. Struve publicou o seu primeiro livro em 1894, 

intitulado Observações Críticas, onde atacou a doutrina do populismo. Já Serguéi 

Bulgákov, que também era economista e filósofo e também defendeu que o capitalismo 

podia se desenvolver na Rússia, que ele possuiria uma missão civilizatória para a 

humanidade. O interessante é que ele tentou provar com base no marxismo a eternidade 

do capitalismo. Já Nikolai Berdiaev, que também se aproximou do marxismo, depois 

rompeu para professar um cristianismo radical. Piotr Struve, em suas obras posteriores, 

como os outros marxistas legais, se distanciaram cada vez mais do marxismo, porém, ele 

teve um papel importante na luta revolucionária russa. Durante o Primeiro Congresso do 

Partido Social Democrata Russo (POSDR) adotou o texto de Struve como o manifesto 

divulgado pelo partido, assim como ele contribuiu no início do jornal Iskra. Porém, em 

1901, os marxistas legais romperam, por divergências políticas e teóricas, com a social 

democracia e paulatinamente foram deixando de ser reformistas-revisionistas se tornando 

liberais (KOLAKOWSKI, 1982). A consolidação de sua reviravolta política se deu com 

a adesão da maioria de seus membros ao Partido dos Kadetes (Partido Democrata-

Constitucionalista), fundado em 1905, que era um partido liberal que defendia um 

czarismo constitucional. Chegaram mesmo a defender a política expansionista do 

czarismo e Piotr Struve se tornou membro do Comitê Central do Partido dos Kadetes 

depois da sua criação em 1905. Os marxistas legais transitaram da esquerda para a 

extrema direita liberal. Todos os marxistas legais lutaram incansavelmente ao lado da 

                                                           
(64) Os marxistas legais ganharam esse nome de Lenin, particularmente, segundo ele, por sua participação 

em jornais e nas universidades e pela não repressão do czarismo as suas atividades, sendo aceitos legalmente 

pelo regime autoritário do czarismo. Porém, Kolakowski (1982) explica a origem do nome do grupo de 

uma forma diferente. Para ele, o adjetivo legal diz respeito ao fato desses intelectuais não viverem na 

clandestinidade e nem proporem atividades ilegais, atuando no marco da legalidade, diferente dos demais 

sociais-democratas, que viviam clandestinos, perseguidos pela polícia e tendo que publicar os seus textos 

escondidos em pseudônimos.   

(65) Lenin os conheceu em 1894, quando se mudou para São Petersburgo e frequentava a Universidade de 

São Petersburgo, conhecendo o então já professor Tugan-Baranovsky e o estudante Piotr Struve: “Conheceu 

também os chamados marxistas legais Piotr Struve e Mikhail Ivánovitch Túgan-Baranóvski, no salão de 

Klásson. Após alguns anos de harmonia com aqueles reconhecidos intelectuais, instaurou-se uma batalha 

política perene. Batalha literal de vida ou morte contra Struve, que acabou ficando no campo 

contrarrevolucionário sob ordens de Deníkin e Wrangel”. (KRAUSZ, 2017).   
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contrarrevolução, tanto dentro da Rússia como no exterior, contra os bolcheviques e a 

Revolução de Outubro. 

É verdade que na década de 90 e início do século XX, Lenin havia se 

aliado aos marxistas legais contra um inimigo comum, os populistas. Os teóricos do 

populismo defendiam que não era possível o desenvolvimento do capitalismo na Rússia 

(WALICKI, 1984). Eles pregavam que devido as peculiaridades russas, a transição para 

o socialismo não passaria pelo desenvolvimento do capitalismo, ressaltando a 

particularidade da comuna camponesa (MIR). Os marxistas legais se opunham aos 

populistas e defendiam a existência de condições para o desenvolvimento do capitalismo 

na Rússia e que inclusive estava em pleno curso. Os marxistas legais mostravam os 

aspectos positivos do capitalismo para a economia russa. Porém, paravam aí e não 

avançaram para uma crítica ao capitalismo, o que se diferenciava do pensamento de Lênin 

e da essência do marxismo. Segundo Lenin, no prefácio escrito para o livro de Bukharin 

em 1915: 

 

Nossos “struvistas” e “economistas”, no fim do século passado (...) 

tendo em conta o caráter progressista do capital e a inelutável 

necessidade do capitalismo, e estimando que ele deveria impor-se 

definitivamente na Rússia, eles chegaram a conclusões que constituíam 

uma apologia (inclinavam-se diante do capitalismo, reconciliavam-se 

com ele, glorificavam-no em vez de combate-lo) (...). (LENIN, 1986, 

p. 11) 

 

Apesar dessa aliança tática com os marxistas legais, Lenin os combateu 

frontalmente depois da derrota teórica do populismo, caracterizando-os como defensores 

da eternidade do capitalismo. O historiador Tamás Krausz afirma que “até que Lênin 

entrasse em cena, Struve foi a figura de maior autoridade entre os marxistas de São 

Petersburgo, mas logo caiu do pedestal” (KRAUSZ, 2017, p. 52).  

A posição dos marxistas legais russos em geral e a de Tugan-

Baranovsky em particular, negava o papel de uma revolução violenta e radical na 

transformação social da Rússia. Como negavam uma teoria do colapso do capitalismo, só 

era possível uma transformação social mediante a racionalidade humana. Por isso que 

esses pensadores defendiam uma posição de transição do “marxismo ao idealismo”, do 
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“socialismo ao liberalismo” e “em particular para Tugán-Baranóvski, para quem o 

socialismo ‘utópico’ merece ‘a mais séria atenção’, e, ‘sob certos aspectos, é até mais 

científico do que o marxismo”, e que o “kantismo, foi para alguns marxistas legais 

apenas uma etapa no sentido de uma nova concepção religiosa do mundo” (STRADA, 

1985, pp. 100-101). Reforçando essa tese, Kolakowski afirma: 

 

Esta foi a atitude do grupo, a que seus oponentes denominaram 

“marxistas legais”, e que desde o princípio defenderam ideias 

similares em muitos aspectos ao revisionismo alemão. A maioria 

deles abandonaram eventualmente o marxismo e se converteram 

em ideólogos liberais (66). (KOLAKOWSKI, 1982, p 350). 

 

Foi por essa vinculação com os principais debates europeus e russos, 

que o professor Mikhail Tugan-Baranovsky já era considerado como o maior economista 

russo quando o jovem Nicolai Kondratiev ingressou em 1911 aos dezoito anos na 

Universidade de São Petersburgo. Desde a década de 90 do século XIX, que o professor 

Tugan-Baranovsky vinha publicando inovadores estudos econômicos sobre o 

capitalismo, mas com reduzida repercussão. Porém, mesmo com a pouca difusão de sua 

obra na Rússia – talvez pela ausência de um público especializado em economia, talvez 

pela censura promovida pela autocracia czarista –, o professor Tugan-Baranovsky 

também ficou muito conhecido por suas atividades políticas entre os intelectuais russos 

de esquerda, que liam os seus artigos e as suas obras na imprensa oficial, do que por suas 

ideias econômicas. Portanto, a difusão de seu pensamento na Rússia dos anos 90 do século 

XIX ocorreu em conjunto com as suas atividades políticas, particularmente, vinculado 

aos marxistas legais, que se aglutinaram em torno do combate ao populismo a partir de 

1894 e defendendo o liberalismo na Coletânea Vekhi (etapas) depois de 1901. Pouco a 

pouco, os mais importantes representantes do marxismo legal foram aderindo a 

posicionamentos conservadores e antidemocráticos, passando a defender um projeto de 

monarquia constitucional, inclusive Tugan-Baranovsky. A percepção de Lenin estava 

correta, pois depois desse período de perseguição política e de ligação aos meios sociais 

                                                           
(66) “Esta fue la actitud del grupo, al que sus oponentes denominaron «marxistas legales», y que desde el 

principio defendieron ideas similares em muchos aspectos al revisionismo alemán. La mayoría de ellos 

abandonaron eventualmente el marxismo y se convirtieron en ideólogos liberales”. (KOLAKOWSKI, 

página, 350). 
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democratas, Tugan-Baranovsky e os demais marxistas legais foram paulatinamente 

mudando de posição política e durante a Revolução de 1905, aderiram em massa ao 

Partido Kadete, que era monarquista constitucional. 

Após a Revolução de Outubro de 1917, Tugan-Baranovsky retornou a 

sua terra natal, a Ucrânia, e passou a lecionar na Faculdade de Direito da Universidade de 

Kiev, onde continuou com as suas atividades políticas e acadêmicas. Durante a sua estadia 

em sua terra natal, Tugan-Baranovsky participou da formação da República Popular da 

Ucrânia, que foi fundada na metade de 1917, mas que proclamou a sua independência 

apenas no início do ano de 1918, iniciando um grande conflito com os russos sob a 

liderança de Symon Petliura. O governo de Symon Petliura foi responsável por várias 

milícias armadas autoras de inúmeros massacres e que confrontaram com o governo 

bolchevique durante a guerra civil. Segundo Jean-Jacques Marie, em sua biografia sobre 

Trotsky, a situação na Ucrânia era a mais devastadora: 

 

Os camponeses “verdes” da Sibéria ocidental ou de Tambov, 

sublevados durante o verão de 1920-1921, cortaram em pedaços as 

mãos e os pés dos comunistas que haviam capturado, lhes arrancaram 

os olhos, os destriparam a golpes de facas e os queimaram vivos em 

fogueiras a qual dançavam ao redor em júbilo. Na Ucrânia, os cossacos 

organizavam “sopas comunistas” nas aldeias de maioria judaica: 

punham para ferver os judeus e comunistas em enormes caldeirões e 

incentivavam os outros presos a comer partes de seus camaradas, sob a 

pena de sofrer a mesma sorte. Inumeráveis crianças e jovens judias 

foram estupradas por cossacos que lhes afundavam o sabre sob o ventre 

até o punho. Quando capturavam os culis que combatiam no Exército 

Vermelho, esses mesmo cossacos los despedaçavam a espadadas. Por 

ali passava o restabelecimento da monarquia e da propriedade privada 

dos meios de produção (67). (MARIE, 2009, p. 187) 

 

 

                                                           
(67) “Los campesinos "verdes" de Siberia occidental o de Tambov, sublevados durante el verano de 1920-

1921, cortaron a hachazos las manos y los pies de los comunistas que habían capturado, les arrancaron los 

ojos, los destriparon a golpes de horca o los quemaron vivos en hogueras a cuyo alrede dor bailaban de 

júbilo. En Ucrania, los cosacos organizaban "sopas comunistas" en las aldeas de mayoría judía: ponían a 

hervir a judíos comunistas en enormes calderos e invitaban a los otros cautivos a comer ia CdlilG CC_ cida 

de sus camaradas, so pena de sufrir la misma suerte. Innumerables niñas y muchachas judías fueron violadas 

por cosacos que a continuación les hundían el sable en el bajo vientre hasta la empuñadura. Cuando captura-

ban a los culis que combatían en el Ejército Rojo, esos mismos cosacos los despedazaban a sablazos. Por 

allí pasaba el restablecimiento de la monarquía y de la propiedad privada de los medios de producción”. 

(MARIE, 2009, p. 187) 
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A República da Ucrânia se aliou ao governo alemão contra os 

soviéticos. Depois da derrota da Alemanha, se aliaram aos poloneses. Tugan-Baranovsky 

chegou ao cargo de ministro da finança da República da Ucrânia por um breve período 

(NOVE, 1970). Durante a guerra civil russa ele participou ativamente da contrarrevolução 

na Ucrânia, até a sua morte em 1919. 

Porém, é importante ressaltar, que mesmo posteriormente tendo 

caminhado para a contrarrevolução, transitando da esquerda para a direita, a vida dos 

marxistas legais na Rússia não foi sem repressão e a sua atividade política não era 

considerada tão “legal” assim, afinal, a Rússia vivia uma atmosfera de extrema repressão 

política sob o governo do czar Nicolau II. O próprio professor Tugan-Baranovsky foi 

afastado da Universidade no ano de 1899, devido as suas atividades políticas e intelectuais 

junto aos marxistas legais e outros círculos intelectuais. Isso não significa que o adjetivo 

“legal” cunhado por Lenin para definir os pensadores que publicaram durante um tempo 

livremente na imprensa oficial eram agentes do czarismo. Lenin estava falando de uma 

legalidade em um sentido mais amplo, do fato desses autores não pretenderem romper 

com a ordem de coisas existente na Rússia, de acreditarem na eternidade do sistema 

capitalista. Após a insurreição de 1905 e o recuo momentâneo da repressão do czarismo, 

ocorreu uma relativa redemocratização da Universidade de São Petersburgo e Tugan-

Baranovsky foi readmitido na Faculdade Filológica-Legal, onde lecionou até 1917, 

quando retornou para a Ucrânia em oposição ao processo revolucionário russo. É evidente 

que a sua metamorfose política, de marxista à Kadete, contribuiu para o seu reingresso na 

Universidade, porém, os seus méritos científicos foram os principais motivos para esse 

retorno. Nesse período, em 1904, o principal economista alemão, Arthur Spiethoff, 

escrevia um importante estudo baseado nas ideias de Tugan-Baranovsky (FERLITO, 

2014). Inclusive, em 1914, devido a influência política dos marxistas legais, Bukharin 

ainda se via obrigado a escrever um texto teórico de combate as ideias de Tugan-

Baranovsky, demonstrando que este não era um “cachorro morto”. Prevendo o seu 

completo abandono das ideias revolucionárias em um futuro próximo, Bukharin dizia que 

“alguns já chegaram onde queriam, de onde eles contemplam do alto de sua arrogância 

os retardatários; outros quase não chegaram; outros mancam de longe à chegada” 

(BUKHARIN, 1974, p. 159). Bukharin ironicamente considerava que o professor Tugan-

Baranovsky não havia aderido completamente a reação, mas mesmo que estivesse “muito 

atrás da chegada, mas visivelmente ansioso para alcançar os seus colegas, temos que 
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tratar de um outro antigo marxista, agora conselheiro dos industriais, o professor 

Tougan-Baranovsky”, e, ironiza Bukharin, “ele começou a professar o cristianismo mais 

tarde do que os outros” (BUKHARIN, 1974, p. 160).  

Tugan-Baranovsky foi o professor que exerceu maior influência na 

formação do jovem Nicolai Kondratiev como economista. Ele foi o principal responsável 

por transformar em um economista profissional. “A influência de Tugan-Baranovsky 

seria a mais duradoura” (65) (BARNERTT, 1998, p. 21) no pensamento de Kondratiev, 

pois podemos verificar muitos aspectos em comum entre as teorias dos dois autores, 

principalmente, a concepção central de Kondratiev, os ciclos econômicos, que foi um 

aspecto importante nos estudos de Tugan-Baranovsky, mas que abordaremos agora. 

 

Kondratiev e Tugan-Baranovsky 

 

Agora, abordaremos sobre a relação entre a obra de Kondratiev e a de 

Tugan-Baranovsky, pois os dois possuem muitos vínculos, particularmente em suas 

concepções sobre os ciclos econômicos, mas diferente do que os inimigos de Kondratiev 

o acusaram no final da década de 30, como um continuador das teses de Tugan-

Baranovsky, os dois autores também possuíam muitas diferenças, até mesmo no 

entendimento sobre os ciclos. 

Em 1923, Nicolai Kondratiev escreveu um artigo em homenagem ao 

aniversário do seu antigo professor, que havia falecido precocemente no ano de 1919. 

Nesse mesmo ano, ele também escreveu uma biografia sobre Tugan-Baranovsky, que não 

conseguimos encontrar. Esse artigo de Kondratiev é muito importante, pois demonstra 

pontos de aproximação e distanciamento entre os dois. Ele faz uma ampla abordagem 

geral sobre os principais elementos do pensamento de Tugan-Baranovsky. 

Em primeiro lugar, salta à vista o fato de Kondratiev não analisar o 

conceito de ciclo econômico, que está presente na obra do economista ucraniano e 

diferencia-lo em relação a sua formulação. Nesse mesmo período, Kondratiev havia 

lançado o seu primeiro livro, A Economia Mundial Antes e Depois da Guerra (2002), 

onde descobriu a existência de ciclos econômicos longos, publicado em 1922. Talvez ele 

tenha escrito algo sobre a teoria dos ciclos econômicos na biografia escrita por 
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Kondratiev, porém, no artigo nada consta. E isso é bastante estranho, pois podemos 

verificar inúmeras continuidades entre os autores no aspecto relativo aos ciclos 

econômicos, que já eram objeto de estudo de Kondratiev durante a escrita do artigo e já 

que Tugan-Baranovsky transformou a compreensão da ciência econômica de então sobre 

o problema das crises e dos ciclos econômicos. A sua interpretação sobre as questões 

econômicas se encontra sintetizada em uma obra As Crises Industriais na Inglaterra, de 

1894. Esse livro é a base do pensamento econômico de Tugan-Baranovsky. Ele a 

atualizou nas edições posteriores e chegou a acrescentar capítulos adicionais com dados 

que chegam até o ano de 1914. Porém, mesmo que o núcleo do pensamento econômico 

esteja nessa obra, o seu pensamento econômico não se resume apenas a ela. Grande parte 

da sua tentativa de unificação entre a teoria do valor-trabalho e a da utilidade marginal, 

como a sua defesa do socialismo ético, estão presentes em obras posteriores, como 

Fundamentos Teóricos do Marxismo, de 1905, e O Socialismo Moderno, de 1906. 

De uma forma geral, segundo Kondratiev, o professor Tugan-

Baranovsky busca fazer uma síntese entre a teoria do valor-trabalho e a teoria da utilidade 

marginal. Cabe lembrar, que a tentativa de síntese mais ampla tinha sido aquela 

empreendida por Alfred Marshall, que visou em seus Princípios sintetizar as categorias 

centrais da economia neoclássica. A pretensão de Tugan-Baranovsky era muito mais 

ambiciosa do que a de Marshall, pois pretendia unificar dois sistemas completamente 

opostos, criando mecanismos de objetivação da teoria da utilidade marginal, onde “o fator 

determinante é o valor-trabalho, sendo a utilidade marginal o fator determinado”. Para 

Tugan-Baranovsky, a teoria da utilidade marginal era o fundamento da teoria do valor e 

que só precisava ser complementada com a teoria do valor-trabalho. 

Como ele afirmou logo na primeira página da sua obra As Crises 

Industriais na Inglaterra: “formulo uma nova teoria das crises, que ao meu juízo, é a 

síntese das doutrinas da economia clássica e do exposto por Marx no segundo volume da 

obra intitulada O Capital” (68). (TUGAN-BARANOVSKY, 1915, p. 01). Foi por esse 

motivo que Bukharin, depois de uma temporada de estudos na Áustria em decorrência do 

seu exílio político, pôde escrever uma tese sobre a Escola Austríaca, e definir que a síntese 

proposta por Tugan-Baranovsky era a de um “conciliacionismo teórico”. Kondratiev 

                                                           
(68) “Formulo una nueva teoría de las crisis que, a mi juicio, es la síntesis de las doctrinas, de la economía 

clásica y de lo expuesto por Marx en el segundo volumen de la obra titulada El Capital”. (TUGAN-

BARANOVSKY, p. 01).   



51 
 

discordou de Bukharin, claro, sem mencioná-lo, afirmando em seu artigo que a base do 

pensamento de Tugan-Baranovsky foi formada a partir das categorias do materialismo 

histórico e que apenas foram influenciadas por outros pensadores não marxistas:  

 

As visões sociais de Tugan-Baranovsky foram desenvolvidas 

com base nas ideias de Marx e no entendimento materialista da 

história. Mas as visões de Tugan-Baranovsky também foram 

influenciadas por outras ideias sociais, e de certa forma elas eram 

profundamente diferentes das visões de Marx. (KONDRATIEV, 

2014, p. 395) 

 

Assim, um aspecto essencial da teoria de Tugan-Baranovsky era a sua 

teoria do valor (69) e Bukharin e Kondratiev aceitaram esse fato. Em nossa avaliação, a 

posição de Bukharin era mais correta do que a de Kondratiev sobre essa questão. Porém, 

para os dois autores era evidente que Tugan-Baranovsky buscava tentar realizar uma 

síntese entre o marxismo e a teoria neoclássica. Assim, segundo Kondratiev: 

                                                           
(69) Kondratiev não faz nenhuma crítica incisiva contra esse conciliacionismo denunciado por Bukharin e 

trata como se fosse uma questão normal tal ecletismo. É importante ressaltar esse aspecto, pois tal 

conciliacionismo também está presente em vários aspectos da teoria dos ciclos longos de Kondratiev. 

Perceberemos em vários momentos de sua obra também adere a tal perspectiva eclética. Conforme o próprio 

Bohm-Bawerk alertava: “os pilares fundamentais do sistema marxiano são seus conceitos de valor e sua lei 

do valor. Sem eles, como o mesmo Marx assinala várias vezes, seria impossível qualquer conhecimento 

científico dos fatos econômicos” (BOHM-BAWERK, 1978, p. 32). Nesse sentido, não podemos 

caracterizar a teoria da utilidade marginal como um pressuposto conciliador. No campo marxista, poucas 

respostas foram dadas a essa questão até o ano de 1904, quando Hilferding publica uma réplica. Porém, a 

teoria das classes ociosas de Thorstein Veblen já era muito difundida, que acaba com os fundamentos da 

teoria da utilidade marginal. Porém, ao invés de produzirem uma resposta a teoria de Veblen, descartaram 

e continuaram a produzir os seus sistemas teóricos ignorando a mordaz crítica de Veblen. Assim, Mario 

Henrique Simonsen afirma logo no início do seu curso de microeconomia algo que é muito esquecido nos 

dias de hoje: “os fundamentos psicológicos da teoria tradicional devem ser compreendidos com algum 

pormenor. Em princípio, a ideia de comportamento racional poderia ser interpretada de duas maneiras: a 

primeira seria conferir à palavra racional alguma conotação padrão de conduta. Essa interpretação, no 

entanto, além de envolver difíceis juízos de valor, seria empiricamente inaceitável, pois a prodigalidade e 

a imprevidência são características muito espalhadas no gênero humano. A famosa crítica de Thorstein 

Veblen à teoria marginalista mostra, em essência, a impropriedade dessa interpretação do comportamento 

racional. (...) a segunda interpretação, hoje genericamente incorporada à teoria econômica, abstrai qualquer 

conotação ética ou objetiva na ideia de comportamento racional. (...) Essa segunda interpretação elimina as 

possíveis objeções do tipo Thorstein Veblen. Todavia, até certo ponto a ideia de comportamento racional 

se transforma numa espécie de truísmo. (SIMONSEN, pp. 03-04). Além do mais, a abordagem de Hicks 

sobre a teoria do valor subjetivo conforme formulado por Marshall era insustentável nem no terreno teórico. 

Por último, gostaríamos de invocar os estudos de Sraffa e do neoricardianismo contra as teses subjetivas 

do valor. Portanto, ao fazer esta longa nota, gostaríamos somente de ressaltar que essa universalidade da 

teoria da utilidade marginal, que se tornou um dogma consensual entre os economistas e que era aceito 

tanto por Tugan-Baranovsky quanto a Kondratiev, não é imune a sérias críticas e um aspecto extremamente 

importante. A única questão que gostaríamos de ressaltar é que ela trás consequências para o sistema teórico 

de Tugan-Baranovsky e Kondratiev, assim como a maneira que esses formularam as suas teorias cíclicas. 
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De acordo com Tugan-Baranovsky, as categorias lógicas da 

economia são de valor e de custo. Ele viveu na época da luta entre 

a teoria do valor da Escola Austríaca e a teoria do valor do 

trabalho. Ele também tentou desenvolver uma teoria sintética do 

valor e combinar a teoria de Ricardo com a teoria da utilidade 

marginal. Ele considerou o trabalho e a utilidade marginal como 

fatores objetivos e subjetivos do valor. Ele admitiu que o valor 

dos bens é igual à sua utilidade marginal. Mas ele também 

considerou que a utilidade marginal dos bens depende dos custos 

do trabalho e é diretamente proporcional aos custos de trabalho 

desses bens (70). (KONDRATIEV, 2014, p. 398).  

 

Essa posição sobre a teoria do valor não era uma particularidade de 

Tugan-Baranovsky, ao contrário, “o revisionismo econômico dos marxistas legais se 

centrou na teoria marxiana do valor” (KOLAKOVSKI, 1982, p. 365). Todos os outros 

marxistas legais realizavam críticas semelhantes à teoria do valor-trabalho e até 

defendiam as conclusões de Bohm-Bawerk, particularmente, a de que não havia uma 

transição lógica na transformação do valor em preço, ou seja, uma contradição entre o 

Livro I e o III de O Capital. Porém, tentavam salvar a teoria do valor-trabalho e realizar 

uma conciliação entre a teoria do valor-trabalho e a da utilidade marginal, limitando-a, 

conforme já havia feito Sombart, apenas como um custo de produção (BUKHARIN, 

1974, p. 182). Assim, “segundo Bulgakov, o valor devia considerar-se puramente como 

uma categoria social sem importância no estudo do movimento dos preços, porém, 

essencial para a análise do capitalismo” (KOLAKOVSKI, 1982, p. 365). No final de 

suas carreiras, os marxistas legais aderiram ao marginalismo e passaram a defender que 

o preço era formado pela necessidade do comprador, de acordo com a utilidade da 

mercadoria. 

Mesmo assim, Tugan-Baranovsky possui algumas peculiaridades 

interessantes em relação aos outros marxistas legais e marginalistas. Além de crer na 

inevitabilidade do desenvolvimento capitalista na Rússia, como Bulgákov, ele não via o 

                                                           
70 “According to Tugan-Baranovsky, the logical categories of economy are the value and the cost. He lived 

in the epoch of the struggle between the Austrian school’s theory of value and the theory of labor value. He 

also tried to develop a synthetic theory of value and to combine Ricardo's theory with the theory of marginal 

utility. He considers labor and marginal utility as an objective and subjective factors of value. He admits 

that the value of goods is equal to their marginal utility. But he also considers that the marginal utility of 

goods depends on the labor costs, and it is directly proportional to the labor costs of these goods”. 

(KONDRATIEV, 2014, p. 398).   
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capitalismo como um sistema estático, como propugnado na Teoria do Equilíbrio Geral 

marginalista neoclássica. A sua visão de sociedade estava fundada em uma análise 

histórica, baseada em dados empíricos sobre os ciclos industriais. Para Tugan-

Baranovsky, o capitalismo era um sistema dinâmico e cíclico e sempre se recompunha 

periodicamente por meio de ciclos tecnológicos depois das crises, encontrando um novo 

equilíbrio. Porém, a sua capacidade de acumulação, desde que atingida a 

proporcionalidade, podia ser infinita, renegando as teorias catastrofistas. Mesmo assim, 

era uma visão inovadora para a teoria econômica do período, pois ele defendia que o 

capitalismo sempre passava por crises periódicas e cíclicas, apesar de não ver uma 

superação e ver uma eternização das crises capitalistas, como uma desordem entre os 

setores, o que era muito diferente de toda a teoria neoclássica que negava a existência de 

crises baseado ainda na Lei de Say ou apenas a colocava como uma hipótese provável 

como Mill. Como os demais marxistas legais russos, a sua tese reforça que o capitalismo 

pode se desenvolver na Rússia e que ele podia se recuperar continuamente, independente 

das crises. Por isso, a derrubada do capitalismo não se daria por motivos econômicos e 

sim por motivos políticos, com a criação de uma nova ética socialista cooperativista. 

Porém, essa tese é uma crença religiosa, pois a acumulação infinita e sem limites, além 

de não ser confirmada empiricamente, possui conclusões políticas baseadas na 

impossibilidade de superação do próprio capitalismo. A crítica à teoria do valor-trabalho 

realizada por Tugan-Baranovsky provinha de um erro metodológico abordado por Roman 

Rodolsky, e o seu erro era o não entendimento do método de Marx e nem mesmo a 

distinção e unidade entre o valor quantitativo e qualitativo. Por isso que ele se apropriou 

apenas de parte do marxismo, particularmente do Volume II de O Capital, desprezando 

as consequências gerais do sistema marxiano. 

Na obra As Crises Industriais na Inglaterra (1915), o professor Tugan-

Baranovsky se propõe a estudar as leis que regulam o ciclo industrial através de crises. 

Como ele acredita que esse é um fenômeno periódico, que representa as contradições 

inerentes da própria economia capitalista, já que não existe capitalismo sem crises, 

tornava-se necessário extrair as leis gerais desse processo. Para ele, as crises não são 

meros acasos, elas provêm da própria “essência” do capitalismo. Elas funcionam como 

leis as quais os cientistas precisam descobrir. Para Tugan-Baranovsky, toda crise é um 

fato histórico concreto particular, que possui uma “individualidade”. Porém, mesmo com 

esses traços individuais, existem características de regularidades e semelhanças entre as 
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crises, que “resulta em sua história tão monótona sem cessar” (TUGAN-

BARANOVSKY, 1915, p. 190), pois a cada dez anos ocorria com regularidade na 

Inglaterra um período de prosperidade e outro de crise. Por isso cabia ao cientista 

demostrar as causas concretas e imediatas de cada crise, mas abstraindo, com o intuito de 

verificar o movimento das crises. Ele acreditava que para isso era preciso determinar as 

suas leis gerais e particularmente as leis que regulam as saídas das mercadorias. 

Ele dividiu o seu estudo em três partes: na primeira, ele se propõe a 

realizar uma análise histórica, do desencadeamento dos fatos que levaram as crises nos 

vários ramos industriais ingleses; na segunda, ele tenta explicar a periodicidade das crises, 

através da formulação de uma Teoria das Crises; e, por último, verificar a sua influência 

sobre a vida da classe trabalhadora inglesa e consequentemente sobre a dinâmica do 

movimento operário. Na presente análise, centraremos nesse segundo aspecto do estudo 

de Tugan-Baranovsky, sobre a natureza das crises industriais, que produzem ciclos 

periódicos. Tugan-Baranovsky pretendia averiguar, a partir da análise concreta do caso 

inglês, um modelo geral e determinado de crise aplicável a todas as realidades econômicas 

capitalistas. 

Na primeira parte de seu estudo, ele buscou explicar que as crises 

econômicas industriais se dão por três razões principais. Em primeiro lugar, devido ao 

fato da desvalorização do trabalhador, por esse ser tratado apenas como um meio de 

produção. Em segundo lugar, devido a tendência de crescimento ilimitado da produção e 

o limite no consumo. Em terceiro, a anarquia do sistema, devido a sua falta de 

planejamento, que leva a desproporção entre os vários setores econômicos. 

Sobre a periodicidade das crises. Segundo Tugan, toda crise é precedida 

por uma substituição do capital fixo, dessa forma, o tempo de renovação do capital fixo 

determina a periodicidade das crises. Segundo ele, esse novo capital fixo não é criado 

paulatinamente e harmonicamente, ao contrário, ele ocorre por meio de movimentos 

repentinos, derivados das contradições que geram as crises, particularmente a terceira, a 

anarquia da produção capitalista. Assim, entra na importante questão do fundo de 

empréstimos ou investimentos, que no processo de circulação, quando um capital não é 

investido, permanecendo na mão dos seus possuidores durante a circulação, cria um fundo 

que pode ser investido. Quando esse capital é aplicado, ele estimula a produção, 

particularmente a renovação de capital fixo, meios de produção, e a própria produção cria 
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o mercado. A produção cresce até que o capital seja gasto, aumentando o juro. Ou seja, o 

ciclo industrial para Tugan-Baranovsky significa a recomposição periódica do capital 

fixo, em máquinas e equipamentos, que periodicamente são renovados. Muitos criticaram 

essa teoria do fundo livre de empréstimos (BARANOVSKY, 1915, pp. 185-240). 

Kondratiev defendeu essa concepção da renovação periódica do capital 

fixo através de elementos endógenos ao próprio sistema, no caso, as inovações 

tecnológicas. Porém, a sua aparente conciliação com esse aspecto, não o coloca em uma 

relação direta com Tugan-Baranovsky. Para Kondratiev, existem algumas características 

particulares nos ciclos curtos de médio prazo, que são responsáveis por formar o ciclo 

econômico em longo prazo. Desde o seu livro de 1922, no livro A Economia Mundial 

durante e depois da guerra, ele descobriu os ciclos médios do pré-guerra e pós-guerra. 

Em obras posteriores ele definiu alguns padrões para os ciclos médios, que se 

manifestavam de uma maneira em sua fase ascendente e de outra em sua fase descendente. 

Assim, no momento ascendente ocorriam modificações na circulação monetária, o 

aparecimento de novos países. Além do mais, Kondratiev diz que durante as ondas 

ascendentes ocorrem as principais Revoluções e guerras. Na fase descendente ocorrem 

também fenômenos particulares, como uma grave crise agrícola, a descoberta de novos 

mercados, invenção de novas tecnologias, etc. Assim, diferente de Tugan-Baranovsky, 

ele considera que os ciclos médios determinam o ciclo longo, mas, é preciso olhar se no 

conjunto geral, se o sistema econômico está em uma fase de ascensão ou descenso. Para 

ele, os ciclos médios determinam os ciclos longos, mas a faze do ciclo determina os ciclos 

médios, em uma relação dialética entre os diferentes ciclos. 

Portanto, como podemos perceber, existem várias diferenças e 

similitudes entre as teorias de Kondratiev e as de Tugan-Baranovsky. É um erro 

considerar que Kondratiev foi um mero continuador da obra de Tugan-Baranovsky, sendo 

que ele desenvolveu uma nova teoria sobre os ciclos econômicos. O fato é que essa 

aproximação com o professor Tugan-Baranovsky é bastante interessante, pois Kondratiev 

é filho do neopopulismo com a sua militância no SR e Tugan-Baranovsky é um dos 

principais opositores e destruidores da teoria do neopopulismo. 
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Kondratiev e o neopopulismo 

 

Por último, gostaríamos de ressaltar que essa aproximação teórica com 

o professor Tugan-Baranovsky é bastante interessante, pois Kondratiev é filho do 

neopopulismo com a sua militância como socialista revolucionário e Tugan-Baranovsky 

foi um dos principais opositores e destruidores da teoria do populismo. Portanto, 

Kondratiev uniu elementos das duas correntes, mas repensando-as e propondo novas 

perspectivas. Esta unidade entre estas duas tradições teóricas divergentes, encontrou uma 

síntese em Kondratiev, que enxergava que a agricultura podia se capitalizar e se 

desenvolver com o mercado capitalista, aproveitando das potencialidades exportadoras 

da Rússia. No contexto específico da sociedade russa pré-revolucionária, Kondratiev 

seguiu o seu Partido, adentrou ao governo provisório.  

O seu interesse pela questão agrária nunca foi deixado de lado e ele foi 

se tornou um especialista em mercados agrícolas. Desde 1915, em meio a Guerra 

Mundial, com 22 anos de idade, ele concluiu a universidade escrevendo uma monografia 

intitulada O Desenvolvimento Econômico do Zemstvo de Kinechma da Província de 

Kostroma. Como esse estudo foi muito bem recebido no meio universitário de São 

Peterburgo, ele também foi convidado para colaborar com a universidade na área de 

economia política. 

Em consonância com os seus estudos acadêmicos, em 1916, com 23 

anos de idade, ele também tornou-se responsável pelo departamento de estatísticas 

econômicas da União dos Zemstvos de Petrogrado. Segundo Eric WOLF (1984), os 

zemstvos haviam sido criados como uma oposição a centralização do czar Alexandre III. 

Eles eram encarregados de administrar localmente e foram criados com o suposto objetivo 

de dar voz aos camponeses. Porém, essa voz nunca foi dada, pois o governo czarista criou 

uma serie de mecanismos burocráticos para impedir as discussões políticas mais amplas. 

De fato, os zemstvos não representavam os interesses dos camponeses. Porém, mesmo 

assim foram importantes, pois eram responsáveis por vários serviços sociais, como a 

fundação de escolas. Os zemstvos começaram a atrair uma certa intelligentsia, que podem 

ser consideradas como “ilhas de autogestão num mar de autocracia, portanto a sua própria 

existência era uma ameaça aquela autocracia. Inevitavelmente, despertava nos homens a 

esperança da expansão de um governo representativo” (WOLF, 1984, p. 100). Dessa 
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forma, a escolha do objeto de análise de Kondratiev já o ligava a questão camponesa 

russa, afinal, além analisar academicamente o zemstvo de Kostroma, sua região natal, 

mais a frente, em 1916, ele passou a trabalhar e colaborar com essa organização, 

possuindo um com um cargo importante em seu corpo técnico. 

A sua vinculação com a questão camponesa é também indicada pela sua 

filiação política. Desconhecemos a participação política de Kondratiev durante a sua 

formação universitária. Porém, na época da Revolução de Fevereiro ele ainda era um 

militante do Partido Socialista Revolucionário, ocupando, em 1916, um importante papel 

na burocracia do partido, particularmente nas questões vinculadas a estrutura agrária. Isso 

não era algo irrelevante no seio deste partido, já que a principal questão programática do 

Partido Socialista Revolucionário era a mudança na estrutura agrária russa e eles foram 

os principais porta vozes do campesinato, se assim podemos dizer, até a Revolução de 

Outubro de 1917. Só perderam essa força com o campesinato quando não conseguiram 

cumprir o seu programa em sua deplorável participação no Governo Provisório. 

O Partido Socialista Revolucionário, um dos mais antigos partidos da 

esquerda russa (com origem no populismo), participou da coalizão que governou a Rússia 

a partir da crise de maio de 1917 que levou a destituição de Miliukov e Guchkov e foi a 

primeira crise política de grande envergadura no Governo Provisório. Inclusive, é 

importante ressaltar, que até mesmo Alexandre Kerensky, que se tornou primeiro 

ministro, era um dos membros desse partido, mesmo que o seu ingresso fosse recente. Os 

Socialistas Revolucionários tentaram fazer algumas mudanças na estrutura agrária 

durante o Governo Provisório e não conseguiram, devido a sua coalizão com os setores 

mais conservadores, inclusive cadetes. Um dos seus principais líderes, Victor Chernov, 

principal ideólogo do partido, foi Ministro da Agricultura durante esse período e não fez 

nada de concreto para modificar a situação do campesinato. Ele foi impedido de pôr as 

suas ideias em prática devido a posição das alas mais conservadoras do governo. Segundo 

CHERNOV (1936) o Governo Provisório falava da extrema complexidade da questão 

agrária e não conseguiu resolve-la e se afundou em problemas que provinham do antigo 

regime derrubado com a Revolução de Fevereiro. Trotsky afirma que: 

 

Os socialistas-revolucionários, na primeira coligação formada a 

6 de maio, ficaram em minoria; eles, porém, eram os verdadeiros 

senhores da situação, no gabinete ministerial de 24 de julho os 
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socialistas ficaram em maioria mas não passaram de sombra dos 

liberais... "Apesar de uma pequena preponderância nominal dos 

socialistas", declara Miliukov, "a preponderância real no 

gabinete pertencia, incontestavelmente aos partidários convictos 

da democracia burguesa". Seria mais exato dizer: da propriedade 

burguesa. (TROTSKY, 1980, pág. 521). 

 

Kondratiev, como militante do Partido Socialista Revolucionário, 

defendia uma reforma agrária que suprimisse a propriedade privada e que a terra fosse 

apropriada pelo trabalhador, mas para isso defendia que as cooperativas de trabalhadores 

deveriam ser constituídas por meio da adesão voluntária de seus membros e não imposta 

pelo Estado (FONTEVIELLE, 1993). Depois da Revolução de Fevereiro de 1917 ele 

participou da Comissão de Reforma Agrária junto com N P Makarov e de A V Tchaianov, 

autor bastante conhecido no Brasil. Ele publicou nesse período sobre A Questão Agrária 

nas publicações da Liga inter-partidária da reforma agrária. Ele participou também, desde 

o seu início, da comissão para o abastecimento do Soviet de Deputados e Trabalhadores 

e foi empossado como vice-presidente do Comitê de Estado do Abastecimento. Em 5 de 

outubro de 1917 ele foi nomeado como vice-ministro do abastecimento, cargo que teve 

que abandonar devido a eclosão da Revolução de Outubro. Por esse fato e por suas 

convicções como membro do Partido Socialista Revolucionário, Kondratiev adotou uma 

postura crítica aos bolcheviques, inclusive publicando um texto intitulado O Caminho da 

Fome, em que caracteriza o acontecimento instaurador da Revolução de Outubro como 

um Golpe de Estado (FONTEVIELLE, 1993), demonstrando o lado que ele estava nesse 

momento decisivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

No presente capítulo buscamos analisar a formação de Kondratiev, 

tentando demonstrar as suas origens rurais e a sua precoce militância no Partido Socialista 

Revolucionário, que possuía uma pauta política voltada a defesa dos interesses do 

campesinato. A sua participação na revolta em 1905 e a sua militância demonstram a sua 

vinculação aos interesses de classe do campesinato russo. Depois, com o seu ingresso na 

Universidade de São Petersburgo ele teve uma relação profunda com Tugan-Baranovsky, 
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que o influenciou decisivamente. Como Kondratiev continuou um militante do Partido 

Socialista Revolucionário e passou a defender as teorias de Tugan-Baranovsky, ocorreu 

uma unificação dessas duas diferentes visões de mundo, onde Kondratiev fez uma síntese 

ao buscar um projeto de desenvolvimento capitalista e gradualista do campesinato, 

representando os interesses de classe do setor médio do campesinato. 
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CAPÍTULO II - KONDRATIEV E OS INTERESSES DE CLASSE NO CAMPO 

ECONOMICO RUSSO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo vamos apresentar como os interesses de classe 

atravessaram o campo econômico russo após a revolução. Vamos expor a obra de 

Kondratiev após a Revolução de Outubro de 1917 e o significado político das suas ideias 

no campo dos economistas russos, buscando apresentar a subjacente perspectiva de classe 

em sua Teoria. 

Defendemos que Kondratiev expressava, de forma subjacente, uma 

posição de classe que refletia os interesses do campesinato russo. E qual era o interesse 

do campesinato russo após a revolução? De uma forma generalizadora, podemos dizer 

que este queria a livre circulação da produção agrícola, o fim das requisições forçadas ou 

qualquer forma de imposto em espécie, que eram contra qualquer tipo de taxação estatal, 

queriam a manutenção de suas propriedades, desejavam vender o excedente no mercado, 

enriquecer e talvez até construir um novo capitalismo com bases rurais. Claro que este 

não era o posicionamento político de todo o campesinato. Uma outra parcela do 

campesinato, particularmente o campesinato pobre, defendeu no curso da Revolução o 

avanço gradual para a cooperação e até a coletivização das terras, o que pode ser 

considerado como a sua fração de esquerda. Isso ocorreu devido todas as classes 

possuírem as suas contradições internas e por isso também existia uma posição socialista 

que disputava a perspectiva de classe do campesinato, expressa politicamente antes da 

Revolução no Partido Socialista Revolucionário de Esquerda e após a Revolução em 

inúmeros indivíduos no interior do Partido, do Estado e de instituições científicas, como 

foi o caso de Kondratiev. Por fim, é importante ressaltar que tal posicionamento de classe 

presente na obra e atuação política de Kondratiev, se manifestava de forma dispersa, mas 

coincidia com os interesses de classe do campesinato médio, não sendo este um quadro 

político orgânico desta classe. As evidencias demonstram que a denúncia feita pelas 

autoridades públicas soviéticas contra o economista no final da década de 1920, sobre a 

existência de um suposto Partido Camponês, não passaram de uma invenção para 

criminaliza-lo e aniquilá-lo politicamente. 
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O movimento científico e político de Kondratiev segue certos paralelos 

com os interesses de classe do campesinato russo. Os camponeses, em um primeiro 

momento, apoiaram o exército vermelho como a única garantia para a manutenção de sua 

propriedade recém conquistada com a Reforma Agrária, fazendo uma unidade com a 

classe operária e com o Partido, o que foi um fator decisivo na garantia da vitória dos 

bolcheviques na Guerra Civil. Depois, com a “paz”, iniciou uma longa luta de classes 

com os operários, na defesa de um projeto que garantisse as suas propriedades e a venda 

de seus excedentes livremente no mercado, o que começou a gerar um choque com os 

interesses dos operários e do Partido, que queriam a priorização da industrialização e dos 

interesses urbanos. Portanto, uma das hipóteses levantadas é: os interesses de classe do 

campesinato são expressos na teoria de Kondratiev? Em nossa opinião, sim. Portanto, 

vamos identificar e demonstrar como esses interesses de classe se manifestaram em sua 

obra. 

Uma outra investigação que faremos aqui diz respeito ao campo dos 

economistas. A teoria de Bourdieu define o campo como um lugar de disputa de poder 

simbólico entre os indivíduos participantes de um grupo social. Baseado na síntese (71) 

de Lima (72) sobre a teoria do campo de Bourdieu, podemos transpor as ideias da autora 

para o campo econômico russo. Segundo ela, o campo é um espaço estruturado e com 

regras próprias, em que as relações de poder se manifestam em seu interior. Portanto, as 

relações entre os economistas e as instituições manifestavam este conflito, existindo uma 

concorrência entre teorias e práticas distintas, como é o caso de Lenin e Bukharin, 

Kondratiev e Trotsky, das regras no Partido, dos conflitos na teoria econômica (marxista 

ou não marxista, novo ou velho) e das classes sociais (interesses proletários e 

camponeses). Toda esta disputa simbólica pelo poder no interior do campo contou com 

formas de consagração e de reconhecimento (autoridade de Lenin, de Bukharin, de 

Trotsky), com regras autônomas de linguagem (jargão econômico e político), com 

crenças (ciclos econômicos longos, construção do socialismo, socialismo em um só país, 

                                                           
71 Lima faz uma síntese a respeito da teoria de Bourdieu. O campo é definido como um lugar onde as 

relações de poder se manifestam consciente ou inconscientemente. Como os campos possuem as suas regras 

próprias, os sujeitos são determinados pelas relações sociais, as quais se agrega ou se opõe, ocupando uma 

posição no interior do campo e em concorrência com outras posições, que definem a própria posição de 

poder do agente, através da consagração e do reconhecimento. Assim, como cada campo possui as suas 

regras específicas e autônomas, é preciso entender a linguagem, as disputas e as crença em cada campo. 

72 LIMA, Denise Maria de Oliveira. Campo do poder, segundo Pierre Bourdieu. Cogito, Salvador 

,  volume 11, p. 14-19, out.  2010 .   Disponível em < 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

94792010000100003&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em 16 set. 2020.  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792010000100003&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792010000100003&lng=pt&nrm=iso
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internacionalismo, superindustrialização, gradualismo, etc.). Tudo isso demonstra a 

existência do campo econômico na Rússia. 

O objeto de nossa investigação é encontrar as perspectivas de classe no 

campo dos economistas russos após a Revolução de Outubro. Com base na teoria de 

Bourdieu, buscamos investigar os embates e disputas no interior deste campo, para 

entender a peculiaridade da obra de Kondratiev e os motivos da sua aceitação e rejeição 

na Rússia pós-revolucionária e extrair a sua subjacente perspectiva de classe. Dessa 

maneira, a nossa hipótese sobre os interesses do campesinato presente na obra de 

Kondratiev é respondida por meio da disputa política e teórica por legitimidade científica 

no campo dos economistas russos e pela reflexão das questões econômicas e sociais 

concretas dos interesses do campesinato diante das políticas econômicas dos 

bolcheviques. 

Quais eram os interesses de classe na atuação de Kondratiev no início 

da Revolução? Para entendermos, iniciaremos com uma discussão a respeito da aplicação 

da categoria de campo aos estudos e debates econômicos na Rússia. Depois de definido 

o campo como um espaço de disputa teórica e política, discutiremos as perspectivas de 

classe que atravessaram este campo diante da contradição criada pelo Comunismo de 

Guerra. Entendendo as contradições entre os interesses rurais e urbanos, vamos investigar 

o papel do Instituto de Conjuntura e a posição de Kondratiev na Crise das Tesouras, como 

atuações em defesa dos interesses de classe do campesinato. 

 

PERSPECTIVA DE CLASSE E O CAMPO ECONÔMICO NA RÚSSIA 

 

A ação política e teórica de Kondratiev após a Revolução de Outubro 

pode ser dividida em dois momentos. Do início de 1918 ao ano de 1920, ele se concentrou 

em atividades acadêmicas e viveu um certo ostracismo social após a Revolução. Em um 

segundo momento, com as mudanças na situação do país e a necessidade do ingresso de 

técnicos no aparelho de Estado, ele incorporou-se a burocracia pública, onde teve as 

condições necessárias para a realização de suas pesquisas científicas, principalmente no 
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Instituto de Conjuntura (73), criado em 1920. Iremos analisar inicialmente o Instituto de 

Conjuntura, que foi o espaço institucional profissional e onde foram publicadas as suas 

principais obras, como um importante instrumento para a sua contenda no campo 

científico-político e em quais momentos, de forma subjacente, este expressou os 

interesses do campesinato nesta instituição. 

O campo econômico na União Soviética foi um espaço de intensa luta 

política durante o início da década de 1920, que refletia as disputas pelo poder. Os 

principais economistas do país estavam articulados em torno de várias instituições: as 

universidades, os institutos de pesquisas, órgãos econômicos de Estado e no próprio 

Partido Comunista. No interior destas e entre todas estas instituições ocorreram disputas 

pela hegemonia do que era científico no campo da economia política, que tinha a 

capacidade de determinar politicamente os rumos do desenvolvimento econômico do 

país. Os projetos teóricos formulados no campo dos economistas russos e a ação política 

e científica de Kondratiev estavam diretamente vinculados a intervenção prática na 

realidade. Os economistas, acreditando que suas teorias e ações políticas estavam 

baseadas em uma investigação científica, construíram paradigmas que foram debatidos, 

“postos a prova”, onde alguns projetos foram derrotados e outros saíram vitoriosos. Para 

ocorrer a consolidação de um paradigma científico, não é apenas necessário que este 

apresente resultados válidos por uma comunidade científica, mas também é preciso 

conseguir a legitimidade política. Lembremo-nos aqui da máxima de Louis Althusser: “A 

filosofia é a luta de classes na Teoria”. O campo dos economistas russos após 1917 é um 

objeto que permite estabelecer que todo campo é um espaço de disputa pela hegemonia 

de uma certa autoridade. 

Antes de adentrarmos em nossa análise, precisamos esclarecer uma 

polêmica lateral, mas pertinente ao nosso estudo, no que se refere ao campo dos 

                                                           
73 A nossa análise se centrará principalmente no Instituto de Conjuntura por ter sido um marco na vida de 

Kondratiev, mas também por ser um importante instrumento para a consolidação do campo econômico 

soviético na década de 1920, com o seu reconhecimento pela comunidade científica internacional. A 

investigação sobre o Instituto de Conjuntura permite enxergar o papel cumprido por Kondratiev na 

construção de sua legitimidade no interior do campo científico, que foi o espaço institucional na luta pelo 

monopólio da autoridade científica no campo da economia política na Rússia soviética. A partir do Instituto 

de Conjuntura, Kondratiev pôde articular teórica e politicamente as suas teses e posições para conseguir 

realizar o debate no interior do campo. Por esse motivo, iniciaremos a nossa investigação sobre essa 

instituição, discutindo sobre o papel que ela cumpriu no interior do campo dos economistas russos e de suas 

disputas, para depois analisar o papel da Vesenka e do Gosplan. 
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economistas russos (74). É necessário agora problematizar sobre a temporalidade do 

campo dos economistas soviéticos. Como assim? A maior parte dos estudiosos ocidentais 

                                                           
74 O campo dos economistas está permeado de disputas, não somente no espaço de um país, como na 

disputa por sua legitimidade e autoridade científica internacional. A economia passou por inúmeras 

disputas, a primeira delas, conforme já discutimos no capítulo anterior é entre a economia política e a 

economics. A ciência econômica se diferenciou da economia política, se tornando um ramo da matemática 

e supostamente afastando todo o debate político. Na União Soviética o debate foi mais complexo ainda, 

pois precisamos diferenciar entre três ramos. Os economistas políticos, os economics e os programadores. 

Os economistas políticos era formado pelos pensadores que ainda desenvolviam as suas pesquisas baseadas 

na união da filosofia e da política, como foi o caso de Isaac Rubim. Os economics eram pesquisadores que 

realizavam pesquisas baseadas apenas em análises matemáticas, tentando não debater explicitamente 

política, como foi o caso de Kondratiev. Por último, os programadores, que eram pessoas encarregadas de 

fazer o planejamento econômico e aplica-lo através de métodos de programação, que foi o caso de Bazarov. 

Alec Nove, que foi um dos mais respeitados estudiosos da economia soviética, fez uma importante análise 

em que diz a respeito da distinção entre os economics do ocidente e a economia política do socialismo. 

Segundo ele, a economics foi rejeitada pelos próprios marxistas, dos clássicos aos contemporâneos. Ele 

afirma que o marxismo clássico não havia elaborado nenhuma diretriz concreta sobre o planejamento ou a 

organização econômica da sociedade socialista, que as reflexões sobre este assunto elaboradas 

anteriormente a existência da União Soviética era de que a organização da economia da nova sociedade 

seria uma tarefa fácil com a participação popular e racionalização da gestão econômica. Em uma primeira 

explicação dos clássicos do marxismo, seria necessário superar as categorias da economics, que as duas 

seriam antagônicas. Segundo Nove, essa explicação foi dada pelos próprios marxistas e por muitos 

economistas ocidentais. Para justificar a sua posição, ele vai resgatar o posicionamento de Engels no Anti-

Duhring. Segundo ele, para Engels, como a economia estava fundada no valor das mercadorias e estas eram 

produtos criados pelos produtores privados, quando entrava no intercambio já era uma relação social, 

portanto, a solução seria simples, bastava abolir a propriedade e a sociedade possuir os meios de produção 

para o trabalho social ser medido pelo tempo, onde as pessoas poderiam organizar a sociedade sem existir 

a lei do valor. Problematizando sobre a mesma questão, Bettelheim (1972) vai analisar este mesmo trecho 

de Engels, dando uma interpretação distinta. Sobre o debate entre da relação entre os clássicos do marxismo 

e a economia planejada, Bettelheim concorda que existe uma “lacuna que separa as proposições teóricas 

formuladas por Marx e Engels, em relação ao modo de produção socialista, e a realidade dos países 

socialistas’” (BETTELHEIM, 1972, p. 05), mas que existe um “duplo engano”, pois muitos tomam a análise 

das sociedades de transição pelo estudo das sociedades socialistas desenvolvidas e por outro lado toda 

formação de transição foi considerada como socialista. Portanto, “para analisar tais formações sociais, não 

se pode implementar diretamente as proposições teóricas que dizem respeito à sociedade socialista 

desenvolvida, para elaborar os elementos que fazem parte da transição, formulando conceitos que permitam 

interpretar ao invés do socialismo em geral, uma formação social concreta e a sua luta de Classes em 

particular74. Em nosso ponto de vista, entendemos que Engels está falando de maneira generalizada e de 

uma situação futura, conforme aponta Bettelheim, pois nem Engels ou Marx se atreveram a descrever a 

sociedade comunista futura, mas apenas as bases para a sua efetivação e por isso, lendo ao pé da letra, 

podemos ter uma ideia deturpada de que Engels acreditava em uma transição imediata. Por isso 

concordamos com a posição de Bettelheim de que é necessário analisar as especificidades concreta de cada 

sociedade de transição. A análise de Bettelheim é muito importante para demonstrar alguns dos problemas 

ao investigar uma economia como a soviética, que inúmeras categorias precisam ser pesquisadas em sua 

peculiaridade74, pois o cálculo econômico implica em uma medida monetária, portanto, não basta por meio 

de um decreto ou proclamação pública dizer que não vigora a lei do valor na economia planejada soviética. 

Alec Nove afirma que o debate econômico se encerrou em 1928 com o primeiro plano quinquenal, “que 

em si mesmo pareciam ser prova do primado da decisão governamental sobre leis econômicas alegadas ou 

reais” (NOVE, 1963, p. 327). Segundo ele, os economistas foram desprezados enquanto os planejadores e 

dirigentes se tornaram centrais na definição das decisões econômicas, não surgindo nenhum compêndio de 

economia até 1954 e inclusive deixaram de ensinar economia política nas universidades soviéticas até essa 

data. 

Vejamos a citação de Nove na íntegra: “Tais discussões foram interrompidas pelo lançamento, em 1928, 

do primeiro dos planos quinquenais, que em si mesmos pareciam ser prova do primado da decisão 

governamental sobre leis econômicas alegadas ou reais. O chavão “não há fortaleza que os bolchevistas 

não possam conquistar” foi amplamente usado, sendo largamente desprezado o conselho dos economistas 

mais cautelosos. Enquanto os planejadores e dirigentes políticos lutavam com as crises e pontos de 

estrangulamento associados aos “programas ruidosos” do período, a economia pouco tinha a dizer. Não 
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defendem que o debate econômico na União Soviética se limitou à década de 1920 e que 

após os planos quinquenais em 1928 e os expurgos da década de 1930, com o fuzilamento 

de muitos economistas, ocorreu o encerramento do debate econômico, que se tornou 

dominado por um pensamento único hegemonizado pelo stalinismo. Acreditamos que 

esta interpretação é errada, pois a existência de um campo social não é definida pela 

relevância ou apenas pelo grau de intensidade da disputa política em seu interior. Em 

nosso ponto de vista, o campo dos economistas continuou existindo, porém, com novos 

participantes, com novos paradigmas e com novas disputas políticas, que tinha 

autoridades científicas comprometidas com a estrutura de poder, reafirmando a teoria do 

campo e não negando-a. 

Um campo precisa ser compreendido como uma “estrutura 

estruturante”. Ele possui as suas regras internas, mas sempre é um espaço em disputa e 

que vai se alterando e modificando internamente, que reproduz, mas que renova, tanto os 

indivíduos como as práticas e os valores simbólicos. Claro que reconhecer isto, não 

significa estabelecer um juízo de valor sobre os projetos de poder derrotados no processo 

político. Como já havíamos definido anteriormente, o campo é um lugar onde ocorrem as 

disputas simbólicas. Portanto, afirmar que o campo econômico deixou de existir após os 

expurgos, é um equívoco se tomarmos como referência a teoria de Bourdieu. 

 

 

 

                                                           
surgiu um só compêndio de economia entre 1928 e 1954 e, na verdade, por diversos anos foi preciso parar 

de ensinar “economia política” nas instituições de educação superior. Foi um período da história intelectual 

soviética em que, para sermos camaradas, diremos que era insalubre expressar ideias críticas e a diretiva 

ou política econômica mostrava-se tão intensamente “política”, que talvez não fosse surpreendente as 

pessoas hesitarem antes de apresentar teorias que pudessem, por implicação, ser consideradas como dando 

critérios objetivos pelos quais se pudesse julgar a diretiva oficial. Simbólica da corrente “liquidacionista”, 

que surgiu logicamente no transcurso do primeiro plano quinquenal, e que mais drasticamente desprezou 

os critérios econômicos “normais”, foi a eliminação da palavra “estatística” no título do Escritório 

Estatístico Central. Em 1931, o mesmo foi rebatizado como Escritório Central de Contabilidade Econômica 

Nacional (narodnok kozyaistvennovo), conhecido pelas suas iniciais em russo como TSUNKhU, porque a 

“estatística” era considerada palavra sugestiva da mensuração de acontecimentos ao acaso, aleatórios e, 

portanto, inadequada numa economia planificada” (NOVE, 1963, pp. 327-328). 

Apesar da extensão da citação, ela é muito importante, pois demonstra que o campo da economia política 

modificou completamente após 1928. Apenas discordamos, pelos motivos levantados anteriormente, que 

mesmo que tenha se modificado, ele não deixou de existir. 
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O COMUNISMO DE GUERRA E AS CONTRADIÇÕES COM O 

CAMPESINATO 

 

O campo da economia política soviética e o papel do Instituto de 

Conjuntura de Kondratiev precisam ser compreendidos em meio ao contexto político e 

da luta de classes na Rússia após a Revolução de 1917. Neste sentido, apresentamos agora 

os interesses de classe que pautaram o debate público e o seu papel no campo dos 

economistas na Rússia. 

Em 1918 o problema político do país se dirigiu ainda mais para o campo 

econômico, pois era preciso reconstruir a economia do país sob novas bases, mas a 

contrarrevolução se organizou para destruir a Revolução, jogando o país em uma cruenta 

Guerra Civil. 

A situação econômica russa piorou com a Guerra Civil. Este foi um 

período de intensa luta política e como a guerra é uma face da disputa política em armas, 

conforme a teoria de Clausewitz, as contradições de classe se manifestaram durante a 

Guerra Civil. Os bolcheviques tentaram de várias maneiras evitar uma reação da 

burguesia mundial e local contra a ousadia de fazer uma Revolução, mas anteviam que a 

contrarrevolução seria inevitável. Em março de 1918, várias tropas dos países Aliados 

invadiram a Rússia (75) e o novo governo foi obrigado a defender o país, mesmo não 

desejando jogar o país novamente na guerra. A iniciativa da Guerra Civil não partiu dos 

bolcheviques, mas foi uma guerra de defesa nacional contra a invasão das tropas 

estrangeiras e os vários grupos opositores, conhecidos como exércitos brancos, que eram 

favoráveis a continuidade da guerra contra a Alemanha. O Exército Vermelho e Branco 

se enfrentavam para definir os rumos políticos do país. O fator essencial de união entre 

esses vários grupos de oposição, apesar da falta de integração e cooperação entre eles, era 

a pretensão em destruir o nascente poder. Inclusive, mesmo alguns grupos de esquerda, 

defendiam uma posição política semelhante, como prova a insurreição organizada em 

julho de 1918 e que contou com a participação de membros de vários partidos, como dos 

Socialistas Revolucionários, Mencheviques, grupos Anarquistas e Socialistas de 

                                                           
75 “Os aliados não viram motivo para ser mais generosos com o centro da subversão mundial. Vários 

exércitos e regimes contrarrevolucionários (“brancos”) levantaram-se contra os soviéticos, financiados 

pelos aliados, que enviaram tropas britânicas, francesas, americanas, japonesas, polonesas, sérvias, gregas 

e romenas para o solo russo”. (HOBSBAWM, 2004, pp. 56-57). 
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Esquerda Revolucionários, que tentaram promover um golpe (76) em julho de 1918 (77). 

Em suma, os bolcheviques sofriam ataques à direita e à esquerda.  

O exército vermelho foi composto majoritariamente pelo proletariado 

urbano e soldados, que em sua maioria eram camponeses. A questão decisiva em uma 

Rússia com uma grande população rural era o posicionamento do campesinato. A guerra 

civil foi brutal e levou a uma situação de anomia social. A Rússia chegou a ficar reduzida 

a um pequeno território sem saída para o mar (78). Nas cidades, a situação era das mais 

terríveis, a população civil passou fome e várias cidades viram a sua população reduzir 

drasticamente.  

Durante seis meses o regime viveu sem qualquer planejamento. As 

perspectivas de guerra civil e de colapso econômico, porém, levaram o 

Governo, no verão de 1918, a políticas mais drásticas, que se tornaram 

mais tarde conhecidas sob o nome ambíguo de “comunismo de guerra”. 

Os alimentos constituíam a principal prioridade. Os trabalhadores das 

cidades e fábricas estavam famintos. (CARR, 1981, p. 28).  

 

A política econômica bolchevique do comunismo de Guerra não foi 

previamente pensada (79), ela foi sendo desenvolvida de acordo com os acontecimentos 

e necessidades. Até o seu nome foi criado posteriormente, em 1921 (80). Esta política 

                                                           
76 Este evento foi nomeado por alguns historiadores como Terceira Revolução Russa, o que é equivocado, 

pois não teve base de massa e nem foi uma revolução. 

77 Depois de derrotados no Quinto Congresso dos Sovietes, estes partidos de esquerda decidiram sabotar 

o tratado de Brest-Litovski, inclusive, assassinando o embaixador alemão em Moscou a fim de incitar a 

guerra. 

78 “Nos piores momentos da brutal e caótica Guerra Civil de 1918-20, a Rússia soviética foi reduzida a 

uma faixa de território sem saída para o mar, no Norte e no Centro da Rússia, em algum ponto entre a região 

dos Urais e os atuais Estados bálticos, a não ser pelo estreito dedo exposto de Leningrado, apontado para o 

golfo da Finlândia. As únicas vantagens importantes com que o novo regime contava, enquanto improvisava 

do nada um Exército Vermelho eventualmente vitorioso, eram a incompetência e divisão das briguentas 

forças “brancas”, a capacidade destas de antagonizar o campesinato da Grande Rússia, e a bem fundada 

desconfiança entre as potências ocidentais de que não podiam ordenar com segurança a seus soldados e 

marinheiros rebeldes que combatessem os bolcheviques. Em fins de 1920, os bolcheviques haviam 

vencido” (HOBSBAWM, 1994, p. 57). 

79 O conservador historiador estadunidense Richard Pipes (2017) defende que o Comunismo de Guerra e 

as tragédias econômicas da União Soviética decorreram da ideologia marxista e que todo socialismo ou 

tentativa de controlar o mercado só podem levar ao desastre. Pipes foi consultor do governo dos Estados 

Unidos em assuntos soviéticos durante a década de 1980 e um dos principais sovietólogos de Harvard. 

Diferente do que afirma Pipes, uma política econômica tão dura e radical era legitimada por maioria dos 

russos, como medidas necessárias para conseguir manter a estrutura de guerra do nascente Estado 

proletário, pois se não tivesse tal apoio interno, seria mais um elemento para o questionamento e derrota 

dos bolcheviques na Guerra Civil, que como ressaltamos, era a política em armas. PIPES, Richard. História 

Concisa da Revolução Russa. 4ª ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2017. 

80 Richard Pipes caracterizou que “mais tarde, depois de provocar um declínio catastrófico, essa política 

seria justificada como ‘medidas de emergência, impostas pela Guerra Civil’, com esse propósito é que a 

expressão foi cunhada, em 1921” (PIPES, 2017, p. 210). 
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significou nada menos do que uma primeira tentativa de planificação da economia e da 

abolição das leis de mercado, imposta pela palavra de ordem: “tudo ao front!”. A sua 

justificativa foi encontrada na situação catastrófica em que o país atravessava e a 

necessidade do esforço de guerra. Segundo alguns dos economistas do Partido, o 

Comunismo de Guerra foi a forma encontrada pelo novo poder para manter a estrutura de 

guerra e garantir a sua vitória na guerra. Em 1920, no livro ABC do Comunismo (81), 

Bukharin e Preobrajenski resumiram a situação da seguinte forma: 

 

Na Rússia, atualmente, está abolida a dominação capitalista; as 

previsões de Marx realizam-se aos nossos olhos, a antiga 

sociedade desmorona-se. As coroas escorregam da cabeça dos 

reis e dos imperadores. Os operários marcham, em toda parte, 

para a Revolução e para o estabelecimento do poder dos Sovietes 

(conselhos de operários, camponeses, soldados e marinheiros 

(BUKHARIN e PREOBRAJENSKI, [1920] 2018, p. 10) 

 

Diferente do que colocavam Bukharin e Preobrajenski, o capitalismo 

não tinha sido abolido e nem tinha sido implementado o comunismo como 

equivocadamente sugere o nome Comunismo de Guerra. Ao contrário, essa política 

econômica significou uma reorganização do capitalismo nas condições de guerra, mesmo 

abolindo o livre mercado e intensificando a estatização e o controle proletário sobre a 

produção, mas na maior parte dos ramos continuou a funcionar um sistema em que era 

controlado por conselhos ou diretamente pelo Estado. Mesmo que não tivesse um 

mercado funcionando normalmente, não ocorreu a abolição de categorias como o 

dinheiro, produção de mercadorias e muito menos a de capital. De acordo com Carr, “na 

indústria, pode-se dizer que o comunismo de guerra começou com o decreto de 28 de 

junho de 1918 que nacionalizou todas as categorias importantes da indústria” (CARR, 

1981, p. 30). Os bancos e várias indústrias também foram nacionalizadas. Os serviços 

públicos passaram para as mãos do Estado, as colheitas passaram a ser requisitadas, ou 

seja, toda a economia foi voltada para o esforço de guerra. É inegável que a Guerra Civil 

gerou uma grande crise (82), pois durante todo esse período de conflito, a vida e a 

                                                           
81 BUKHARIN, Nikolai e PREOBRAJENSKI, Ievguêni. ABC do Comunismo. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 

2018. 

82 Posteriormente, entre os historiadores, as críticas ao Comunismo de Guerra foram realizadas tanto pela 

direita como pela esquerda. Richard Pipes, mesmo partindo de premissas ideológicas e dogmáticas, de que 

a única saída para qualquer economia é o livre mercado e que toda forma de regulá-lo ou controla-lo só 

pode gerar o desastre, que tinha como objetivo central de demonstrar que qualquer experiência de 
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economia foram profundamente abaladas, com desabastecimentos de produtos agrícolas, 

com o esvaziamento das cidades através da imigração em massa para o interior do país, 

entre outros, levando o historiador Hobsbawm (1994) a caracterizar a situação russa 

depois da Guerra Civil como um período de recuo econômico a níveis inferiores ao da 

época da Rússia czarista. 

O Comunismo de Guerra passou a ser questionado pelos operários e 

camponeses. Os próprios bolcheviques e os seus formuladores evidenciaram isso no 

início de 1921. As revoltas populares contra os bolcheviques, como foram os casos de 

Tambov e de Konstradt, entre outros problemas, como o desabastecimento generalizado 

e a paralisação da produção em setores inteiros, levaram ao fim do Comunismo de Guerra. 

Com tal situação, o Comunismo de Guerra e a própria autoridade desses economistas 

começou a ser questionada, surgindo uma divisão no campo econômico e surgindo outras 

figuras visando subverter as posições do comunismo de guerra, tanto dentro do Partido, 

com Lenin, que depois, formulou a NEP e publicou o importante livro Imposto em 

Espécie, que discutiremos logo a frente. 

                                                           
socialismo só pode caminhar para o desastre, ele vai apresentar uma questão importante, a falta de 

experiência dos comunistas e do Partido na gestão do Estado. Assim, afirma que todos os bolcheviques 

tinham sido formados apenas em manuais socialistas e não possuíam a mínima experiência prática na 

administração de qualquer empresa. Para ele, isso fica demonstrado na discussão sobre o dinheiro, em que 

além de tentar acabar com o livre mercado, passaram a emitir dinheiro, baseada na teoria marxista, que 

visava abolir imediatamente a existência do dinheiro, mas que conseguiram na prática apenas gerar um 

grande descontrole financeiro e uma grande inflação. Assim, “numa de suas primeiras tentativas de abolir 

o dinheiro, os bolcheviques fomentaram uma inflação que o tornaria sem valor. Fizeram isso 

deliberadamente, emitindo cédulas na velocidade máxima de impressão suportada pelas máquinas” (PIPES, 

2017, p. 213). “Para eles, as cédulas, não passavam de um expediente temporário, a ser abandonado tão 

logo a agricultura fosse coletivizada e toda a força de trabalho remunerada em bens e serviços” (PIPES, 

2017, p. 214). A síntese de Richard Pipes pode ser compreendida com a citação seguinte: “os teóricos e 

arquitetos do comunismo de guerra tinham pouca familiaridade com a disciplina econômica, nada 

entendendo da administração de negócios. Seu conhecimento fora adquirido na literatura socialista. 

Nenhum deles jamais dirigira uma empresa ou ganhara um único rublo, na indústria ou no comércio. A 

inexperiência deu alcance ilimitado à sua imaginação. O que Sukhánov disse a Iúri Lárin, o mais influente 

dos mais próximos conselheiros econômicos de Lênin, aplicava-se a todos os demais: “um pobre cavaleiro, 

que desconhecia obstáculos aos saltos de sua fantasia, um experimentador cruel, especialista em todos os 

setores da administração estatal, um diletante em todas as suas especialidades”. Que amadores assim 

assumissem a tarefa de virar de cabeça para baixo uma economia de vulto, sujeitando-a a inovações jamais 

tentadas em lugar algum, mesmo em pequena escala, diz algo do julgamento popular que, em outubro de 

1917, permitiu a tomada do poder na Rússia” (PIPES, 2017, pp. 212-213). O marxista inglês Eric 

Hobsbawm, demonstrou que a questão era muito mais complexa do que a iniciativa de preservar as leis de 

mercado ou da mera experiência administrativa do Estado, mas que existia uma situação extremamente 

complexa que surgiu na Rússia após a Revolução de 1917. Independente dos motivos, é evidente que o fim 

do Comunismo de Guerra representou a primeira grande crise econômica na Rússia após a Revolução, ou 

seja devido a problemas na falta de experiência ou na abolição das leis naturais do mercado, como crê Pipes, 

ou nas dificuldades do contexto russo de isolamento e privação, como crê Hobsbawm, 
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A origem dessas críticas a autoridade política e científica dos 

economistas e do próprio poder soviético vinha do campesinato, que já não suportava 

mais a guerra e nem as requisições forçadas. Portanto, um dos aspectos que pautou o 

debate político e científico no campo econômico soviético foi a questão agrária e 

camponesa. 

Os bolcheviques haviam se preocupado desde o início da Revolução 

com a questão da unidade operário-camponesa. Logo após os acontecimentos de Outubro, 

ocorreram inúmeros levantes e o caos tomou conta do meio rural. Um dos primeiros 

decretos do novo poder foi assinado em 26 de outubro, referente a reforma agrária e 

nacionalização das terras. Provocou profundas mudanças sociais no meio rural. Os 

camponeses conquistaram a terra, que foi expropriada das mãos da Igreja Ortodoxa e dos 

grandes proprietários sem nenhuma indenização. O campesinato deixou de pagar as 

pesadas rendas aos grandes proprietários. Além do mais, os levantes exterminaram uma 

grande parte das classes proprietárias. Segundo Carr,  

na agricultura, os bolcheviques – que ainda tinham pouco poder no 

campo – haviam adotado o programa dos SRs, e proclamado a 

“socialização” da terra e sua distribuição igual entre os que a 

trabalhavam. O que aconteceu, na realidade, foi que os camponeses 

ocuparam e distribuíram entre si as propriedades, grandes e pequenas, 

da nobreza latifundiária, e as propriedades dos camponeses abastados, 

habitualmente chamados de Kulaks, cuja acumulação as reformas de 

Stolipin haviam permitido. Nenhuma dessas medidas deteve o declínio 

da produção (CARR, 1981, p. 28).  

 

Enfim, “o novo regime era por essência urbano e nem o Partido 

Comunista nem o aparado do Estado eram fortes em particular ou eficazes no campo 

(83)” (STRAUSS, 1971, p. 21). 

O campesinato foi fortemente afetado pela Guerra Civil. Segundo 

Strauss (1971), os bolcheviques apoiaram a guerra camponesa e meses antes da 

Revolução o próprio Lenin defendeu a manutenção das pequenas propriedades para 

consolidar a união com o campesinato, mas depois da Guerra Civil o único objetivo era 

manter a alimentação do exército vermelho e o abastecimento das cidades, situação 

agravada com a ocupação estrangeira dos campos férteis da Ucrânia, Rússia meridional 

                                                           
83 “El nuevo régimen era por esencia urbano y ni el Partido Comunista ni el aparato del Estado eran en 

particular fuertes o eficaces en el campo” (STRAUSS, 1971, p. 21) 
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e Sibéria ocidental. Em tal situação, a requisição de alimentos tornou-se uma necessidade 

fundamental. O Partido passou a requisitar grãos e criou um corpo de funcionários para 

recolhe-los em todo o país. O campesinato não viu com bons olhos tal atitude e muitos 

nem tiveram “solidariedade de classe” com o proletário, considerando apenas que estava 

sendo lesado pelo novo governo. Strauss afirma: 

 

Do ponto de vista dos camponeses, as requisições eram, 

naturalmente, puro roubo, e a benevolência oficial dos soviéticos 

para com os camponeses médios foi provavelmente mais do que 

compensada pela declaração enfática de Lenin de que "o livre 

comércio em grãos significa liberdade para o capitalista” e ele 

não havia de voltar. A única razão pela qual os camponeses 

toleraram esse sistema por tanto tempo foi sua inteligência 

instintiva de que os Guardas Brancos, liderados por seus ex-

comandantes czaristas, eram seus piores inimigos. Portanto, a 

derrota final dos exércitos contrarrevolucionários foi logo 

seguida por levantes camponeses contra as práticas do 

comunismo de guerra (STRAUSS, 1971, pp. 66-67). 

 

Essa posição de Erich Strauss foi compartilhada por muitos outros 

estudiosos (84) e contemporâneos dos fatos. O interesse de classe dos setores médios e 

pobres do campesinato, em manter a sua propriedade recém conquistada, foi um fator 

decisivo para se posicionar ao lado dos bolcheviques na Guerra Civil. Leon Trotsky 

afirmou em 1922 que:  

O campesinato oscilou entre o bloco burguês-latifundiário ‘ajudado 

pela democracia’ e o proletariado revolucionário. No momento 

decisivo, quando se devia realizar a escolha, ele optou pelo proletariado, 

sustentando-o não com votos democráticos, mas fornecendo-lhe 

cavalos, alimentos e a força das armas. Foi isso que decidiu a vitória a 

nosso favor. O campesinato desempenha um gigantesco papel na 

revolução russa (TROTSKY, 1987, p. 187). 

 

O fato é que mesmo que o interesse de classe do campesinato fizesse 

com que pendessem para o lado do proletariado e construíssem a aliança operário-

                                                           
84 “A terceira razão era que a Revolução permitira ao campesinato tomar a terra. Quando chegou a isso, o 

grosso dos camponeses da Grande Rússia — núcleo do Estado, além de do seu novo exército — achou que 

suas chances de mantê-la eram melhores sob os vermelhos do que se retomasse a fidalguia. Isso deu aos 

bolcheviques uma vantagem decisiva na Guerra Civil de 1918-20. Como se viu, os camponeses russos 

foram otimistas demais”. (HOBSBAWM, 1995, p. 57). 
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camponesa, existia uma contradição entre os seus setores pequenos e médios com a 

política de requisição obrigatória, não estimulando a produtividade, levando pouco a 

pouco a redução dos excedentes. Segundo Strauss a situação se agravou no inverno de 

1920-21, no final da Guerra Civil, quando a produção caiu muito e foram requisitados 

grãos que seriam plantados no ano seguinte, levando a uma grande fome e a contradição 

mais aberta com o campesinato, que estava prestes a realizar uma nova sublevação, mas 

agora contra o novo poder bolchevique. E de fato, ela iniciou, como em Tambov (85), 

mas que não conseguiu se generalizar em escala nacional. A fome e medidas excepcionais 

da guerra também levaram a sublevações nas forças armadas, como foi em Kronsdadt. 

 

O INSTITUTO DE CONJUNTURA COMO UM CAMPO CIENTÍFICO 

 

Iremos expor o papel do Instituto de Conjuntura no interior do campo 

econômico. Vamos apresentar a ação de Kondratiev no Instituto de Conjuntura, para o 

seu papel na disputa pela autoridade e legitimidade científica no campo econômico. 

Em uma época tão conturbada, como foi a da Guerra Civil (1918-21), 

Kondratiev adotou um caminho diferente dos seus camaradas de partido. Ele não entrou 

em nenhuma conspiração contra os bolcheviques, apesar de se posicionar claramente 

contrário a estes. Inicialmente, ele viveu em um certo ostracismo político, não se 

envolvendo em uma militância direta, mas dedicando-se exclusivamente as atividades 

acadêmicas. Porém, com o tempo, ele foi pouco a pouco voltando ao debate público e 

adentrando na burocracia estatal bolchevique, particularmente por seus conhecimentos 

técnicos (capital cultural) e a necessidade de economistas no aparelho de Estado. Com 

isso, ele foi subindo paulatinamente na escala administrativa do Estado.  

O primeiro aspecto marcante para a sua produção científica desse 

período foi a situação interna da Rússia nos anos iniciais da Revolução, com a necessidade 

de compreender a situação da Rússia não somente internamente, mas comparando-a com 

                                                           
85 A literatura bolchevique tendeu a ocultar o caráter camponês na revolta de Tambov, que contou com 

apoio de vários setores do campesinato (pequenos, médios e grandes). Esta literatura batizou essa revolta 

como Sublevação dos Kulaks. 



73 
 

a realidade mundial. Por isso, a pretensão de Kondratiev era a de reformular e dar as bases 

científicas para um novo ramo, o estudo da conjuntura. 

Em 1918, ele mudou para Moscou e passou a trabalhar na Universidade 

Popular Chaniavski. Também trabalhou ao mesmo tempo na seção econômica do Banco 

Popular e na direção da União Central de Produtores de Linho, onde conheceu a sua 

esposa. No final de 1918 ele entrou no Conselho de Cooperação Agrícola Unificado, junto 

com S. V. Bernstein Kogan, N. P. Makarov e A. V. Chayanov. Em 1919 ele passou a 

lecionar na Academia Agrícola Pedro o Grande, fundada em 1865, onde foi nomeado no 

ano de 1923 como titular da cadeira de Estudo dos Mercados Agrícolas (FONTEVEILLE, 

1993).  

Segundo Barnett, a origem do Instituto de Conjuntura ocorreu através 

de uma articulação do economista A. V. Chayanov, que havia criado um Instituto de 

Economia Agrícola. Chayanov, que já havia realizado inúmeros projetos em conjunto 

com Kondratiev e era também um socialista revolucionário, permitiu que Kondratiev 

organizasse um departamento para a análise da conjuntura agrícola. Foi a partir dessa 

instituição que Kondratiev criou o Instituto de Conjuntura. Este fato se deu em 1920, com 

27 anos, quando ele criou esta importante instituição de pesquisa. Portanto, a partir de 

1920, Kondratiev entrou em uma nova fase da sua vida, que o marcou definitivamente 

como um dos intelectuais que estariam no centro do debate sobre a elaboração de um 

caminho para o desenvolvimento econômico da sociedade soviética. Afirma Barnett: 

 

A ideia do Instituto de Conjuntura provavelmente surgiu do 

trabalho que Kondratiev estava desenvolvendo em 1918-19 sobre 

o comportamento de mercados específicos de commodities 

durante a guerra e a revolução. Este trabalho incluiu as duas 

monografias importantes O mercado de grãos e seu regulamento 

em tempos de guerra e revolução (Rynok khlebov i ego 

regulirovanie vo vremya voiny i revolyutsii) e A economia 

mundial e sua conjuntura durante e após a guerra (Mirovoe 

khozyaistvo i ego kon "yunktury vo vremya i posle voiny), e deu 

a Kondratiev a confiança e a experiência para decidir devotar 

todos os seus esforços para desenvolver ainda mais esse tipo de 

análise (BARNETT, 1998, p.). 
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O Instituto de Conjuntura começou como um pequeno centro de 

pesquisas, contando apenas com cinco funcionários e ligado a estrutura universitária, mas 

logo acabou se tornando, através da habilidade de Kondratiev, em um importante órgão 

estatal, chegando, inclusive, em 1922, a integrar-se ao Comissariado do Povo para as 

Finanças (NKFin) e passando a contar com a participação de cerca de 51 respeitados 

pesquisadores de várias áreas. A influência do Instituto de Conjuntura sobre a formulação 

de políticas públicas vai até 1925. Durante este período Kondratiev influenciou 

diretamente inúmeras políticas públicas do governo soviético, principalmente devido a 

legitimidade e alcance conquistado pelo trabalho sério desenvolvido pelo coletivo de 

membros do Instituto. A posição de Kondratiev era fruto do debate e da influência que 

exercia sobre os outros especialistas dentro do Instituto, o que dava autoridade científica 

para o seu posicionamento no âmbito da formulação das políticas públicas no país. 

O objetivo do Instituto era o de analisar a conjuntura da Rússia e dos 

demais países através do uso da estatística comparada de vários países. A respeitável 

equipe que ele montou passou a publicar o Boletim Econômico do Instituto de Conjuntura 

e a revista teórica Problemas de Conjuntura, que produzia estatísticas econômicas. As 

publicações do Instituto de Conjuntura são acessíveis apenas para os pesquisadores dos 

arquivos soviéticos e não foram publicadas novamente para os leitores em geral. Por este 

motivo a nossa dificuldade em consultá-las, o que gerou prejuízo na nossa investigação, 

pois Kondratiev publicou vários dos seus artigos nessas revistas. 

Kondratiev também foi o editor do material publicado pelo Instituto de 

Conjuntura. Segundo Barnett, foram publicadas 5 edições da revista Questões de 

Conjuntura, que era anual, e o Boletim de Dinâmica Econômica do Instituto de 

Conjuntura, publicado mensalmente com divulgações estatísticas de 1920 até 192986. 

                                                           
86 “O Instituto de Conjuntura publicou dois periódicos principais: Questões de Conjuntura (Voprosy kon 

"yunktury), que era a revista teórica e que funcionou de 1925 a 1929, publicada anualmente; e o Boletim 

Econômico do Instituto de Conjuntura (Ekonomicheskii byulleten 'Kon "yunkturnogo instituta), que foi o 

periódico aplicado e estatístico e que funcionou de 1922 a 1929, publicado mensalmente. O Boletim 

Econômico começou a ser publicado no verão de 1922 sob a tutela do NKZem, inicialmente com uma 

tiragem pequena de 1000 a 1500 cópias. Em 1929 foi assumido pela Administração Estatística Central 

(TsSU), e desapareceu da vista logo depois. Voprosy kon "yunktury começou a ser publicado na primavera 

de 1925 e foi imediatamente notado por economistas de vários países” (BARNETT, 1998, pp. 09-10). “The 

Conjuncture Institute published two main periodicals: Questions of Conjuncture (Voprosy kon"yunktury), 

which was the theoretical jornal and which ran from 1925 to 1929, published yearly; and the Economic 

Bulletin of the Conjuncture Institute (Ekonomicheskii byulleten' Kon"yunkturnogo instituta), which was the 

applied and statistical jornal and which ran from 1922 to 1929, published monthly. The Ekonomicheskii 

byulleten' began publication in the summer of 1922 under the imprint of NKZem, initially with a small 

print-run of 1000 to 1500 copies. In 1929 it was taken over by the Central Statistical Administration (TsSU), 
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Além do mais, os membros do Instituto de Conjuntura usaram a revista para publicar as 

suas conclusões, como foi o caso dos artigos de Kondratiev sobre os ciclos econômicos 

longos e o artigo de Slutsky difundido no ocidente sobre a aleatoriedade dos ciclos (87). 

Publicavam também relatórios sobre os mercados nacionais e internacionais, índices de 

preços e relatórios sobre a indústria, com grande difusão internacional. 

O Instituto de Conjuntura era dividido da seguinte forma: ele possuía 

seis seções e cada uma tinha uma área de pesquisa e suas “seções eram mercados 

agrícolas; índices e preços; circulação monetária e crédito; indústria, trabalho, 

comércio e transporte; economia internacional; e a metodologia da conjuntura” (88) 

(BARNETT, 1998, p. 11). 

                                                           
and it disappeared from view shortly afterwards. Voprosy kon"yunktury began publication in spring 1925 

and was immediately noticed by economists in many countries” (BARNETT, 1998, pp. 09-10). 

87 “Muito do trabalho teórico inovador sobre ciclos econômicos realizado pelos membros do Instituto de 

Conjuntura foi publicado em Voprosy kon "yunktury, por exemplo, o primeiro artigo de Kondratiev 

dedicado especificamente aos ciclos longos, foi publicado na edição de 1925, e o famoso artigo de Slutskii 

sobre as causas aleatórias dos ciclos foi publicado na edição de 1927” (BARNETT, 1998, p. 10). “Much of 

the innovative theoretical work on business cycles done by Conjuncture Institute members was published 

in Voprosy kon"yunktury, for example Kondratiev's first paper devoted specifically to long cycles was 

published in the 1925 issue, and Slutskii's famous paper on the random causes of cycles was published in 

the 1927 issue” (BARNETT, 1998, p. 10). 

88 “O Instituto da Conjuntura foi dividido em seis seções básicas, cada uma com responsabilidade por áreas 

específicas de pesquisa. Essas seções eram mercados agrícolas; índices e preços; circulação monetária e 

crédito; indústria, trabalho, comércio e transporte; a economia internacional; e a metodologia da conjuntura. 

LN. Zhirkovich era o líder da seção dedicada aos mercados agrícolas, e abaixo dele nesta seção estavam 

LN. Ozerov, N.P. Lyubimov, V.A. Revyakin e sete estatísticos. M.V. Ignatiev ficou encarregado da seção 

dedicada a índices e preços. Abaixo dele A.A. Konyus era o secretário científico desta seção, e abaixo dele 

estavam L.M. Koval'skaya e G.S. Kustarev. Sete estatísticos adicionais nesta seção foram o degrau mais 

baixo da escada de 'índices e preços'. S.M. Mekler estava no controle da seção dedicada à circulação 

monetária e crédito, e abaixo dele estavam o A.A. Karpov e três estatísticos.37 K.N. Smimitskii era o líder 

da seção dedicada à indústria, trabalho, comércio e transporte. Abaixo dele estavam Ya.P. Gerchuk, V.A. 

Utts, LF. Sushkin e três estatísticos. N.V. Yakushkin estava no comando da seção dedicada à economia 

internacional, e abaixo dele estavam M.I. Batuev, V.E. Shprink, O.E. Pryakhina e dois estatísticos. 

Finalmente N.S. Chetverikov estava no controle da seção dedicada à metodologia da conjuntura.38 Abaixo 

dele estavam T.L Rainov, M.L. Kurasheva e dois estatísticos.39 Outro associado importante do Instituto da 

Conjuntura foi D.I. Oparin, que foi o principal crítico de Kondratiev sobre a ideia de ciclos longos”. 

(BARNETT, 1998, p. 11). “The Conjuncture Institute was divided into six basic sections, each having 

responsibility for particular areas of research. These sections were agricultural markets; indices and prices; 

monetary circulation and credit; industry, labour, trade and transport; the international economy; and the 

methodology of conjuncture. LN. Zhirkovich was the leader of the section devoted to agricultural markets, 

and below him in this section were LN. Ozerov, N.P. Lyubimov, V.A. Revyakin and seven statisticians. 

M.V. Ignatiev was in charge of the section devoted to índices and prices. Below him A.A. Konyus was the 

scientific secretary of this section, and below him were L.M. Koval'skaya and G.S. Kustarev. Seven 

additional statisticians in this section were the lowest rung of the 'indices and prices' ladder. S.M. Mekler 

was in control of the section devoted to monetary circulation and credit, and below him were A.A. Karpov 

and three statisticians.37 K.N. Smimitskii was the leader of the section devoted to industry, labour, trade 

and transport. Below him were Ya.P. Gerchuk, V.A. Utts, LF. Sushkin and three statisticians. N.V. 

Yakushkin was in command of the section devoted to the international economy, and below him were M.I. 

Batuev, V.E. Shprink, O.E. Pryakhina and two statisticians. Finally N.S. Chetverikov was in control of the 

section devoted to the methodology of conjuncture.Below him were T.L Rainov, M.L. Kurasheva, and two 
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O Instituto é um marco na vida de Kondratiev e lhe permitiu, sob a sua 

tutela, formular a tese dos ciclos longos a qual o seu nome está ligado. O Instituto de 

Conjuntura existiu de outubro 1920 até 1928 e a sua história está ligada o nome de 

Kondratiev, mas também a organização e dissolução de um campo de investigação 

científico dos ciclos econômicos. 

O Instituto ganhou um reconhecimento nacional e internacional. 

Nomes, como o do matemático e estatístico Eugen Slutsky, N. S. Tchetvérikov, A. A. 

Konious, T. I. Rainov, M. V. Ignatiev, A. L. Weinstein, D. I. Oparine, entre muitos outros, 

que contribuíram para o elevado capital cultural do Instituto de Conjuntura em sua luta 

pela autoridade científica no campo econômico. No interior do Instituto também ocorriam 

as suas disputas internas. Oparine, por exemplo, se posicionou contrário as descobertas 

de Kondratiev, como abordaremos mais à frente. Por outro lado, Ignatiev e Slutsky, que 

só entrou no Instituto em 1926, foram muito próximos de Kondratiev. Slutsky por 

exemplo, apresentou um trabalho sobre os ciclos econômicos e as crises, influenciado 

diretamente pelo estudo de Kondratiev e os debates no Instituto de Conjuntura. Ele já era 

um autor maduro, que já havia dado contribuições para a teoria matemática e econômica, 

com o Teorema de Slutsky e a Equação de Slutsky, que posteriormente iriam influenciar 

toda uma geração de economistas, matemáticos e estatísticos ocidentais a partir da década 

de 1940. O maior exemplo de sua influência foi Hicks (89), que passou a divulgar o seu 

nome nos meios acadêmicos. 

No caso do Instituto de Conjuntura, devido aos contatos internacionais, 

os seus teóricos passaram a ser reconhecidos internacionalmente, sendo os exemplos mais 

marcantes o Kondratiev e depois o de Slutsky. Esse reconhecimento internacional dava 

autoridade política para o Instituto e para Kondratiev, aumentando a sua influência na 

legitimidade pela disputa de hegemonia no campo da economia política russa. Inclusive, 

                                                           
statisticians. Another important associate of the Conjuncture Institute was D.I. Oparin, who was 

Kondratiev's main critic over the idea of long cycles” (BARNETT, 1998, p. 11). 
89 A teoria que apresentamos neste capítulo e nos dois seguintes é, em essência, a de Slutsky, embora a 

exposição tenha sido modificada pelo fato de só ter conhecido o trabalho de Slutsky quando o meu próprio 

já estava muito adiantado, e algum tempo depois de ter sido publicada (...). O trabalho de Slutsky é 

altamente matemático e ele não discute muito o significado de sua teoria. Essas coisas (e a data de sua 

publicação) talvez expliquem por que ficou tanto tempo sem prestígio e teve que ser redescoberto. O 

presente volume é a primeira exploração sistemática do território que Slutsky franqueou (HICKS, [1946] 

1987, p. 27). 



77 
 

o Instituto de Conjuntura foi um pioneiro em seu gênero, junto com o Escritório Nacional 

de Pesquisa Econômica dirigido por Wesley Mitchell. Segundo Barnett: 

 

Juntamente com o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica de 

Wesley Mitchell nos EUA, o Instituto F.A. Hayek para Pesquisa de 

Ciclo Comercial na Áustria, o Instituto de Pesquisa sobre Ciclos e 

Preços Econômicos em Varsóvia, de Michael Kalecki, e R.G. Os 

esforços de Hawtrey e A.C. Pigou de dentro do Tesouro do Reino 

Unido, o Instituto de Conjuntura de Kondratiev devem ser considerados 

um dos centros pioneiros do início do século XX, criado 

especificamente para promover o estudo das flutuações econômicas e 

previsões de negócios. No entanto, foi o grande infortúnio de 

Kondratiev que o Instituto de Conjuntura fosse localizado em Moscou. 

Isso foi lamentável em dois aspectos. Em primeiro lugar, como a língua 

russa era (e ainda é) muito menos conhecida pelos estudiosos do que 

línguas como o inglês e o alemão, muito do trabalho do Instituto de 

Conjuntura permanece desconhecido fora da Rússia. Em segundo lugar, 

e ainda mais importante, a tomada do poder pelos bolcheviques em 

outubro de 1917 rendeu uma autoridade governante que era hostil a 

praticamente todos os aspectos da economia de mercado. O novo 

governo não era de forma alguma simpático a um grupo de economistas 

profissionais que tentavam empurrar as fronteiras da análise do ciclo 

econômico para novas áreas, especialmente porque esses mesmos 

bolcheviques estavam comprometidos com a eliminação de mercados e 

ciclos "perdulários e irracionais" em todos os aspectos da vida 

econômica. Assim, Kondratiev e seus colegas sofreram uma dupla 

deficiência, tanto em termos de acessibilidade de seu trabalho fora da 

Rússia quanto em termos de suas posições pessoais dentro da 

burocracia econômica soviética (90) (BARNETT, 1998, p. 5). 

 

A década de 1920 foi a época mais criativa da vida do autor. Ele passou 

a participar do debate e construir uma militância científica e teórica, com objetivos 

                                                           
90 Together with Wesley Mitchell's National Bureau of Economic Research in the USA, F.A. Hayek's 

Institute for Trade Cycle Research in Austria, Michal Kalecki's Institute for Research on Business Cycles 

and Prices in Warsaw, and R.G. Hawtrey's and A.C. Pigou's efforts from within the UK Treasury, 

Kondratiev's Conjuncture Institute should be regarded as one of the pioneering centres of the early twentieth 

century created specifically to advance the study of economic fluctuations and business forecasting. It was 

Kondratiev's great misfortune however that the Conjuncture Institute was located in Moscow. This was 

unfortunate in two respects. Firstly, as the Russian language was (and still is) far less widely known by 

scholars than languages like English and German, much of the Conjuncture Institute's work remains 

unknown outside Russia. Secondly, and even more importantly, the Bolshevik assumption of power in 

October 1917 yielded a governing authority which was hostile to virtually all aspects of market economics. 

The new government was not in any way sympathetic to a group of professional economists trying to push 

the frontiers of business cycle analysis into new areas, especially as these very Bolsheviks were committed 

to the elimination of 'wasteful and irrational' markets and cycles from all aspects of economic life. Thus 

Kondratiev and his colleagues suffered a double handicap, both in terms of the accessibility of their work 

outside Russia and in terms of their personal positions within the Soviet economic bureaucracy. 

(BARNETT, 1998, p. 5). 
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políticos e práticos muito bem definidos, o que o colocou entre os formuladores de 

políticas estatais sobre os rumos da economia soviética. Para comprovar a influência de 

Kondratiev no desenvolvimento das políticas econômicas estatais, Barnett encontra um 

criativo meio para demonstrar, mostrando as pessoas que eram próximas a Kondratiev e 

quais cargos ocuparam no governo soviético. Segundo ele, Kondratiev influenciou vários 

economistas. 

Em 1921 ele participou de intensas atividades acadêmicas e de 

organização do Instituto. Estabeleceu relações com o Comissariado das Finanças e da 

Agricultura e iniciou a escritura de seu primeiro livro, A Economia Mundial e a 

Conjuntura Antes e Depois da Guerra. Inclusive, o seu grau de compromisso com o novo 

campo de atuação era tão grande, que Kondratiev fez questão de deixar claro no prefácio 

que o seu livro foi um trabalho iniciado nos marcos institucionais do Instituto de 

Conjuntura, para demonstrar a própria institucionalidade da obra. E não era para menos, 

pois o livro foi publicado depois da realização de inúmeros encontros científicos e 

palestras realizadas por Kondratiev ao longo do ano de 1921. Ele próprio afirma no 

prefácio da obra de 1922:  

 

[Participei de] encontros científicos e científico-práticos, em parte 

promovidos pelo autor, e também em palestras públicas. A obra foi 

concluída no outono de 1921, mas foi perdida pelo editor por 

negligência extrema e injustificável. De foi restaurado novamente aos 

rascunhos sobreviventes. Devido ao tempo decorrido, teve que ser 

complementado e ampliado. E agora está sendo publicado por uma nova 

editora (Kondratiev, [1922] 1993, início da pág. 43). 

 

Segundo Barnett (1998), o papel do Instituto de Conjuntura mudou a 

partir de 1922, quando passou a ser subordinado ao Comissariado de Finanças e 

participou ativamente do debate sobre a reforma monetária. A partir desse momento, o 

Instituto passou a contar com vários colaboradores técnicos. O instituto de Conjuntura 

passou a fornecer estatísticas para o Comissariado das Finanças de como estava ocorrendo 

o desenvolvimento soviético em seus mais diversos setores. 

Foi em meio a esse difícil contexto no cenário russo, que ele manteve a 

sua produtividade teórica e publicou importantes obras no início da década de 1920, 

continuando, principalmente, os seus estudos agrários e ambicionando uma análise da 
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conjuntura mundial. Durante esse período ele também realizou inúmeras publicações 

vinculadas ao Conselho de Cooperação Agrícola Unificado. Conforme Fonteveille 

(1993), essas obras são: A Produção e Comercialização de Sementes Oleaginosas na 

defesa do Interesse da Economia Camponesa (1921); O Mercado de Cereais e a sua 

Regulação durante a Guerra e a Revolução (1922); e O Mercado Mundial de Cereais e 

as Perspectivas para nossas Exportações Cerealíferas (1923).  

Cabe ressaltar que o Instituto de Conjuntura trabalhou associado 

também ao Vesenka e ao Gosplan, assim como Kondratiev, que prestou assessoria a essas 

instituições. Mesmo existindo uma diferença entre as atribuições desses órgãos e o 

Instituto de Conjuntura, pois enquanto estes estavam voltados para a elaboração de 

políticas estatais, o Instituto de Conjuntura estava voltado para a reflexão sobre o 

desenvolvimento, fazendo um diagnóstico estatístico do que tinha ocorrido, claro, 

visando a programação e a projeção econômica. É a partir dessa perspectiva institucional, 

que ele passa a enxergar a economia como um todo, em sua relação com a economia 

mundial, o que o levou a buscar por meio da estatística fundamentar a sua tese sobre a 

dinâmica da economia mundial antes e depois da guerra. 

É nesse contexto, de reconstrução nacional, que o partido passou a 

aceitar o ingresso de inúmeros especialistas não filiados em importantes órgãos estatais. 

Devido aos seus conhecimentos técnicos e as ações desenvolvidas no Instituto de 

Conjuntura, Kondratiev passou a colaborar cada vez mais estreitamente com o Novo 

Estado. Esse fenômeno, da burocratização vinda dos técnicos, era visível nas críticas da 

Oposição Operária, que enxergavam de maneira crítica a confiança do Partido cada vez 

maior nos técnicos e não nos trabalhadores. Alguns teóricos afirmam que esse fenômeno 

permitiu o ingresso de inúmeros quadros técnicos da antiga burocracia czarista, 

contribuindo para o processo de burocratização do Estado. Segundo Davies: 

 

Uma das mais importantes escolas de pensamento teve bem 

pouca influência nos ambientes do Partido. Era o grupo chefiado 

por Kondratiev, já conhecido pelos seus “ciclos longos”, reunido 

no Instituto para a Konjunktur do Comissariado do Povo para as 

Finanças. O grupo, que naquele período foi muito ativo e 

barulhento, contava com alguns economistas de prestígio. A seu 

modo de ver, era preciso dar prioridade ao desenvolvimento da 

agricultura. Kondratiev defendeu tenazmente um maior empenho 

nos investimentos agrícolas e no incentivo material às economias 

camponesas individuais. Além disso, pedia uma redução dos 
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impostos pagos pelos camponeses mais ricos. Segundo 

Kondratiev, a diferenciação econômica entre os camponeses era 

necessária à eficácia da agricultura. (DAVIES, p. 92). 

 

 

Kondratiev também trabalhou como assessor no Comissariado para a 

Agricultura e no Comissariado para as Finanças, o que o colocava em importantes 

atividades para a própria existência do Novo Estado.  Da mesma forma, o economista 

começou a contribuir com o Conselho Superior da Economia Nacional - VESENKA - e 

no Comitê Central de Planejamento – GOSPLAN. O VESENKA foi um órgão fundado 

em dezembro de 1917 com o objetivo de realizar o planejamento econômico e que havia 

sido fundamental durante todo o período do Comunismo de Guerra.  O GOSPLAN foi 

criado em fevereiro de 1921, com o objetivo de fazer um plano global para a economia e 

para os seus vários setores e contribuir para a reconstrução econômica do país devastado. 

O papel dos economistas não membros do Partido na constituição de 

um novo paradigma e na disputa política no interior do campo da economia política não 

se limitou ao Instituto de Conjuntura. Como os bolcheviques não estavam acostumados 

com a administração do Estado e foram surgindo inúmeros problemas econômicos, 

particularmente com a NEP, mas mesmo antes, foi necessário o desenvolvimento de toda 

uma nova série de estudos científicos baseados em métodos estatísticos. O Estado 

arregimentou esses economistas não membros do Partido, que ganharam um maior espaço 

e papel na definição das políticas estatais. Davies afirma: 

 

O partido tinha muita confiança nos “especialistas não inscritos” e, 

particularmente, nos dois grupos de pontos de vista conflitantes: os 

economistas ex-mencheviques, como V G Groman, no GOSPLAN, e A 

M Ginzburg, no VESENKHA, e os economistas ex-socialistas 

revolucionários, como N D Kondratiev, assessor tanto do Comissariado 

para a Agricultura quanto do Comissariado para as Finanças. (Davies, 

1989, p. 87). 

 

Os economistas não partidários foram arregimentados para trabalhar em 

vários órgãos estatais. Lenin havia incentivado este ingresso desde o início da Revolução. 

Entre estes economistas, estava V. G. Groman, que era um estatístico, ex-menchevique, 

que tinha experiência na Administração Pública, pois já havia ocupado um cargo técnico 
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na época do czarismo. Outro importante economista foi Vladimir Bazarov, um outro ex-

menchevique, que tinha grande experiência no planejamento econômico, que tinha sido 

alvo das críticas de Lenin em Materialismo e Empiriocriticismo, pois era próximo das 

ideias de Bogdanov. Portanto, estava ocorrendo uma luta no interior do campo da 

economia, em que as posições estavam em disputa, questionando certas ideias em vigor. 

Estes economistas estavam tendo vitórias na afirmação de sua autoridade científica. Isso 

fica evidente nesta passagem extraída de Barnett (2008) (91), onde os economistas 

soviéticos: 

  

Por exemplo, com base no censo agrícola pré-revolucionário sobre as 

estatísticas dos zemstvo (governo local), P.I. Popov foi o pioneiro na 

preparação de um balanço de toda a economia para 1923/24 dentro da 

Administração Estatística Central. Como parte da abordagem genética 

ao planejamento desenvolvida na Agência de Planejamento do Estado, 

V.G. Groman e V. A. Bazarov (1925) descobriram várias regularidades 

empíricas que operavam na economia da NEP, como a lei da saturação 

do mercado, usando modelos adaptados das ciências naturais. De dentro 

do Instituto de Conjuntura, N.N. Shaposhnikov aplicou o princípio do 

valor presente líquido ao planejamento de projetos de investimento de 

capital, e Kondratiev preparou um plano detalhado para agricultura e 

silvicultura para 1924-8 que se baseava em uma abordagem indicativa 

de "perspectivas". No final da década de 1920, tanto os "números de 

controle" anuais quanto os planos imperativos de cinco anos foram 

desenvolvidos, o último contendo centenas de páginas de números que 

traçavam o progresso de todos os ramos da indústria soviética como 

diretivas centralizadas (92) (BARNETT, 1998, pp. 03-04).  

 

A autoridade desses economistas que não eram membros do Partido 

aumentava e com ele o seu prestígio no campo científico devido ao reconhecimento 

                                                           
91 BARNETT, Vicent. Soviet Union, Economics in. In DULAUF, Steven N e BLUME, Lawrence Blume. 

The New Palgrave Dictionary of Economics. London: 2nd edition, 2008. Edited. Disponível em: 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057%2F978-1-349-95121-5_2118-1”, consultado no dia 

07/03/2020. 

92 “For example, building on the agricultural census developed by pre-revolutionary zemstvo (local 

government) statisticians, P.I. Popov pioneered the preparation of an economy-wide balance for 1923/24 

from within the Central Statistical Administration. As part of the genetic approach to planning developed 

inside the State Planning Agency, V.G. Groman and V.A. Bazarov (1925) uncovered various empirical 

regularities that operated in the NEP economy, such as the law of market saturation, using models adapted 

from the natural sciences. From within the Conjuncture Institute, N.N. Shaposhnikov applied the net 

presente value principle to the planning of capital investment projects, and Kondratiev prepared a detailed 

plan for agriculture and forestry for 1924–8 that was based on an indicative ‘perspectives’ approach. By 

the end of the 1920s, both yearly ‘control figures’ and five-year imperative plans had been developed, the 

latter containing hundreds of pages of figures that plotted the progress of all branches of Soviet industry as 

centralized directives” (BARNETT, 2018, pp. 03-04). 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057%2F978-1-349-95121-5_2118-1
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internacional. Muitos deles, através dos seus institutos de pesquisa ou através de seus 

contatos pessoais, estabeleceram contatos com inúmeras universidades e comunidades 

científicas mundo afora. 

Diante toda essa situação de devastação econômica provocada pela 

devastação da Guerra Civil e devido aos problemas gerados pelo Comunismo de Guerra, 

foi tomando força a necessidade de uma recuperação através de estímulos aos elementos 

capitalistas da economia, indo um passo atrás para depois avançar a frente, com o objetivo 

de reconstruir a economia devastada com a Guerra Mundial e a Guerra Civil. Foram essas 

as condições de nascimento da Nova Política Econômica (NEP), surgida diante das 

necessidades de reconstrução impostas pelo caos econômico. A necessidade de técnicos 

no curso da guerra civil e o seu vínculo com os órgãos de planejamento econômico 

criaram as condições para que nos anos seguintes Kondratiev construísse a sua teoria 

econômica e iniciasse a disputa pela hegemonia no campo da economia política soviética. 

 

Kondratiev e a NEP 

 

Conforme analisamos, como resultado do Comunismo de Guerra, 

temos um período de grande questionamento da política bolchevique e da própria 

revolução. A destruição da economia devido ao conflito prolongado levou à graves 

consequências que ameaçaram a existência do recém criado poder bolchevique. A 

apropriação dos excedentes camponeses para manter o exército e os operários urbanos 

quase levou ao fim da aliança entre operários e camponeses. A Rússia vivia um verdadeiro 

caos, somados a desastres naturais que levaram a um agravamento provocado pela má 

colheita de 1921. A guerra civil havia destruído a indústria, o sistema de transporte, 

existindo uma crônica escassez de combustível, entre outros fatores que demonstravam 

como essa situação era caótica. Foi nesse contexto, que em abril de 1921 estourou a 

rebelião do Kronstadt, que foi duramente reprimida pelo poder bolchevique. Essa revolta 

iniciou uma semana antes do X Congresso, que estabeleceu a Nova Política Econômica 

(NEP). Além dessa revolta, também ocorreram durante esse período as chamadas 

sublevações dos Kulaks, sendo a mais famosa a rebelião de Tambov, na Ucrânia, que 

demonstravam o mal-estar existente com a situação econômica e política do país, mas 
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principalmente as contradições com o campesinato. Hobsbawm define assim o 

isolamento soviético com o não avanço da revolução mundial: 

 

Em 1921, (...) A revolução se achava em retirada na Rússia 

soviética, embora politicamente o poder bolchevique fosse 

inexpugnável. Estava fora dos planos do Ocidente. O Terceiro 

Congresso do Comintern reconheceu isso sem o admitir 

exatamente, convocando uma “frente única” com os mesmos 

socialistas que o Segundo expulsara do exército do progresso 

revolucionário (HOBSBAWM, 1994, p. 62). 

 

Além das revoltas abertas contra o poder bolchevique, surgiu também 

uma oposição no interior do partido, que pretendia mudanças na forma de gestão realizada 

durante o Comunismo de Guerra. Após a Revolução de Outubro, inúmeras fábricas eram 

geridas por conselhos operários, que pretendiam fazer uma gestão autônoma da produção, 

sem o rígido controle estatal. Com isso, surgiu o debate sobre os sindicatos 

(TRAGTENBERG, 2007), que possuía como conteúdo geral a forma de gestão da 

economia, se aconteceria de maneira espontânea, através dos interesses individualizados 

das fábricas, ou se ocorreriam de maneira centralizada e estatizada. A vitória foi do 

segundo modelo, levando em 1921, com o desgaste do Comunismo de Guerra e o fim do 

próprio conflito, fez surgir também um segundo debate, de como reconstruir a economia 

nacional. Todos esses debates precederam a criação da Nova Política Econômica (NEP). 

No X Congresso, ocorrido em março de 1921, surgiram três 

posicionamentos políticos: 1. Trotsky defendendo a militarização dos sindicatos e do 

trabalho, além da intensificação da industrialização e coletivização das terras; 2. Lenin 

defendendo a estatização dos sindicatos, mas os sindicatos como escola de comunismo, 

além das teses centrais que nortearam a NEP; 3. Oposição Operária, que defendia a 

autonomia dos trabalhadores através dos sindicatos, sendo necessário criar um novo órgão 

central de planejamento realizado pelos sindicatos e que a administração das fábricas 

fosse realizadas diretamente pelos sindicatos e pelos comitês de fábrica. A maior parte 

dos presentes no X Congresso aprovaram as teses leninistas, tanto na questão dos 

sindicatos, como no estabelecimento de uma Nova Política Econômica (NEP). As 

propostas de Trotsky para a militarização do trabalho aos moldes do Comunismo de 

Guerra foram rechaçadas pela maioria dos presentes, surgindo inclusive uma grande 
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campanha de difamação posterior devido as ideias defendidas por ele nesse Congresso. 

As propostas da Oposição Operária foram rechaçadas também, pois foram consideradas 

como anarco-sindicalistas. Baseados na proposta de Lenin, que justificava esse recuo 

como momentâneo em direção ao socialismo, era necessário reconstruir a economia 

devastada pela guerra com elementos do mercado capitalista. Mais tarde essa concepção 

foi sintetizada no importante livro de Lenin intitulado Imposto em Espécie, publicado em 

maio de 1922. Com a NEP foi estabelecido o fim da aquisição forçada da produção 

camponesa, que foi substituída pelo imposto em espécie e o excedente passou a poder ser 

comercializado pela massa de camponeses, que haviam se tornado proprietárias com a 

Revolução Agrária. Além do mais, foi permitido investimentos de capitais privados em 

vários setores e foi restabelecido o mercado capitalista. O objetivo central da NEP era a 

reconstrução da economia nacional destruída pela guerra, o que significava um revés 

político (93). Sobre a crise que levou a NEP, o conservador Pipes é enfático ao afirmar 

que “a força militar não teria sido suficiente. Afinal, foi o abandono do confisco de 

comida que pacificou o campo e salvou os bolcheviques” (PIPES, 2017, p. 360). 

Com o verdadeiro caos econômico instalado na Rússia devido a 

destruição provocada pelas guerras (Mundial e Civil), existia a iminente necessidade de 

reconstruir minimamente a estrutura produtiva e o Comunismo de Guerra tinha chegado 

ao seu limite. Esse era o campo ideal para a atuação e difusão das ideias de Kondratiev, 

já que no contexto soviético de então, alguns autores o consideram como um 

representante de defensor de um caminho de desenvolvimento econômico que visava 

                                                           
93 No seu conjunto, as medidas econômicas introduzidas a partir de março de 1921 assinalaram um grave 

revés às perspectivas dos bolcheviques. Lênin admitiu que o comunismo de guerra tinha sido um erro e, 

tacitamente, reconheceu que seus críticos estavam certos quando argumentavam que a Rússia precisava de 

um longo período de desenvolvimento capitalista, antes de estar pronta para o socialismo. Ele não chegou 

a explicitar a duração da NEP, mas insinuou que ela não seria abandonada logo. Ao liquidá-la, em 1928-

1929, partindo para a coletivização e a industrialização forçadas, Stálin agiu segundo o espírito de Lênin, 

embora movimentando-se muito mais cedo e mais rápido do que este o faria, caso ainda estivesse vivo 

(PIPES, 2017, p. 366) 
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estimular o mercado, assumindo uma linha de “direita”, como demonstra Barnett (94) 

(2009) e Goldstein (95) (1988). 

Sem entrar em detalhes sobre os erros históricos e conceituais de 

Barnett nesta análise (96) ou as ressalvas feitas por Goldstein para caracterizar o 

                                                           
94 Para Barnett: “No entanto, enquanto Lenin demorou mais de três anos para dar o salto ideológico para 

a NEP, a mudança de opinião de Kondratiev ocorreu simultaneamente com os eventos revolucionários de 

1917. Além disso, enquanto a revisão de Kondratiev foi baseada em um processo de aquisição de uma 

compreensão mais profunda da economia teoria, a de Lenin foi pelo menos parcialmente forçada a ele pela 

precária posição econômica da Rússia Soviética depois de três anos de comunismo de guerra. O motim de 

Kronstadt em março de 1921 foi um símbolo do nível de descontentamento com o regime soviético que 

existia entre trabalhadores e camponeses, que foi notado por Lenin em seu rascunho do panfleto "Imposto 

em Espécie". 4 Poucos historiadores duvidam de que havia pouca opção para os bolcheviques em 1921 a 

não ser adotar uma postura mais pró-mercado e pró-camponesa; a questão realmente polêmica é quanto 

progresso a economia soviética poderia ter feito dentro desta estrutura depois de (digamos) 1926. Como 

Lenin morreu em 1924 e esteve gravemente doente por algum tempo antes dessa data, suas opiniões sobre 

se um caminho Kondratiev poderia ter sido o sucesso após 1925 nunca pode ser conhecido com certeza. 

No entanto, em seus últimos escritos, como 'Sobre a Cooperação' de janeiro de 1923, Lenin parecia ter 

sofrido uma mudança de coração (político) ao sugerir que o que era necessário para o socialismo ser 

construído no A URSS era simplesmente “todos participando do trabalho das cooperativas”. 5 Se isso 

poderia ter levado a uma Kondratievização em grande escala dos pontos de vista de Lenin é discutível, mas 

permanece a possibilidade de Lenin ter se oposto ao afastamento da NEP depois de 1925, pelo menos até 

certo ponto se ele ainda estivesse vivo. É muito provável que o único bolchevique com autoridade suficiente 

para fazer do caminho de Kondratiev a política oficial do governo soviético foi Lenin. (BARNETT, 1998, 

pp. 47-48). “However, while it took Lenin over three years to make the ideological leap to NEP, 

Kondratiev's change of heart had occurred simultaneously with the revolutionary events of 1917. Moreover, 

while Kondratiev's revision was grounded in a process of the acquisition of a deeper understanding of 

economic theory, Lenin's was at least partially forced onto him by the precarious economic position of 

Soviet Russia after three years of War Communism.3 The Kronstadt mutiny in March 1921 was a symbol 

of the level of discontent with the Soviet regime which existed among workers and peasants, one that was 

noted by Lenin in his draft of the 'Tax in Kind' pamphlet. 4 Few historians doubt that there was little option 

for the Bolsheviks in 1921 but to adopt a more pro-market and pro-peasant stance; the really contentious 

issue is how much progress the Soviet economy could have made within this framework after (say) 1926. 

Since Lenin died in 1924 and had been seriously ill for some while before this date, his views on whether 

a Kondratiev path might have been successful after 1925 can never be known for certain. However, in his 

last writings such as 'On Cooperation' of January 1923, Lenin appeared to have undergone a change of 

(political) heart in suggesting that what was required for socialism to be built in the USSR was simply 

'everybody participating in the work of cooperatives'. 5 Whether this could ever have led to a full-scale 

Kondratievisation of Lenin's views is debatable, but the possibility remains that Lenin might have opposed 

the turn away from NEP after 1925 at least to some extent if he had still been alive. It is very likely true 

that the only Bolshevik with sufficient accrued authority to make the Kondratiev path the official policy of 

the Soviet government was Lenin”. (BARNETT, 1998, pp. 47-48). 

95 Para Goldstein, na nota 10 de seu livro, afirma: “10. Kondratiev, ele próprio um marxista, dificilmente 

incorpora a visão de mundo conservadora. No entanto, sua teoria das ondas longas, com seus ciclos 

endógenos auto-repetitivos e não evolutivos, é uma variante conservadora. No debate marxista, o de 

Kondratiev era um marxismo mais "conservador" do que o de Trotsky, um marxismo mais "revolucionário" 

(GOLDSTEIN, 1988, p. 25). “10. Kondratieff, himself a Marxist, hardly embodies the conservative world 

view. Yet his long wave theory, with its endogenous self-repeating and nonevolutionary cycles, is a 

conservative variant. Within the Marxist debate, Kondratieff's was a more "conservative" Marxism and 

Trotsky's a more "revolutionary" Marxism” (GOLDSTEIN, 1988, p. 25). 

96 Como exemplo dos erros históricos e conceituais de Barnett é que Lenin não pretendia a eternidade do 

capitalismo e das relações de mercado, ao contrário, ele defendia a NEP como algo provisório, pois ela era 

apenas um recuo tático para que o setor socialista pudesse se fortalecer e enfrentar paulatinamente o setor 

capitalista, com a ajuda do Estado. Desde antes da Revolução Lenin funda a sua ideia sobre capitalismo de 

Estado, tratado em vários textos a partir de 1917. 
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“direitismo” marxista de Kondratiev, o fato é que ele pode sim, em nosso ponto de vista, 

ser considerado como um representante da direita naquele contexto político, pois as 

políticas econômicas as quais formulou e ajudou o Estado executar, favoreciam aos 

interesses de classe das várias frações do campesinato, com a visão de mundo “pequeno-

burguesa”, conforme a definição de Lenin dos interesses dessa classe social. Ou seja, a 

atuação de Kondratiev defendeu uma via de desenvolvimento favorável ao estímulo do 

mercado, com a organização de cooperativas rurais, o aumento das exportações agrícolas, 

o que confrontava diretamente com as ideias de que a reconstrução da economia russa 

devastada pela guerra deveria se dar através do desenvolvimento das forças produtivas 

industriais. Preobrajenski explicou muito bem esta questão de como ocorreria uma 

acumulação socialista primitiva, em que o campo forneceria as condições necessárias para 

o setor industrial97.  

E o que isso significava essa “linha de direita” em Kondratiev? Que ele 

era um defensor da liberdade do campesinato produzir cada vez mais, buscando um 

desenvolvimento intensivo e não extensivo. Esta é uma questão importante, pois na visão 

de Kondratiev, seria necessário aumentar a produtividade agrícola para criar uma 

soberania alimentar e que a Rússia se tornasse inclusive exportadora de alimentos, 

aproveitando toda a dimensão de seu território. O fato é que a derrota desse modelo de 

desenvolvimento agrícola, independente das condições objetivas que se deram, como 

discutiremos melhor mais a frente, levaram a União Soviética a não conseguir resolver 

efetivamente o seu problema de soberania alimentar e a própria questão agrícola, fazendo 

com que continuasse importadora de vários produtos agrícolas de vários países. Por isso, 

o debate que Kondratiev estava realizando não era uma posição qualquer, representou a 

definição de um modelo de desenvolvimento econômico e agrícola. Kondratiev entendia 

muito bem o que era o capitalismo e tinha uma visão gradualista sobre as mudanças 

sociais. Por esse motivo, a NEP criava um espaço importante para a difusão das ideias de 

Kondratiev e do seu livro. Portanto, A Economia Mundial e a Sua Conjuntura Antes e 

Depois da Guerra, que precisa ser lido em tal contexto, constituindo um marco da teoria 

                                                           
97 As ilusões quanto ao fim próximo da economia foram em grande parte destruídas pela introdução da 

NPE em 1921. No entanto, não havia então necessidade sequer de discutir o problema embaraçoso do papel 

das leis econômicas dentro do setor estatal, uma vez que a sobrevivência da moeda e das relações de valor 

podia com a maior facilidade ser atribuída à existência de um grande setor particular. A contribuição 

destacada para o pensamento econômico desse período foi feita por E. Preobrazhenski, mas este a 

concentrou principalmente na relação entre os setores particular e estatal, o ritmo em que o último poderia 

crescer à custa do primeiro (“acumulação socialista primitiva”) (NOVE, 1963, p. 327). 
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kondratieviana que possuía o intuito de pautar as políticas do Estado durante a vigência 

da NEP. Ela era uma tese que também possuía um sentido político, de que o capitalismo 

não vivia uma crise final e poderia se recompor, tanto na economia mundial como na 

economia russa em particular. Esse sentido político e de classes é o que tentaremos 

encontrar na análise do seu livro.  

Segundo Vicent Barnett, Kondratiev contribuiu de várias formas com a 

NEP, tanto com as questões relativas as reformas tributárias agrícolas, como sobre o novo 

imposto em espécie, em que defendia a sua simplificação, que se tornasse único e que se 

tornasse único, pois era pesado para a agricultura. Como ocorreu todo um debate sobre a 

questão tributária, em que ocorreu uma redução dos impostos a partir de 1923 e que foi 

gradualmente aumentando a uma taxa menor do que a do crescimento do mercado 

agrícola e da produtividade rural. Um decreto de 1925 diminuiu o imposto para o gado e 

estabeleceu o tamanho mínimo da propriedade que deveria pagar impostos, beneficiando 

os camponeses ricos e pobres. Tudo essa discussão e mudanças foram efetivadas por meio 

do Comissariado do Povo para as Finanças, instituição a qual o Instituto de Conjuntura 

estava submetido. No mesmo ano de 1925 se iniciou a reversão dessa política de redução 

de impostos e começou a se difundir uma concepção que tais benefícios estavam levando 

os camponeses a não venderem os seus excedentes nos mercados urbanos. A visão de 

Kondratiev e os elementos de mercado passaram a ser contestados devido à grande crise 

que a NEP gerou entre os interesses urbanos e rurais. 

É muito significativa a análise de Barnett sobre a atuação política e 

prática de Kondratiev, pois demonstra como este estava vinculado as questões dos 

interesses de classe do campesinato. Segundo Barnett: 

 

O Gosplan propôs que o valor do imposto cobrado deveria ser 

aumentado, o grau de progressividade também deveria ser 

aumentado e o período de pagamento deveria ser reduzido, e em 

março de 1926 a SNK aceitou essas propostas. (...) Em 1923 a 

concepção Kondratiev de tributação era dominante; em meados 

de 1925, as concessões aos camponeses abastados ainda estavam 

sendo feitas, mas no final de 1925 a abordagem Kondratiev foi 

decididamente rejeitada (98) (BARNETT, 1998, p. 67). 

                                                           
98 Gosplan proposed that the amount of tax levied should be increased, the degree of progressiveness 

should be raised and the period of payment should be reduced, and in March 1926 SNK accepted 
these proposals. This short account of changes to tax policy suggests that in 1923 the Kondratiev 
conception of taxation was dominant, in mid-1925 concessions to well-off peasants were still 
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Para Barnett, Kondratiev teve um papel fundamental na mudança das 

políticas tributárias soviéticas e que nos escritos de Kondratiev é possível encontrar vários 

elementos de tal contribuição. Assim, ele analisa os escritos de Kondratiev sobre o tema 

e chega à conclusão de que Kondratiev defendia seis pontos principais. O primeiro seria 

a tributação apenas das áreas agriculturáveis, pois não pretendia que as taxas se tornassem 

excessivas para os produtores rurais. O segundo a tributação regional. O terceiro o cálculo 

da renda baseado na quantidade de terra, gado e etc. quarto, cálculo da renda baseado nos 

registros dos anos anteriores. Quinto, tributar apenas os campos aráveis e as pradarias. 

Sexto, imposto progressivo. Todos estes pontos, segundo Barnett, levaram ao estímulo 

das atividades agrícolas, mas particularmente os camponeses ricos, que eram capazes de 

realizar o plantio em mais áreas, aumentando a colheita e comercialização. Segundo 

Barnett, em um artigo de 1924, ele definia que o cálculo do imposto em receita líquida 

levava a problemas, pois não incentivava uma produção intensiva e sim extensiva, 

comprometendo a produtividade e gerando distorções no sistema tributário. Ele afirma 

que as ideias de Kondratiev foram adotadas como a posição oficial da Comissão de 

revisão dos Impostos. Em 1925 ele voltou a discutir os impostos em relação aos 

arrendamentos, com impostos sobre a renda agrícola baseados na renda diferencial, para 

construir um sistema tributário mais justo e que pudesse estimular a produtividade 

agrícola e melhor uso da terra, mas devido aos cálculos e as dificuldades técnicas, que 

adotariam esse princípio tributário no ano de 1926/27, mas a partir deste momento as 

ideias tributárias de Kondratiev não foram mais debatidas pelos órgãos estatais. 

Kondratiev também foi um defensor do cooperativismo e acreditava na 

via das exportações, como um meio para criar divisas que poderiam ser utilizadas na 

produção industrial (99). Ele acreditava que as cooperativas seriam um meio de 

desenvolvimento das forças produtivas no meio rural e que elas ajudariam o país a se 

tornar exportador de alimentos para o mundo. Como ele previa um grave problema no 

abastecimento de alimentos em inúmeros países industriais, ele via como uma alternativa 

de recuperação econômica russa. Para ele, as exportações poderiam criar uma 

                                                           
being made, but by the end of 1925 the Kondratiev approach had been decisively rejected 
(BARNETT, 1998, p. 67). 
99 Penso que seja um modelo semelhante ao que ocorreu no Brasil, onde a política varguista fez com que 

as exportações agrícolas gerassem divisas para a industrialização substituidora. 



89 
 

oportunidade. Barnett afirma que as cooperativas continuaram importantes no 

pensamento de Kondratiev, mas que ele passou a investigar e atuar mais a respeito de 

assuntos sobre a comercialização e o tamanho das terras, porém, estas eram fundamentais 

para conseguir realizar as exportações. Dessa maneira, as medidas que Kondratiev 

propunha de modificações tributárias, de organização das terras, de incentivos estatais, 

de criação de cooperativas, visava aumentar a produtividade, o que só era possível com o 

desenvolvimento das forças produtivas no meio rural, criando divisas para a 

industrialização. Ou seja, o paradigma defendido por Kondratiev representava uma 

oposição aberta a visão de Preobrajenski e da maioria do partido, que pretendia fazer uma 

industrialização rápida, mas principalmente, enxergando o meio rural como uma fonte de 

acumulação primitiva para o desenvolvimento das indústrias nos meios urbanos. 

Conforme pudemos verificar, muitas das ações de Kondratiev 

buscavam apresentar uma resposta para os problemas do campesinato russo, indo de 

encontro aos seus interesses de classe. Podemos até questionar que em determinados 

momentos as suas propostas beneficiaram os camponeses ricos, mas em muitos outros ele 

buscou fazer propostas que pudessem atender também os camponeses pobres, como a 

proposta da não cobrança de impostos em pequenas propriedades. O fato é que de uma 

maneira em geral as suas propostas representavam um desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento das forças produtivas rurais, apresentando relação entre a sua teoria 

econômica e os interesses de classe do campesinato.  

Portanto, o campo econômico estava em disputa até 1925 com dois 

modelos: um gradualista, representado por Bukharin, mas em nosso ponto de vista, de 

maneira muito mais elaborada por Kondratiev, que mesmo que não tivesse como objetivo 

aberto um modelo político, propunha um desenvolvimento priorizando o meio rural. Por 

outro lado, temos a proposta de Preobrajenski, mas que vai se tornando a do Comitê 

Central e do Primeiro Plano Quinquenal. Tiveram vários elementos da situação concreta 

objetiva e da luta de classes que levaram a vitória do paradigma industrializante urbano, 

mas que veremos em outro capítulo sobre a derrota de Kondratiev.  
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O DEBATE SOBRE A CRISE DAS TESOURAS 

 

Conforme já expusemos, a economia russa foi devastada com a Guerra 

Civil e o Comunismo de Guerra não conseguiu mais responder as necessidades do país. 

Ele havia sido tolerado por grande parte da população como medidas de emergência. 

Porém, com o final da Guerra Civil a insatisfação aumentou e rebeliões operárias e 

camponesas surgiram pelo país. O X Congresso do Partido, ocorrido em 1921, 

estabeleceu a Nova Política Econômica (NEP) como diretriz de emergência para a 

reconstrução do país. A NEP foi uma política adotada por necessidade e era um recuo dos 

objetivos coletivistas e socializantes dos bolcheviques, que tiveram que reestabelecer as 

relações capitalistas por imposição da grave situação. 

Depois de um ano de NEP já era possível ver os seus resultados 

positivos para a economia. No balanço da maioria dos dirigentes partidários, a NEP era 

um sucesso. Bukharin tornou-se um dos seus mais fervorosos defensores. Ao mesmo 

tempo, muitos dos dirigentes partidários viam como um problema o desenvolvimento das 

relações capitalistas e o fortalecimento dos kulaks – que na verdade tinham em sua 

maioria se tornado camponeses médios após a revolução – e os pequenos empresários 

urbanos – conhecidos como “homens da NEP” (nepmen).  O principal impacto da NEP 

foi relativo a produção agrícola. Ela acabou com a política de requisições forçadas do 

Comunismo de Guerra e adotou um novo sistema de tributação baseado no imposto em 

espécie que permitiu com que parte desse campesinato, particularmente o seu setor médio 

e grande, pudesse levar os seus excedentes ao mercado. Com isso, nas cidades começaram 

a surgir pequenos negócios e várias fábricas foram concedidas à iniciativa privada. O 

Estado se limitou ao controle das indústrias de bens de produção e bens de consumo de 

grande porte e setores estratégicos. Como as políticas para estimular as indústrias através 

do “lucro máximo” para os trustes estatais não conseguiram estimular a industrialização, 

muitas indústrias viram uma deterioração dos preços dos seus produtos. Como 

consequência, os salários começaram a atrasar e a reduzir nas empresas privadas e 

públicas. O custo da NEP estava sendo pago pela indústria, que não tinha possibilidade 

de avançar com as concessões feitas aos camponeses. O resultado mais evidente depois 

de um ano da NEP foi o seu estímulo ao setor rural em detrimento dos interesses 

industriais. 
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Abriu-se profunda polêmica no Partido, na sociedade soviética e no 

campo econômico sobre como resolver tal problema. A posição da maioria da direção do 

Partido e consequentemente do Estado, que era composto pela Troika – Zinoviev, 

Kamenev e Stálin –, que assumiu a direção desde o XI Congresso ocorrido em março de 

1922, foi a de tentar manter sólida a aliança operário-camponesa. Claro que com o 

adoecimento de Lenin, que sofreu um derrame em maio, a Troika tornou-se de fato o 

poder executivo do país, mas a “sua ausência paralisou parcialmente o birô-político” 

(100) (MARIE, 2009, p. 267). O fato é que a principal ação da Troika foi a de tentar fazer 

uma industrialização sem promover um choque com os interesses do campesinato. Por 

outro lado, foi se formando no Partido um grupo de oposição que acreditava que a direção 

tomada pela Troika não estava defendendo os interesses operários e o único caminho para 

solucionar a crise favoravelmente ao proletariado e para a construção do socialismo na 

União Soviética era a intensificação da industrialização. Com isso surgiu a Oposição de 

Esquerda, um grupo composto de vários intelectuais que assinaram uma Plataforma com 

46 intelectuais reivindicando entre várias questões a priorização da industrialização do 

país. O economista Preobrajenski, um dos principais líderes da oposição, defendeu que a 

acumulação primitiva socialista deveria se dar com a exploração do campo, gerando 

recursos para a industrialização. Baseado na simultaneidade de vários sistemas 

econômicos no interior da economia, o setor socialista deveria ser fortalecido em 

detrimento do setor capitalista pequeno-burguês, camponês. Na mesma linha vinha 

Trotsky, que se aproximou da Oposição de Esquerda, depois de defender a militarização 

do trabalho e o controle dos sindicatos, também foi um dos principais defensores da 

priorização da industrialização. Por outro lado, existia o pensamento de Kondatiev, que 

acreditava que era possível desenvolver as forças produtivas rurais, aumentar a produção 

visando a exportação e a reorganização do meio rural através de uma transição paulatina 

para um sistema de cooperativas. Lenin, com o seu artigo sobre as Cooperativas, dizia 

que estas tinham uma função diferenciada na sociedade socialista, demonstrava que não 

propunha uma ruptura imediata com a NEP. Portanto, tínhamos um debate aberto sobre 

as formas de desenvolvimento econômico futuro do país, que representava implícita e 

explicitamente os interesses das classes sociais. 

Mais um exemplo dessa animosidade foi o posicionamento de Trotsky 

contra a teoria dos ciclos longos formulada por Kondratiev, que analisaremos logo à 

                                                           
100 “Su ausencia paraliza a medias el Politburó" (MARIE, 2009, p. 267) 
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frente. O papel colaborativo de Kondratiev diante de importantes problemas econômicos 

que foram surgindo ao longo da NEP, como foi o caso da Crise da Tesoura, em que depois 

de um longo debate a posição de Kondratiev acabou sendo a vencedora, mesmo sem ter 

recebido o mérito publicamente por suas ideias (BARNETT, 1998). 

A propalada Crise da Tesoura foi a primeira crise econômica da União 

Soviética após a NEP. A sua origem pode ser encontrada no modelo de desenvolvimento 

adotado após a NEP, que estimulou a produção agrícola e de mercado. Após o desastre 

da produção agrícola em 1920-21, que havia sido agravada por fatores climáticos, a 

produção agrícola em 1923-24 superou todas as expectativas. Porém, todo este excedente 

não era absorvido pelo mercado interno e como as exportações ainda não haviam se 

reestabelecido em sua plenitude, a Rússia permanecendo fora do mercado mundial, 

ocorreu uma redução dos preços agrícolas. Motivada por inúmeros fatores, a Crise das 

Tesouras estourou no ano de 1923. Como dissemos, o seu principal fator dizia respeito 

ao problema do intercâmbio entre os produtos industriais e agrícolas. Os preços dos 

produtos industriais aumentavam e os preços dos produtos agrícolas caíam. Segundo Alec 

Nove (1986), “no outono de 1923, a relação entre preços industriais e agrícolas era três 

vezes superior em comparação com 1913” (NOVE, 1986, p. 119). Tal situação levava a 

dois problemas. O primeiro deles é que desestimulava os camponeses a plantarem, 

levando ao desabastecimento das cidades e aumento o custo de vida. O segundo problema 

é que desestimulava a produção industrial, já que o mercado consumidor dos produtos 

industriais ficava comprometido com o aumento dos preços. Portanto, depois de quase 

dois anos de vigência da NEP, as contradições presentes em qualquer economia capitalista 

se manifestaram: a crise batia a porta. 

Esta crise ganhou este nome depois que Trotsky apresentou um 

relatório em uma reunião econômica ocorrida em abril de 1923. Expondo um gráfico em 

forma de tesoura em que demonstrava o movimento do preço dos produtos agrícolas em 

relação aos industriais. Segundo Barnett, antes mesmo de Trotsky, os primeiros a 

identificarem estes problemas foram Kondratiev e Popov (101), que discutiram o assunto 

                                                           
101 “O desequilíbrio de preços identificado por Kondratiev e Popov cresceu em importância depois de 

fevereiro, e no Décimo Segundo Congresso do Partido em abril de 1923 L.D. Trotsky apresentou um 

relatório sobre a indústria soviética que apontava para o desenvolvimento de uma 'tesoura de preços' entre 

a indústria e a agricultura” (BARNETT, 1998, p. 57). “The price disequilibrium indentified by Kondratiev 

and Popov grew in importance after February, and at the Twelfth Party Congress in April 1923 L.D. Trotsky 

presented a report on Soviet industry which pointed to the development of a 'price scissors' between industry 

and agriculture” (BARNETT, 1998, p. 57). 
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em uma reunião do Gosplan ocorrida em fevereiro de 1923. O Partido determinou que 

uma comissão produzisse um relatório com o diagnóstico da crise e apresentasse 

soluções. 

Em meio a esta crise surgiu um debate público no campo político-

econômico e vários contendores estiveram no centro da disputa. Primeiro, a Troika, 

adotou várias medidas na tentativa de reverter esta crise. Buscaram aumentar os 

incentivos e os créditos para as indústrias visando baratear os produtos industriais de 

primeira necessidade, também fizeram uma reforma monetária e buscaram todos os meios 

para pagarem os salários dos operários em dia. Estas medidas visavam reverter a diferença 

entre os preços industriais e agrícolas. Elas trouxeram resultados positivos no curto prazo. 

Conseguiram reverter momentaneamente o agravamento da situação, pois o campesinato 

queria inúmeros bens de consumo, como tecidos, produtos agrícolas e outros que podiam 

ser trocados por seus excedentes de cereais. Mas estas eram políticas econômicas que não 

iam à raiz da questão, eram medidas terapêuticas que serviram apenas para o adiamento 

de uma crise muito mais profunda que estava sendo gestada102 neste período. Além desta 

posição, outras duas também estavam em jogo, a de Trotsky e a de Kondratiev. Os dois 

discordavam tanto da explicação dos motivos da crise como das medidas a serem adotadas 

para a sua solução pela Troika e entre si. Trotsky defendia a necessidade de incentivar e 

priorizar a indústria ao invés da agricultura. Ele acreditava na necessidade de desenvolver 

as foças produtivas industriais. Era preciso criar medidas protecionistas para não regredir.  

Kondratiev, como especialista em assuntos agrários, explicou de outra 

maneira a Crise, através de uma explicação monetarista. Barnett (1998, p. 56) descreve a 

posição de Kondratiev e demonstra que ele afirmava que a crise precisava ser explicada 

com base no movimento dos preços dos grãos. Estes haviam caído devido à grande safra 

de 1922 e a saída da Rússia do mercado internacional, não exportando a safra e ficando 

acumuladas no país. Como o governo tentou incentivar a indústria, com o objetivo de 

contrabalancear a produção industrial com a agrícola, foram oferecidas várias linhas de 

crédito às indústrias. Com as dificuldades em fornecer crédito e o retorno não garantido 

do capital adiantado, sem de fato existir uma poupança real no país, levou a Crise da 

Tesoura. Kondratiev acreditava que esta crise dificultava a capitalização da agricultura. 

A solução apresentada por Kondratiev foi bastante complexa, indo desde a redução dos 

                                                           
102 As contradições se manifestaram em 1927 na Crise das Entregas, que levou à Planificação da economia 

em 1928, processo que explicaremos mais à frente. 
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impostos até o incentivo à exportação, pois ele pensava que era necessário reestabelecer 

esse equilíbrio paulatinamente. Barnett conclui o seu raciocínio sentenciando que apesar 

de Kondratiev ser considerado por uma parte da opinião pública soviética como um 

contrarrevolucionário, várias das suas ideias foram aplicadas pelo governo no transcurso 

da NEP. 

Em 1923 ele ainda escreveu uma série de estudos: A Marcha Mundial 

dos Cereais e as Perspectivas de nossas Exportações Cerealíferas; um artigo sobre Tugan-

Baranovski, intitulado Tougan-Baranovski M. I., Tratado Essencial de Uma Visão 

Científica do Mundo; A Depressão Econômica Mundial e a Marcha dos Capitais; A 

Marcha Mundial dos Cereais; A Queda Relativa dos Preços dos Cereais e o Seu 

Significado; A Ascensão dos Preços; O Problema das Matérias Primas; e As Condições 

de Formação e do Movimento dos Preços em 1921-1922. Esse artigo sobre Tougan 

Baranovski merece atenção, pois em um momento em que estava sendo acusado de 

reproduzir as teorias do autor, conforme demonstramos no Capítulo I, existiam 

semelhanças e diferenças entres os dois. Porém, Kondratiev vai apresentar mais 

claramente em seus próximos trabalhos a sua especificidade em relação Tugan-

Baranovsky, a quem ele considera como um mestre, mas não como iguais. 

Podemos ver claramente nos fatos descritos o conteúdo de classe nas 

posições de Kondratiev. Mesmo tendo que recuar e abandonar a sua antiga organização 

política pelas circunstâncias da repressão política estatal, ele continuou a defender 

intrinsicamente os interesses de classe do campesinato, particularmente o seu setor médio, 

que eram os verdadeiros beneficiários com as políticas econômicas da NEP. Os seus 

trabalhos no Instituto de Conjuntura a respeito da política de grãos, a sua atuação na 

reforma monetária, o seu posicionamento na Crise da Tesoura, visavam favorecer a 

produção camponesa e desenvolver as forças produtivas no campo. A questão de fundo 

que pautou esta discussão se encontrava em uma contradição gestada no interior do 

processo de reconstrução do país devastado. Com o enfraquecimento da antiga burguesia, 

que foi expropriada junto com a Igreja Ortodoxa, no plano interno a contradição principal 

deixou de ser entre o proletariado e a burguesia. A disputa pelo projeto político e 

econômico que pautaria as ações estatais dos próximos anos foi entre as classes que 

ascenderam durante o processo revolucionário, ou seja, entre o proletariado e os vários 

setores do campesinato. A questão central que se colocava era: qual classe seria 

beneficiada com o desenvolvimento futuro? Esta contradição gerou uma oposição entre 
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os interesses de classe do campesinato e do operariado urbano. Kondratiev não acreditava 

que fosse possível uma industrialização rápida ou uma ruptura que não levasse em conta 

os interesses agrários, formulando políticas públicas que pudessem atender os interesses 

de classe do campesinato associados aos interesses industriais. Por este motivo, 

Kondratiev só foi tolerado pelo fato de que os setores bolcheviques que estavam com o 

controle do Partido, a Troika, tinha uma preocupação com uma ruptura da aliança com o 

campesinato e buscavam soluções que pudessem ajudar com este intento. Um dos pontos 

da disputa que surgiu entre Trotsky e Stálin dizia respeito a questão camponesa. Stálin e 

Bukharin defendiam a antiga posição bolchevique de aliança operário-camponesa, 

enquanto Trotsky considerava a massa camponesa como pequeno-burguesa e defendia 

um projeto de superindustrialização. Então, se dependesse de Trotsky, a posição de 

Kondratiev teria sido rejeitada. 

 

CONCLUSÃO 

 

No segundo capítulo, buscamos discutir os interesses de classe que 

atravessaram o campo dos economistas russos. Os economistas ganharam uma importante 

relevância na sociedade soviética devido ao processo de reconstrução nacional após a 

Guerra Civil. Essa perspectiva de classe no campo econômico foi atravessada pelas 

contradições entre o campesinato e o novo regime, surgida no curso da Guerra Civil. A 

política de requisições forçadas do Comunismo de Guerra levou a uma exaustão da 

aliança operário-camponesa, fazendo surgirem inúmeras revoltas camponesas, como a de 

Tambov. O sistema soviético encontrou a sua primeira crise de legitimidade com a 

Revolta de Kronstadt, que foi um fato decisivo para o início da Nova Política Econômica 

(NEP) e da adoção do imposto em espécie no X Congresso do Partido ocorrido em 1921. 

Nos marcos da NEP, Kondratiev, reingressa na burocracia pública e atuando em um 

importante instituição de investigação ligada ao Comissariado de Finanças, o Instituto de 

Conjuntura. Com isto, Kondratiev pôde interferir diretamente nos rumos das políticas 

estatais. 

O Instituto de Conjuntura pôde realizar inúmeras intervenções de 

assessoramento e proposição de políticas públicas do governo soviético. A atuação de 
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Kondratiev e do Instituto de Conjuntura na assessoria do governo na reforma monetária, 

na política fiscal, agrária, possui uma relação direta com os interesses de classe do 

campesinato, particularmente o seu setor médio, pois Kondratiev acreditava na 

necessidade de fortalecer a produção agrícola e aumentar a produção para a exportação. 

Outro fato marcante que demonstra que a sua atuação política estava 

atravessada pelos interesses de classe do campesinato, foi a sua atuação durante a Crise 

das Tesouras. Debatendo com a fração do Partido que defendia a superindustrialização, 

particularmente Trotsky, propôs medidas de reformas para defender o campesinato e 

reduzir o desequilíbrio entre a produção agrícola e urbana. As suas propostas tiveram uma 

aceitação muito maior por parte das autoridades públicas do que o projeto de 

superindustrialização. 
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CAPÍTULO III – A ECONOMIA MUNDIAL E A SUA CONJUNTURA ANTES E 

DEPOIS DA GUERRA 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo, pretendemos apresentar a visão de mundo e os 

interesses de classe presentes na primeira versão da tese de Kondratiev sobre os Ciclos 

Longos, apresentada no livro A Economia Mundial e a sua Conjuntura Antes e Depois da 

Guerra (103), de 1922. Vamos expor a relação entre guerras, crises e ciclos econômicos, 

na teoria de Kondratiev, buscando entender o sentido político de sua exposição em 1922. 

Em nossa conclusão, esta teoria fundamentava um projeto político que se aproximava de 

um modelo de desenvolvimento que visava o estímulo das potencialidades agrícolas da 

Rússia. Portanto, trataremos aqui da coincidência entre a sua epistemologia e os interesses 

de classe do campesinato.  

Em um primeiro momento, apresentaremos a sua metodologia, que 

visava demonstrar estatisticamente o movimento espontâneo de mudança no mercado 

mundial das combinações entre os vários elementos. Logo após, demonstraremos a sua 

comparação entre os elementos naturalísticos e de valor das conjunturas de antes, durante 

e após a guerra. A seguir, apresentaremos a sua teoria das crises econômicas, em geral, e 

da crise de 1920-21, em particular. Por último, apresentaremos a sua exposição sobre os 

Ciclos Longos, demonstrando que a sua tese central era de que a crise do pós-guerra já 

havia sido superada em 1922, permitindo um crescimento econômico temporário, que 

seria interrompido por uma grave crise que marcaria uma onda longa descendente com o 

fim de um ciclo curto descendente.  

Ao apresentar a teoria do desenvolvimento econômico de Kondratiev a 

partir das conjunturas, das crises e dos ciclos, vemos que existe uma coincidência com os 

interesses de classe do campesinato médio, pois o aproveitamento das oportunidades 

agrícolas no curto prazo, com o seu reingresso no mercado mundial, podia gerar os meios 

                                                           
103 KONDRATIEV, N. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО КОНЪЮНКТУРЫВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ ПРЕДИСЛОВИЕ (A Economia Mundial e a sua Conjuntura Antes e Depois da Guerra). Moscou: 

Экономиkа, [1922] 2002. 
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necessários para uma gradual industrialização do país, o que coincidia com os interesses 

do campesinato médio e do governo soviético. Portanto, neste capítulo, buscamos 

apresentar que mesmo um conceito tão abstrato como o de Ciclo Longo, possuía uma 

coincidência com os interesses de classe do campesinato. 

 

Os Ciclos Econômicos Longos como Hipótese e a sua defesa científica. 

 

Findada a Guerra Civil e morando em Moscou, o ano de 1921 abriu um 

novo caminho para Kondratiev, onde ele, pela via institucional e acadêmica, que vinha 

trilhando desde 1920, podia fazer algo novo no campo científico e pelo país. Kondratiev 

podia muito bem ter fugido da Rússia como fizeram outros de seus contemporâneos e 

conforme fez seu amigo Pitirim Sorokin, que foi arregimentado pela Universidade de 

Harvard para fundar o departamento de ciências sociais e posteriormente, inclusive, 

ofereceu asilo a Kondratiev e ajuda para a sua instalação na vida acadêmica 

estadunidense. Proposta rejeitada por Kondratiev, que permaneceu em seu país, tendo 

plena consciência dos rumos políticos que estavam sendo tomados. O seu capital cultural 

o qualificava para assumir vários cargos acadêmicos mundo afora, mas continuou em seu 

país para coordenar um importante instituto de pesquisa econômica, o Instituto de 

Conjuntura, que representava um importante papel no Campo econômico soviético. Com 

um bom cargo no Instituto de Conjuntura, como seu diretor, coordenando centenas de 

pesquisadores e tendo possibilidade de publicar os seus estudos com uma relativa 

autonomia, atendia aos seus projetos políticos e a sua visão de mundo.  

Ele escreveu o seu livro durante o ano de 1921 e era o resultado de suas 

investigações e conclusões científicas obtidas com as suas pesquisas realizadas desde a 

origem do Instituto de Conjuntura (104). O livro de Kondratiev apareceu em um momento 

particular na União Soviética, pois a NEP vigorava a mais de um ano, desde março de 

1921, e ela havia permitido uma certa desburocratização e facilitação do desenvolvimento 

                                                           
104 “Este trabalho foi iniciado em conexão com o estudo da conjuntura da economia russa e mundial, 

organizado no Instituto de Conjuntura da Academia Agrícola de Petrovsk” (KONDRATIEV, 2002, p. 43). 

“Настоящая работа была начата в связи с изучением конъюнктур русского и мирового хозяйства, 

организованным в Конъюнктурном Институте при Петровской сельскохозяйственной академии” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 43). 
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da iniciativa privada em várias áreas da economia, dos pequenos aos grandes negócios, 

inclusive com concessões para grandes empresas capitalistas estrangeiras, algo 

impensável antes do Comunismo de Guerra e da tragédia da Guerra Civil 

(KATORGUINE, 1987, pp 105-140). Os seus maiores impactos ocorreram 

principalmente no meio rural, já que a soberania alimentar e de grãos eram os principais 

dilemas do país, inclusive para a reconstrução econômica e a sua industrialização 

(STRAUSS, 1971, pp. 75-91). Neste contexto, buscar uma política econômica para 

potencializar as vantagens russas era um dos objetivos de Kondratiev. Era necessário 

investigar a economia mundial, saber o impacto da Guerra Mundial em cada país, de 

esclarecer qual tinha sido o movimento dos vários indicadores naturais e de valores para 

determinar a situação da conjuntura, construindo uma política econômica que 

incentivasse as exportações agrícolas russas, que eram fundamentais para o mercado 

europeu. Um exemplo abordado por Kondratiev em sua investigação foi o do linho, que 

antes da Guerra Mundial, a Rússia era uma grande exportadora para vários países 

europeus e depois da Guerra já não participava mais do mercado mundial (105). Portanto, 

a investigação da economia mundial permitia a formulação de um prognóstico futuro 

baseado na evolução passada, tudo calculado com base nos dados estatísticos referentes 

aos vários setores da economia mundial e outros dados relevantes que permitiam a 

definição da conjuntura (106). A NEP, portanto, proporcionava um clima para a difusão 

                                                           
105 “À medida que a guerra avança, a situação no mercado de linho torna-se cada vez mais tensa. Om 

chega a um estado de empobrecimento crescente. As razões para tal são, por um lado, a maior dependência 

do mercado mundial de linho da Rússia e a gradual precipitação da Rússia - este principal fornecedor de 

linho - da órbita da economia mundial, por outro lado, a impotência de outros países para expandir a 

produção de linho a ponto de cobrir significativamente as necessidades do mercado mundial de linho” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 77). “По мере развития войны положение льняного рынка становится все 

более напряженным. Ом приходит к состоянию все большего оскудения. Причинами этого являются 

с одной стороны, сильнейшая зависимость мирового льняного рынка от России и постепенное 

выпадение России - этого главного поставщика льна - из орбиты мирового хозяйства, с другой 

стороны, бессилие прочих стран расширить продукцию льна в такой мере, чтобы сколько-нибудь 

значительно покрыть потребности мирового льняного рынка” (KONDRATIEV, 2002, p. 77). 

106 “Gostaríamos de examinar a natureza de suas relações em um determinado período e tentar 

compreender em que medida essas relações e combinações de elementos econômicos tomados se encaixam 

na estrutura da moderna teoria da dinâmica. Assim, parece-nos, seria possível facilitar a posterior 

formulação de algumas problemas imediatos da teoria da dinâmica e conjunturas. Junto com essa tarefa 

principal, as características das mudanças na economia mundial apresentadas a seguir, mesmo que apenas 

esquemáticas e resumidas, podem, naturalmente, ter algum interesse independente (KONDRATIEV, 2002, 

p. 45). “Mы хотели бы посмотреть на характер их взаимоотношений за взятый период и попытаться 

уяснить, в какой мере эти взаимоотношения и комбинации взятых экономических элементов 

укладываются в рамки современной теории динамики. Тем самым, нам кажется, можно было бы 

способствовать дальнейшей постановке некоторых основных очередных задач теории динамики и 

конъюнктур. Наряду с этой основной задачей даваемая ниже характеристика изменений мирового 

хозяйства хотя бы и схематическая и суммарная может иметь, конечно, и некоторый 

самостоятельный интерес” (KONDRATIEV, 2002, p. 45). 
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e debate das ideias de Kondratiev, não só no nível técnico, como a propagação entre vários 

membros do Partido, como foi o caso de Trotsky (1979), que polemizou contra as suas 

ideias. Mas a intenção de Kondratiev era mais ampla e ao lermos o livro percebemos que 

o seu objetivo era pautar a própria NEP, no sentido de construir um modelo de 

desenvolvimento econômico alternativo ao que foi adotado depois, com a priorização 

urbano-industrial. E neste momento, as discussões sobre o futuro estavam em pleno vigor 

e não existia um caminho definido. 

Muito comedido e precavido em suas conclusões, Kondratiev afirmou 

sobre o seu interesse puramente teórico e não prático no prefácio do seu livro, afirmando 

que “não estamos de todo engajados na construção de quaisquer conclusões práticas” 

(KONDRATIEV, 1993, p. 40). Ele reconhecia que a combinação de dados estatísticos 

para o esclarecimento de fenômenos complexos constituía algo novo em si. Isso não 

significava que ele não reconhecia uma importância prática em sua tese, pois ele 

acreditava que os “cataclismos socioeconômicos” afetavam a totalidade de um país e as 

pessoas sempre desejavam saber sobre o futuro e a comparação estatística dos dados de 

antes e depois da guerra mundial permitiriam entender o movimento futuro da economia. 

Ou seja, Kondratiev estava querendo construir um diagnóstico fundamentado em métodos 

estatísticos para realizar prognósticos para a formulação de políticas de Estado. Portanto, 

apesar da aparente neutralidade, do suposto não interesse prático de sua tese, existia uma 

ambição prática enorme implícita em sua tese e na própria ação do Instituto de Conjuntura 

em si, que era orientar as políticas estatais soviéticas. 

O conteúdo da pesquisa foi deixado explícito logo no início do livro, 

onde ele afirmou que a pesquisa “se dedica ao estudo dos indicadores mais importantes 

do estado da economia mundial e sua conjuntura antes da guerra e do período do pós-

guerra” (KONDRATIEV, 1993, p. 40). Ele sabia que o seu trabalho não era o pioneiro 

na Rússia e mesmo que outros já tivessem tratado sobre as crises, ninguém havia as 

pesquisado a partir do ponto de vista do movimento das conjunturas da economia mundial 

(107).Neste livro, Kondratiev apresentou uma das suas mais importantes elaborações, 

                                                           
107 Kondratiev cita os trabalhos que o precederam, como o do bolchevique Aleksandr Finn-Enotaevsky, 

que era seu amigo, e havia publicado em 1920 o livro A Situação da Economia Mundial. Também faz 

referência aos trabalhos de M. I. Bogolepova, S. A. Falkner, Varga, S. A. Pervushina, Z. S. 

Katsenelenbaum, L. B. Cafeigauza e outros. Também diz que leu a obra editada por L. N. Yurovsky sobre 

o tema. Ele diz que não pretendia repetir as conclusões destes estudos, pois utilizou novos materiais e os 

trabalhou com um “método empírico concreto” (Kondratiev, 1993, p. 42), usando a estatística e tentando 

evitar as abstrações. 
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pois foi por meio da explicação sobre os fundamentos da crise de 20-21 que ele introduziu 

o conceito de Ciclos Longos. O conceito de Ciclos Longos era uma descoberta para ele, 

pois apesar dos estudos anteriores ao seu, como o de Sam de Wolff, era desconhecido por 

Kondratiev. A análise específica da guerra e a sua correlação com os ciclos longos 

também foi algo inovador. Ele próprio afirmou em uma nota escrita em 1927 a seguinte 

consideração: “nos anos de 1919-21 cheguei à conclusão de que existiam ciclos longos. 

Formulei pela primeira vez minha tese geral – concisamente e sem análise – em meu 

trabalho A Economia Mundial e sua conjuntura antes e depois da guerra” (Kondratiev, 

[1927] 1979, p. 67). Mas também o livro de Kondratiev foi um estudo original não só por 

ele ter descoberto e apresentado as “ondas longas”, mas também pelo fato de que nos 

próprios estudos sobre os ciclos econômicos desenvolvidos posteriormente, poucos 

relacionaram e deram a relevância à relação entre as ondas longas e o fator guerra. Essa 

é a posição levantada no estudo de Joshua S. Goldstein (108) sobre a originalidade do 

livro de Kondratiev (109). Uma terceira originalidade foi a pioneira discussão sobre a 

natureza e as condições da crise de 1920-1921, abordando as crises econômicas não 

apenas nos seus aspectos particulares, mas buscando uma interpretação totalizante e no 

longo prazo para a explicação da crise e a recuperação da economia mundial. 

Alguns aspectos de sua metodologia precisam ser discutidos agora. O 

seu procedimento metodológico neste livro foi o de recortar os indicadores estatísticos 

que ele considerava mais importantes para a análise da economia mundial. A escassez e 

incompletude dos materiais criavam muitas dificuldades no estudo das fontes. Segundo 

ele, não existiam dados completos e precisos a respeito dos materiais investigados e ele 

se limitou as informações mais gerais. Por isso ele levantou e formulou tabelas apenas 

                                                           
108 Claro que a posição de Goldstein fica imprecisa por dois motivos que pretendemos superar com o nosso 

próprio trabalho. Primeiro, Goldstein trabalha limitados textos de Kondratiev, sendo em inglês a versão 

inglesa de Os Ciclos Longos da Conjuntura (The Long Waves in Economic Life), publicado na Review of 

Economic Statistics 17, no. 6 (1935) e que teve a sua versão completa publicada apenas na Review 2, no . 

4 (1979) e “The Long Wave Cycle”, de 1928; reprinted., New York: Richardson & Snyder, 1984. Em 

alemão ele trabalhou com “Die Langen Wellen der Konjunktur” (Ciclos Longos da Conjuntura” e “Archiv 

fur Sozialwissenschaft and Sozialpolitik” (Arquivos sobre ciências Sociais e Política Social), de 1926. O 

segundo aspecto é que Goldstein não formulou as relações da obra de Kondratiev com o seu contexto 

político e social, fazendo uma sociologia do conhecimento. A sua única afirmação a respeito da questão é 

apresentar que a tese de Kondratiev foi mal vista pelos bolcheviques por seu conteúdo conservador, 

proveniente de sua raiz nas teorias de Kautsky, ratificada com o debate entre ele e Trotsky, que foi uma 

segunda rodada do debate entre Lenin-Kautsky. 

109 Segundo Goldstein, este tema foi tratado posteriormente por alguns autores, mas Kondratiev foi o 

primeiro a fazer uma relação direta entre as guerras e os Ciclos Longos, que tal correlação não foi realizada 

nem na segunda e nem na terceira rodada de discussões sobre os ciclos e foi abandonada pela maioria dos 

autores russos. 
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com os principais dados, estabelecendo a sua média móvel através do método dos 

mínimos quadrados, o que possibilitava a comparação dos resultados delimitados em um 

determinado espaço temporal que podia definir uma conjuntura e novamente compará-la 

com a conjuntura do período anterior e posterior. Portanto, a sua tarefa depois do árduo 

processo de elaboração e sistematização dos dados, pois era apenas um estudo de 

comparação dos dados do período anterior com os do após a guerra. Com base nesta 

metodologia era possível refletir sobre qual seria a conjuntura no futuro imediato e 

realizar um prognóstico. Não vamos questionar e discutir agora a metodologia e os dados 

de Kondratiev, a qual discutiremos mais a frente, tanto explicando a metodologia quanto 

as críticas de Oparine em relação aos dados coletados. 

Outro aspecto importante da metodologia empregada por Kondratiev foi a 

subdivisão dos dados entre os indicadores naturais ou naturalísticos e os indicadores de 

valor. Os indicadores naturalísticos são as variações na quantidade de bens de uma 

determinada mercadoria, a variação da população, entre outros. Já os indicadores de valor 

estão relacionados a variação da taxa de salário, da média dos preços, da taxa de lucro, da 

taxa de câmbio, entre outros. Concluído o estudo dos dois períodos e do movimento das 

suas conjunturas. A principal característica do período da guerra foi o crescimento dos 

indicadores de valor e uma variação parcial dos indicadores naturalísticos (110). Agora 

não nos aprofundaremos na discussão metodológica das investigações de Kondratiev, que 

apresentaremos mais à frente, agora só reforçamos esta subdivisão dos dados pra facilitar 

a compreensão dos argumentos do autor.  

A sua tese é a seguinte: com base em sua construção teórica, Kondratiev 

definiu que existiu um declínio da economia nacional dos países europeus envolvidos 

diretamente na guerra, que levou a um “empobrecimento do mundo”. Após a guerra, 

motivado pela “inércia socioeconômica”, pela confusão e reorganização da economia, 

surgiu na economia mundial uma depressão dos indicadores naturais e dos indicadores de 

                                                           
110 “A questão de quais elementos do sistema de vida econômica devem ser considerados pela teoria da 

dinâmica e quais deles ela poderia tomar como indicadores do estado e dos momentos de conjuntura não 

foi resolvida. Olhando para a totalidade desses elementos, eles podem ser subdivididos em naturalísticos, 

como a quantidade de bens, população, etc., e valores ou valéricos, como preços, o nível de salários, a taxa 

de lucro, etc. A moderna teoria da dinâmica opera tanto com a primeira quanto com a última” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 45). “Не решен вопрос, какие же именно элементы системы экономической 

жизни должна иметь в виду теория динамики и какие из них она могла бы брать как показатели 

состояния и моментов конъюнктур. Всматриваясь в совокупность этих элементов, их можно было 

бы подразделить на натуралистические, как например количество благ, населения и др. и 

ценностные или валеристические, как цены, уровень заработных плат, норма прибыли и т.п. 

Современная теория динамики оперирует и с первыми и со вторыми” (KONDRATIEV, 2002, p. 45). 
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valor da conjuntura. Segundo ele, esta primeira depressão econômica foi associada ao 

aparato militar e a sua desmobilização. Esta depressão terminou no final de 1919, quando 

iniciou um período de crescimento econômico, que podem ser medidos e comprovados 

pelos indicadores naturais e pelos indicadores de valor. Este crescimento foi até o fim de 

1920. Porém, este crescimento encontrou obstáculos e novamente surgiu um período de 

crise. Vemos que Kondratiev estava trabalhando no período de curta duração, entendendo 

o movimento ondulatório no curto prazo. Ele formulou um padrão estático e o comparou 

com outro padrão estático para estabelecer o movimento, ou seja, um estudo de estática 

comparativa (KONDRATIEV, 2002, pp. 39-46). 

Kondratiev afirmou que considerando de maneira abstrata, a economia 

mundial era formada pelas conexões e relações dinâmicas das economias nacionais e 

podia ser empregada para a sua apreensão o método estatístico por meio de uma análise 

dinâmica. Porém, mesmo sabendo que não existe uma estática natural, mas as abordagens 

científicas que simplificam inicialmente para depois aumentar a sua complexidade, era 

possível estudar os fenômenos de maneira estática e depois ir investigando as relações 

entre os “elementos do sistema”, dizendo o que sempre permanecia e continuavam iguais 

nos fenômenos. Contrapondo a estática, o autor apresenta o método da dinâmica, que 

revela o curso de seus fenômenos e chega mais próximo da sua compreensão. Como a 

parte mais difícil da teoria da dinâmica era a análise da conjuntura, ou seja, dos ciclos 

econômicos, e como existem vários ciclos e vários elementos, que funcionam dentro de 

um sistema, ou seja, uma teoria funcionalista, uma conexão, ou seja, uma relação regular. 

Ou seja, através de uma construção teórica é possível encontrar a regularidade e os 

indicadores, os dados de um determinado momento da conjuntura podem ser 

investigados. Portanto, para ele esse seria o ponto de partida da teoria da conjuntura e 

empregando tal aparato seria possível fazer prognósticos econômicos.  

Kondratiev acreditava que muito precisava se avançar na teoria 

dinâmica, apesar das contribuições já feitas por outros autores (111), desde a formulação 

das questões a serem investigadas do ponto de vista econômico e da dinâmica, de quais 

são os elementos a serem investigados, quais indicadores da conjuntura, que todos eram 

                                                           
(111) Para Kondratiev uma série de autores estudaram e tiveram progressos na diferenciação entre a 

dinâmica e a estática, tanto entre os neoclássicos, como Cournot, Jevons, Walras, Pareto, Clarke, Marshall, 

como até pelo heterodoxo Schumpeter, como os autores clássicos dos ciclos Juglar Tugan-Baranovsky, 

Spietoff, Pole, Eilenburg, Lescure, Aftalion, Mitchell, entre outros que usaram dados empíricos para 

analisar os ciclos. 
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problemas não resolvidos. Assim como a respeito dos tipos de ciclos de conjuntura e sua 

natureza não foram colocados em discussão e permanece polêmico. Além do mais, 

segundo ele, existia o problema de um método preciso de contabilidade quantitativa. Para 

resolver isso era preciso do pensamento teórico abstrato, mas que não podia ser resolvida 

se não ocorresse um desenvolvimento das pesquisas empíricas ao mesmo tempo que se 

desenvolvesse tal pensamento abstrato.  

Segundo ele, o científico seria esclarecer os momentos e períodos 

durante o movimento econômico em que ocorriam as mudanças nos elementos da 

economia, como ocorriam as suas combinações e relações, sendo uma forma de fazer um 

“experimento espontâneo”. Por isso que comparar os elementos mais importantes do 

período anterior e posterior a guerra era um objeto científico, pois os dados mais 

importantes – população, necessidades, tecnologia, etc. – passaram por grandes mudanças 

durante a guerra (112). 

                                                           
112 “Em uma palavra, temos diante de nós, por assim dizer, um grandioso experimento socioeconômico 

espontâneo. O anterior determina a tarefa principal e a natureza do estudo proposto. Nele, não pretendemos 

fornecer uma descrição detalhada e abrangente do estado da economia mundial durante e após a guerra. 

Nossa principal tarefa está em um plano diferente. Com base nos resultados alcançados da teoria da 

dinâmica e, em particular, da teoria das conjunturas, gostaríamos de nos deter apenas naquele círculo de 

fenômenos da economia mundial do último período que são mais característicos e indicativos da dinâmica 

das conjunturas; gostaríamos de examinar a natureza de suas relações em um determinado período e tentar 

compreender em que medida essas relações e combinações de elementos econômicos tomados se encaixam 

na estrutura da moderna teoria da dinâmica. Assim, parece-nos, seria possível facilitar a posterior 

formulação de alguns dos principais problemas imediatos da teoria das dinâmicas e conjunturas. Junto com 

essa tarefa principal, as características das mudanças na economia mundial apresentadas a seguir, mesmo 

que apenas esquemáticas e resumidas, podem, naturalmente, ter algum interesse independente. Dependendo 

de sua natureza, nosso trabalho cai naturalmente nas seguintes partes componentes: 1. Estado e conjuntura 

da economia mundial durante a guerra de 1914-1918. Não dedicamos uma seção especial de nosso trabalho 

ao período anterior à guerra. No entanto, examinando o período da guerra, podemos compará-lo em todos 

os lugares com o período pré-guerra. Tal comparação é, naturalmente, necessária, uma vez que apenas 

contra o pano de fundo do período "normal" as peculiaridades e a singularidade do período subsequente 

podem ser enfatizadas mais vividamente. 2. Estado e conjuntura da economia mundial no pós-guerra 1918-

1920. Antes do intervalo e do início da tendência de queda, ou seja, principalmente até a primavera de 1920. 

3. O período de declínio nas condições de mercado e a crise econômica mundial de 1920-1921. 4. O período 

de superação da crise, ou seja, o período a partir de meados de 1921 Em vista das condições econômicas 

peculiares da Rússia e de não poder aumentar muito o volume de trabalho, na apresentação subsequente, 

deliberadamente, não tocamos em nada sobre o estado de conjuntura da economia nacional russa”. “Одним 

словом, мы имеем перед собой как бы грандиозный стихийный социально-экономический 

эксперимент. Сказанным определяется основная задача и характер предлагаемого этюда. В нем мы 

не имеем в виду дать детальное и всестороннее описание состояния мирового хозяйства за время и 

после войны. Основная задача наша лежит в другой плоскости. Опираясь на достигнутые 

результаты теории динамики и в частности теории конъюнктур, мы хотели бы остановиться лишь 

на том круге явлений мирового хозяйства последнего периода, которые наиболее характерны и 

показательны в отношении динамики конъюнктур; мы хотели бы посмотреть на характер их 

взаимоотношений за взятый период и попытаться уяснить, в какой мере эти взаимоотношения и 

комбинации взятых экономических элементов укладываются в рамки современной теории 

динамики. Тем самым, нам кажется, можно было бы способствовать дальнейшей постановке 

некоторых основных очередных задач теории динамики и конъюнктур. Наряду с этой основной 
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Esta análise é muito importante e podemos extrair dela inúmeros aspectos. 

Primeiro, o seu destaque ao elemento espontâneo. Ele estava em busca dos fatores não 

provocados por eventos externos, mas aquilo que é endógeno ao sistema econômico. 

Segundo ele, o objetivo principal seria investigar a natureza das relações e combinações 

no mercado mundial de acordo com a teoria dinâmica. Depois desse procedimento, ele 

desejava formular perguntas para os dados a partir da própria disciplina, ele visava 

investigar e comparar os fenômenos recentes da economia mundial, através da construção 

de modelos estáticos, mas que são transformados em dinâmicos através da comparação 

dos dados globais de uma determinada conjuntura temporal. Nesta citação ele trata de 

toda a organização do livro e o que ele pretende com cada uma das suas investigações. 

Mais à frente trataremos melhor sobre a definição do conceito de dinâmica para 

Kondratiev. 

Kondratiev vai iniciar a sua investigação analisando a conjuntura durante a 

Guerra. Para ele, apesar da dificuldade de investigar os impactos da guerra na economia 

mundial, ela teve muitas consequências verificáveis e indiretas (113). Sobre os impactos 

                                                           
задачей даваемая ниже характеристика изменений мирового хозяйства хотя бы и схематическая и 

суммарная может иметь, конечно, и некоторый самостоятельный интерес. 

В зависимости от своего характера наша работа естественно распадается на 

следующие составные части: 

1. Состояние и конъюнктуры мирового хозяйства во время войны 1914-1918 гг. Периоду перед 

войной мы не посвящаем особого раздела работы. Однако, рассматривая военный период, мы всюду 

проводим сравнение его с довоенным. Такое сопоставление, конечно, необходимо, так как только 

на фоне "нормального" периода можно рельефнее оттенить особенности и своеобразие 

последующего периода. 

2. Состояние и конъюнктуры мирового хозяйства послевоенного периода 1918-1920 гг. до перелома 

и начала понижательной конъюнктуры, т.е. главным образом до весны 1920 г. 

3. Период падения конъюнктур и мировой экономический кризис 1920-1921 гг. 

4. Период выхода из кризиса, т.е. период с половины 1921 г. Ввиду своеобразных экономических 

условий России и не имея возможности слишком увеличивать объем работы, в последующем 

изложении мы сознательно совершенно не касаемся состояния конъюнктур русского народного 

хозяйства. (KONDRATIEV, 1992, p. 46) 

113 “A influência da guerra na economia, especialmente de uma guerra mundial, não pode deixar de ser 

muito significativa. Essa influência é ao mesmo tempo muito difícil. Parece-nos que ao estudá-lo é 

necessário ter em mente as seguintes observações. Podemos falar sobre o impacto direto da guerra, como 

as ações armadas dos exércitos, na economia nacional. Essa influência se expressa na destruição e 

destruição de tal ou qual propriedade, daquelas ou outras forças e meios importantes para a economia 

nacional, em obstáculos diretos à condução da atividade econômica. No entanto, o principal significado é 

a influência indireta da guerra, que se expressa na mudança das condições de vida e no desenvolvimento 

da economia nacional devido ao fato da guerra” (KONDRATIEV, 2002, p. 48). “Влияние войны на 

хозяйство, в особенности войны мирового характера, не может не быть весьма значительным. 

Влияние это в то же время весьма сложно. Нам кажется при изучении его необходимо иметь в виду 

следующие замечания. Можно говорить о непосредственном влиянии войны, как вооруженных 

действий армий, на народное хозяйство. Это влияние выражается в разрушении и уничтожении того 

или иного имущества, тех или иных имеющих для народного хозяйства значение сил и средств, в 
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diretos com a guerra, ele vai analisar que o conjunto da economia nacional ficou voltado 

para a guerra, através da manutenção dos exércitos e de todo o aparato bélico. Portanto, 

os Estados realizaram gastos voltados diretamente à guerra, com destruição de forças 

produtivas, pois uma economia de guerra significava que uma economia nacional estava 

voltada à destruição de outras economias nacionais. Por outro lado, existiram também os 

impactos indiretos, que estiveram relacionados com as modificações nas condições de 

vida das pessoas, mortalidade dos não combatentes, crescimento demográfico, entre 

outros. 

Kondratiev também faz uma outra distinção importante, ele fala que é 

necessário separar o ponto de vista da economia nacional e o da economia privada. Para 

ele, ao falar em declínio das economias nacionais durante a guerra, não significava dizer 

que ocorria um declínio de todos os grupos privados de uma nação (114). Portanto, 

Kondratiev considera necessária essa separação, pois até mesmo os conceitos como 

capital, riqueza e renda, teriam que ser diferenciados de acordo com uma economia 

nacional ou com uma economia privada (115). Para ele, as duas não são iguais, são 

dimensões distintas (116). 

                                                           
прямых препятствиях ведению хозяйственной деятельности. Однако основное значение имеет 

косвенное влияние войны, которое выражается в изменении условий жизни и развития народного 

хозяйства в силу факта войны” (KONDRATIEV, 2002, p. 48). 

114 “Portanto, um declínio naturalístico nas forças da economia nacional como um todo durante uma guerra 

pode ocorrer e ocorre principalmente às custas de alguns setores, enquanto outros mostram um declínio 

muito menor, não o mostram de forma alguma, ou mesmo aumentam. Nesse sentido, um aumento nos 

indicadores de valor do tempo de guerra é utilizado como uma conjuntura crescente, principalmente por 

este último” (KONDRATIEV, 2002, pp. 49-50). “Поэтому, натуралистический упадок сил народного 

хозяйства, как целого, во время войны может идти и действительно идет главным образом за счет 

одних отраслей, в то время как другие обнаруживают значительно меньший упадок, вовсе его не 

обнаруживают или даже дают возрастание. Соответственно, повышение ценностных показателей 

военного времени используется, как повышающаяся конъюнктура, преимущественно последними” 

(KONDRATIEV, 2002, pp. 49-50). 
115 Tivemos algumas dificuldades na tradução do termo хозяйствами (khazyaystvami), que literalmente 

significa fazenda, ou seja, fazenda no sentido econômico, de propriedade privada, diferente do termo 

частная собственность (propriedade privada). Portanto, decidimos traduzir por economia. 

116 “Ao levar em conta a influência da guerra e analisar a conjuntura no futuro, é necessário, a par disso, 

ter presente a distinção estrita entre os pontos de vista da economia nacional e da economia privada. 

Riqueza, capital, renda, de ambos os pontos de vista, estão longe de serem iguais. Sem entrar no fundo 

desta questão, notamos que o declínio da economia nacional sob a influência da guerra não significa de 

forma alguma o declínio de todas as economias privadas ou de seus grupos incluídos nela. E isso é fácil de 

entender. Quando falamos em riqueza, capital, renda do ponto de vista econômico nacional, queremos dizer, 

na verdade, principalmente benefícios econômicos reais, estamos do ponto de vista das forças produtivas e 

da potência produtiva do país. Quando falamos em riqueza, capital e renda de um ponto de vista econômico-

privado, não apenas vários benefícios reais são importantes para nós, mas também benefícios simbólicos, 

diversos documentos de crédito, etc .; levamos em consideração várias flutuações nos indicadores de valor, 

expressando o processo de redistribuição dos valores econômicos entre as economias privadas e seus 

grupos” (KONDRATIEV, 2002, pp. 47-48). “При учете влияния войны и анализе конъюнктур в 

дальнейшем необходимо наряду с этим иметь в виду строгое разграничение народнохозяйственной 
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Esta distinção entre economia nacional e economia privada permite com que 

a análise de Kondratiev consiga definir a dinâmica dos vários elementos no interior das 

economias nacionais. Esta distinção entre a economia nacional e os setores privados 

isolados permite verificar os casos em que os setores privados foram beneficiados 

enquanto a economia nacional em seu conjunto caminhava para uma situação de crise. 

Por exemplo, alguns grupos ligados aos setores militares produziram produtos muito 

consumidos durante a guerra – uniformes, botas, armas, alimentação, etc. – e geravam 

negócios lucrativos para os grupos privados que investiam nisto. Através de uma posição 

privilegiada, eles se tornaram o “centro da atração do capital e do trabalho”, 

apresentando dinamismo enquanto no conjunto da economia nacional estava ocorrendo 

outra situação. Por isso que esta distinção foi importante, pois ela permitia verificar um 

movimento de crise da produtividade na economia nacional em seu conjunto, enquanto 

determinados setores apresentavam uma vitalidade econômica, ou seja, a economia 

nacional com uma tendência para a crise e estes setores com uma “tendência ao 

crescimento”. 

Além destas distinções, ele também diferenciou o impacto da guerra na 

economia mundial e na de cada um dos países individualmente (117). Segundo ele, cada 

                                                           
и частно-хозяйственной точки зрения. Богатство, капитал, доход с той и другой точки зрения далеко 

не совпадают. Не входя в глубину этого вопроса2, отметим, что упадок народного хозяйства под 

влиянием войны вовсе не означает упадка всех входящих в него единичных хозяйств или их групп. 

И это легко понять. Когда мы говорим о богатстве, капитале, доходе с народнохозяйственной точки 

зрения, мы имеем в виду, собственно, преимущественно реальные хозяйственные блага, стоим на 

точке зрения производительных сил и производительной мощи страны. Когда мы говорим о 

богатстве, капитале и доходе с частно-хозяйственной точки зрения, для нас имеет значение не 

только различные реальные блага, но и блага символические, различные кредитные документы и 

т.п.; мы учитываем различные колебания ценностных показателей, выражающих процесс 

перераспределения экономических ценностей между единичными хозяйствами и их группами” 

(KONDRATIEV, 2002, pp. 47-48). 

117 “Todos os países estão definitivamente divididos em três grupos. Nos primeiros três países europeus 

fortemente afetados pela guerra, observamos um declínio constante na proporção entre as exportações e as 

importações. Mas esses são precisamente os países em que a produção foi mais chocada e a demanda 

aumentou muito, os países que tinham cada vez menos oportunidades de exportar e precisavam 

urgentemente de importação. Naturalmente, sua balança comercial é e quanto mais longe, mais nitidamente 

expressa caráter negativo. Em seguida, vêm os países ultramarinos, que foram muito pouco afetados pela 

guerra. Essas forças produtivas geralmente permaneceram no mesmo nível ou aumentaram ainda mais. 

Portanto, na maioria dos casos, sua balança comercial é cada vez mais positiva, onde era positiva antes da 

guerra, ou mesmo passa de negativa para positiva, onde era negativa, por exemplo, no Canadá, Nova 

Zelândia, Japão” (KONDRATIEV, 2002, p. 97). “Все страны делятся определенно на три группы. В 

первых трех, сильно затронутых войной странах Европы, мы видим неуклонное падение отношения 

экспорта к импорту. Но это и есть как раз страны, в которых продукция была наиболее потрясена и 

спрос сильно возрос, страны, которые имели все меньшую возможность вывозить и весьма 

нуждавшиеся в ввозе. Естественно, что их торговый баланс носит и чем далее, тем более резко 

выраженный отрицательный характер. Далее идут заокеанские страны, весьма мало затронутые 

войной. Их производительные силы или в общем остались на прежнем уровне или далее, выросли, 

Отсюда в большинстве случаев их торговый баланс носит все более положительный характер, где 



108 
 

país teve um impacto diferente um do outro. Com isso ele diferencia três categorias de 

países: 1. Em primeiro, os países que tiveram uma relação direta com as ações de guerra, 

onde as suas economias nacionais estiveram voltadas quase que exclusivamente para os 

gastos de guerra; 2. Os países neutros, que em vários casos tiveram as suas economias tão 

afetadas como dos beligerantes; e 3. Os países ultramarinos, que não tiveram as suas 

economias destruídas pela guerra, mas que também foram afetadas. Além destes aspectos, 

também seria necessário analisar a estrutura da economia nacional e o seu grau de 

interligação com a economia mundial. Os países em guerra importavam o curso da guerra 

como favorável ou desfavorável. 

Agora, iremos apresentar a sua definição específica sobre esses modelos de 

Conjuntura, tanto de antes, como durante e após a guerra, além das principais 

características da crise de 1920-21. 

 

As conjunturas de Kondratiev 

 

Vamos apresentar agora a teoria de Kondratiev sobre as Conjunturas de antes, 

durante e após a guerra. 

De acordo com Kondratiev, a influência da guerra foi muito grande sobre o 

trabalho, o capital e a terra. Ele define que mesmo não podendo apresentar exatamente 

essa influência, era possível expor alguns indicadores gerais. Primeiro, ele analisa os 

indicadores naturalísticos. Ele apresenta que as condições de vida das populações dos 

países envolvidos diretamente e dos países neutros europeus pioraram. Um exemplo foi 

a taxa de natalidade, que caiu em todos os países europeus durante a guerra. Ele faz a 

comparação entre os dados de várias nações e verifica um movimento geral na direção do 

declínio demográfico. Esses efeitos foram maiores nos países diretamente envolvidos do 

que nos países neutros. Já nos países ultramarinos que não foram afetados diretamente 

pela guerra não ocorreu um movimento semelhante. Porém, é importante ressaltar, que a 

economia mundial como um todo foi afetada de acordo com a teoria de Kondratiev, 

levando a um empobrecimento geral, como explicaremos melhor à frente. Por outro lado, 

                                                           
он был положительным и перед войной, или даже превращается из отрицательного в 

положительный, где он был отрицательным, например в Канаде, Н. Зеландии, Японии” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 97). 
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passando para a análise dos indicadores de valor, ele vai demonstrar que no conjunto da 

economia nacional, de uma forma geral, as forças produtivas da economia mundial se 

elevaram pouco durante este período (KONDRATIEV, 2002, p. 58-59).  

Na agricultura, nos países envolvidos diretamente no conflito ou nos países 

europeus neutros, ocorreu uma devastação das terras, com muitos danos ao solo, o que 

afetou diretamente a produtividade e a própria soberania alimentar dos países. Estas 

economias nacionais passaram a depender cada vez mais de importações de alimentos e 

outros bens primários no curso da guerra. Em muitos lugares da Europa o solo se tornou 

inutilizável, como em regiões da França e da Alemanha. Já nos vários setores individuais, 

Kondratiev faz uma análise do seu movimento em vários países. Nas regiões ultramarinas, 

que estavam distantes do palco de guerra, primeiro, ele mostra a pecuária, onde demonstra 

que nos Estados Unidos aconteceu uma expansão tanto das áreas plantadas como da 

quantidade de gado. Generalizando, nos países ultramarinos cresceu mais de 150%. Nos 

países neutros a situação permaneceu estável. Nos países europeus, que estavam 

envolvidos diretamente com a guerra, ocorreu de uma maneira geral um movimento em 

que passaram a ser importadores de grãos e gado, com um declínio em torno de 7% da 

produção interna destes países (KONDRATIEV, 2002, pp. 62-63). 

Sobre o algodão e a indústria têxtil, ele avaliou que ocorreram várias 

mudanças. Os países plantadores, Estados Unidos, Egito e Índia, que não estavam 

envolvidos diretamente com a guerra, aumentaram as áreas cultivadas em 1918. No início 

da guerra houve um movimento que levou a redução das plantações e a uma queda no 

preço mundial, sendo a causa principal o problema no escoamento no mercado mundial, 

além da perda de mercados importantes, como o da Alemanha e da Áustria. Como a 

demanda de algodão caiu, o preço caiu e toda a produção entrou em crise. Porém, a partir 

de 1915 surgiu uma demanda da própria guerra e o mercado voltou a crescer, o preço 

voltou a subir, mas a agricultura do algodão não conseguiu acompanhar a demanda e 

continuou a reduzir a sua produção. Isso não impactou os Estados Unidos, pois eram 

produtores de Algodão, e nem o Japão, que comprava da Índia. Mas a Alemanha e outros 

países europeus ficaram em uma complicada situação. Já a indústria têxtil, ela se 

recuperou no pós-guerra e foi um importante elemento para a recuperação da economia 

mundial com a crise global de 1920-21. Com isso, Kondratiev afirma que ocorreu um 

forte aumento da procura e uma diminuição da produção, mas os problemas com o 

mercado mundial levaram os países consumidores industriais a uma crise do algodão e 
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do linho e a uma contração em suas indústrias. Os Estados Unidos e a Inglaterra 

conseguiram evitar a crise. Como ele não possuía dados sobre a economia japonesa, não 

pôde afirmar se tal processo se repetiu no Japão (KONDRATIEV, 2002, p. 63). 

Outro aspecto que ele analisou foi a indústria pesada. Investigando sobre o 

movimento do carvão, da indústria metalúrgica, do aço, do ferro, do zinco, do chumbo e 

do cobre. Segundo ele, todas estas mercadorias aumentaram a sua produção e consumo 

durante a guerra. Todas estas indústrias cresceram globalmente, inclusive, no caso do 

ferro, ocorrendo a “fome de ferro” e do carvão. Porém, este movimento ocorreu de uma 

maneira diferente em cada país. Segundo Kondratiev tal movimento foi motivado pela 

forte demanda e pela falta de uma oferta suficiente para supri-la, que esta crise foi 

motivada muito mais pelos problemas de abastecimento na economia mundial, pois o 

comércio se dava em condições que não o propiciavam. Por isso a importância das frotas 

mercantes, que foram um dos principais problemas durante a guerra. Ocorreu um grande 

aumento no custo do frete, que quase colapsou o comércio mundial. Mesmo assim, em 

situação tão adversa, o comércio mundial continuou vivo (KONDRATIEV, 2002, p. 87).  

Kondratiev também vai analisar os produtos primários e a mudança de 

direção que ocorreu no comércio. Segundo os seus dados, aconteceu uma redução do 

comércio mundial e um declínio das atividades exportadoras (118). Um dos motivos para 

a redução do intercambio foi relacionada com a mudança na direção do comércio 

mundial. Os países europeus afetados pela guerra tinham uma grande demanda e não 

conseguiam ser abastecidos suficientemente. Com tal movimento, as suas balanças 

comerciais se tornaram negativas. Já os países ultramarinos foram pouco afetados e a 

maioria conseguiu manter uma balança comercial positiva. Os países europeus neutros, 

que tinham uma balança comercial negativa, tiveram um movimento irregular, ficando 

com suas balanças comerciais positivas ou as que não conseguiram, pelo menos 

conseguiram diminuir a tendência a uma balança comercial negativa. Por outro lado, 

                                                           
118 “Pode-se ver na tabela acima que a variação na exportação-importação de grãos individuais é diferente 

para cada país. Em alguns países, as exportações aumentaram, em outros diminuíram; em alguns, a 

exportação desse grão aumentou, e a exportação de outros diminuiu. O mesmo pode ser dito para as 

importações. Mas, em geral, o giro comercial para a exportação e importação de grãos diminuiu muito 

ligeiramente (KONDRATIEV, 2002, p. 93). “Из приведенной таблицы видно, что изменение вывоза-

ввоза отдельных хлебов но отдельным странам различно. В одних странах вывоз увеличился, в 

других сократился; в одних увеличился вывоз таких хлебов, вывоз которых из других сократился. 

То же можно сказать и относительно ввоза. Но в общем торговый оборот по вывозу и ввозу хлебов 

сократился весьма незначительно (KONDRATIEV, 2002, p. 93). 
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Estados Unidos, Japão e Canadá se tornaram muito fortes (KONDRATIEV, 2002, pp. 

97-98). 

Para analisar os indicadores de valor, ou seja, de dinheiro, preço e lucro, ele 

vai deter a sua análise nas economias estatais. Como a guerra foi extremamente cara, os 

orçamentos públicos se tornaram insuficientes e os governos passaram a pegar dinheiro 

emprestado para cobrir as despesas militares e mesmo assim o déficit era crescente. Com 

isso, os países buscaram equilibrar com novos impostos, com a emissão de papel-moeda, 

além do endividamento mútuo entre os países. Os Estados Unidos foram os maiores 

beneficiários de tal política, pois eram os maiores credores mundiais. Uma das 

características dos déficits orçamentários e da circulação da moeda foi uma inflação muito 

grande. Com tal análise ele buscou investigar e compreender o mercado de capitais, o 

mercado de mercadorias e o mercado de capitais. Desde 1915 os preços aumentaram em 

todos os países. A análise dos dados demonstra que ocorre uma maior desvalorização da 

moeda alemã, do que a francesa e inglesa em relação ao dólar, mas que esta caiu em 

relação as moedas dos países neutros. Ocorreu um processo de aumento dos preços nos 

países industriais e nos países fornecedores de matérias primas uma redução dos preços 

das commodities. Já o mercado monetário, dos ativos circulantes como capital, ele vai 

analisar a partir dos valores mobiliários como um indicativo do processo. Eles tiveram 

uma tendência ascendente durante a guerra, pois o mercado mundial impulsionou a 

atividade empresarial privada. Segundo ele, as falências caíram durante a guerra e ocorreu 

um aumento do empreendedorismo (KONDRATIEV, 2002, pp. 104-107).  

Já sobre o mercado de trabalho, ele afirma que ocorreu uma maior exploração 

da força de trabalho e que a crise teve impactos no movimento operário. Segundo os seus 

dados, a quantidade de greves caiu em todos os países. Para ele, quando um país está em 

crise, as greves diminuem. Mas quando a economia de um país cresce, as greves voltam 

a aumentar (119). A maior parte das greves desse período foram políticas e não 

                                                           
119 “O número de greves e de grevistas caiu drasticamente com a eclosão da guerra e sob a influência dela. 

Mas de 1916-1917. O movimento de grevista ganha vida. O renascimento do movimento grevista, como 

você sabe, é um companheiro bastante constante das crescentes condições do mercado. Ainda mais 

indicativo a esse respeito é o sucesso das greves. Os dados da Alemanha e da França mostram que a 

porcentagem de ataques bem-sucedidos de 1914-1915 sobem. O crescimento excepcionalmente forte das 

greves em 1918 na Alemanha se deve ao grande número de greves políticas. Do total de empresas em greve, 

as greves políticas de 1918 na Alemanha representaram 6.302, do total de trabalhadores em greve, 925 mil 

pessoas fizeram greve por motivos políticos. Em outras palavras, a maioria das greves de 1918 na Alemanha 

são de natureza política” (KONDRATIEV, 2002, p. 117). “Количество стачек и число забастовщиков 

резко упало с началом войны и под влиянием ее. Но с 1916-1917 гг. забастовочное движение 

оживает. Оживление забастовочного движения, как известно, является довольно постоянным 
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econômicas. Já os salários, na Alemanha os salários diminuíram, particularmente a partir 

do segundo ano da guerra, que foi uma tendência seguida pelos países beligerantes. Claro 

que Kondratiev alerta que tais tendências precisam ser analisadas em cada país, que 

apresentam heterogeneidade.  

A renda durante a guerra variou, no curso da guerra os países neutros e 

ultramarinos não foram muito afetados e enriqueceram, assim como Estados Unidos, 

Japão, Canadá e Austrália. Já os países europeus, foram fortemente afetados, 

particularmente os que estavam no centro do conflito, levando a uma queda no seu poder 

de compra. Mas este foi um período de forte aumento da taxa de lucro, claro, que diferente 

em cada ramo e setor industrial e a lucratividade variava de país para país.  

Depois de analisar todos esses indicadores da economia mundial no período 

da guerra, Kondratiev vai passar para a análise dos indicadores da economia após a guerra 

e antes da crise mundial de 1920-21 (120). Segundo ele, o fim da guerra levou a 

desmobilização e o crescimento da força de trabalho para a economia, o mercado militar 

desapareceu e as medidas de racionamento, proibições foram diminuindo. Da mesma 

forma que a economia mundial foi se adaptando as condições da guerra, a economia do 

pós-guerra foi se modificando para as condições da paz, mesmo assim a economia entrou 

em uma crise em 1920-21. 

Com isso, ele vai analisar os mesmos indicadores que havia analisado durante 

o período da guerra. Primeiro começa com a pecuária e agricultura. Na Alemanha 

começou fraca, mas particularmente a suinocultura e na criação de ovelhas apresentou 

um grande crescimento. Já na Inglaterra, ocorreu um crescimento da maior parte da 

pecuária, rapidamente atingindo os índices do pré-guerra, como ocorreu também com a 

                                                           
спутником повышающейся конъюнктуры. Еще более показательным в этом отношении является 

успешность стачек. Данные по Германии и Франции показывают, что процент успешных забастовок 

с 1914-1915 гг. повышается. Исключительно сильный рост стачек в 1918 г. в Германии объясняется 

значительным числом стачек политического характера. Из общего числа бастовавших предприятий 

на долю политических стачек в 1918 г. в Германии приходится 6302, из общего числа бастовавших 

рабочих на долю бастовавших по политическим причинам приходится 925 тыс. человек. Иначе 

говоря, большая часть стачек в 1918 г. в Германии носит политический характер” (KONDRATIEV, 

2002, p. 117). 

120 “A economia mundial experimentou uma profunda mudança nas condições de mercado e uma crise 

mais de um ano e meio após o fim da guerra. Na apresentação a seguir, teremos primeiro que abordar a 

elucidação da trajetória das condições econômicas mundiais antes da crise” (KONDRATIEV, 2002, p. 

123). “Это замешательство в значительной мере подобно тому кратковременному замешательству, 

которое мы наблюдали в первые месяцы войны. Глубокий же перелом конъюнктур и кризис 

мировое хозяйство пережило спустя более чем полтора года после окончания войны” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 123). 
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França e a Dinamarca. Na agricultura, houve um renascimento na Alemanha e na França. 

Na Inglaterra ocorreu uma redução da safra. Neste período o mercado mundial de grãos 

começou a funcionar de forma mais eficiente e a Inglaterra conseguiu recuperar a sua 

safra anterior a guerra. Dos neutros, como a Holanda, não ocorreu nenhuma alteração 

substancial. Nos Estados Unidos, que aumentaram durante a guerra, continuou a crescer 

em 1919 e ocorreu uma redução em 1920, puxada pelo trigo e o centeio, mas que de uma 

forma geral continuou expandindo. Portanto, ele conclui que durante a guerra os países 

beligerantes diminuíram a sua produção de grãos, os países neutros aumentaram, os países 

não europeus aumentaram muito. Mundialmente, os grãos se recuperaram ao nível pré-

guerra, apesar de não ter ocorrido a recuperação das forças produtivas da agricultura. 

Ocorreu um grande aumento nos países europeus, mesmo com a saída da Rússia do 

mercado mundial, que era uma das principais fornecedoras de grãos para vários países, o 

equilíbrio quase foi alcançado. A produção do algodão aumentou desde o fim da guerra, 

mesmo com a pequena diminuição da área cultivada. No geral, ocorreu o aumento de 

estoques e aumento da oferta. Com uma diminuição da demanda de algodão e o aumento 

da produção e oferta, os estoques aumentaram em 1920, levando a crise de superprodução 

no Japão e nos Estados Unidos. Já no mercado de linho, ocorre uma crise no pós-guerra, 

com altos preços e falta de matéria prima, principalmente decorrente da não participação 

da Rússia no mercado mundial, que era a principal fornecedora deste produto. O mercado 

têxtil em geral, teve um grande crescimento devido a demanda militar, uma baixa 

saturação devido à queda da produção, com “fome têxtil”, e no pós-guerra viveu um 

aumento da produção, oferta e dos estoques, mas uma grande redução da demanda 

(KONDRATIEV, 2002, pp. 124-125).  

Depois, ele vai analisar a indústria pesada. No caso do carvão, ocorreu um 

aumento na produção e voltou ao mesmo patamar anterior a guerra. No que se refere ao 

ferro, ocorreu um aumento da produção e uma recuperação ao nível anterior a guerra, mas 

a demanda também reduziu. De uma maneira geral, Kondratiev conclui que todos os 

ramos estavam se recuperando em 1920, mas muitos poucos países produziam mais do 

que o nível anterior a guerra (KONDRATIEV, 2002, pp. 126).  

Ele percebeu como mudou a estrutura do comércio mundial. Segundo ele, as 

condições mudaram para melhor, com a melhoria no transporte, já que não existia mais 

as sabotagens, ocorreu a expansão da construção naval. Isso contribui para o aumento das 

importações e exportações, principalmente dos bens primários. Mas ocorreram duas 
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mudanças na tendência do comércio mundial, a primeira foi a redução de produtos 

importados dos países envolvidos diretamente no conflito, surgindo um fenômeno 

diferente do que ocorreu na guerra com as balanças comerciais. Estas, que eram 

desfavoráveis nos países europeus envolvidos diretamente no conflito, diminuíram. Por 

outro lado, os países não diretamente envolvidos, que tinham balanças comerciais 

favoráveis, passaram a reduzir os seus saldos positivos. Além do mais, os países não 

envolvidos aumentaram as suas forças produtivas e passaram a enfrentar uma forte 

concorrência dos velhos países industriais que não estavam competindo diretamente com 

eles durante a guerra (KONDRATIEV, 2002, pp. 145-146).  

Outro aspecto analisado, foi a melhora nas finanças dos Estados, mesmo que 

no período imediatamente após a guerra tenha sido difícil verificar uma melhora no gasto 

dos orçamentos públicos. Porém, o custo da maioria dos países diminuiu, sem levar em 

conta a Alemanha, que ainda tinha pesadas obrigações com o tratado de paz. A dívida 

pública da maior parte dos países começou a diminuir já em 1919 (121).  

Já sobre os preços das mercadorias no período pós guerra, eles eram 

influenciados por inúmeros fatores, como a queda da demanda, redução do frete, aumento 

da competição, o que levou a redução do preço dos produtos primários. Por outro lado, 

nos países envolvidos diretamente no conflito continuava uma elevada inflação e 

desvalorização das moedas. Antes do fim da guerra houve uma queda nos preços e vai 

demonstrar que na Inglaterra, que foi mais nos produtos acabados do que nos produtos 

alimentares. A reorganização trouxe alguns desajustes, particularmente afetados pelas 

várias greves e pelo fim da demanda militar. Mas esta crise de reorganização passou 

rapidamente. Na metade de 1919 foi superada esta situação e voltou a uma alta dos preços 

em 1920. A inflação monetária e as condições gerais da oferta e da demanda por bens e 

o esgotamento relativo dos mercados foram os motivos explicados por Kondratiev para 

tal movimento dos preços. Outro aspecto foi a desvalorização das moedas de quase todos 

os países envolvidos diretamente em relação ao dólar, o que fez com que as mercadorias 

dos Estados Unidos ficassem muito caras e perdessem a sua competitividade com os 

países europeus que se recuperavam, fazendo os Estados Unidos perderem posições no 

mercado mundial que haviam conquistado durante a guerra. Já o mercado de capitais 

                                                           
121 “Devido às tendências indicadas de mudanças nas despesas e receitas, na maioria dos países o déficit 

orçamentário, embora permaneça muito significativo, é, no entanto, bastante reduzido” (KONDRATIEV, 

2002, p. 159). 
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começou a se recuperar, pois os países reduziram os seus empréstimos, ocorrendo 

emissões de títulos e atendendo os interesses de recuperação da iniciativa privada. Assim, 

ocorreu uma onda ascendente no mercado de capitais. Ocorreu a redução das falências e 

aumenta a quantidade de sociedades anônimas.  

O desemprego aumentou em 1919, motivado pela mesma depressão de 1919 

devido a reorganização do mercado mundial, que levou a problemas na produção, nos 

preços e no mercado de trabalho. Mas em 1920 há uma diminuição dos desempregados 

devido a ascensão da indústria, mas os desempregados nos países beligerantes, como a 

Alemanha e a Inglaterra, não cai, explicado pela desmobilização do exército. Em resumo, 

de acordo com os dados apresentados por Kondratiev, de uma forma geral ele considera 

o período de 1919 até 1920 como um período de recuperação e crescimento econômico, 

mas existiam obstáculos que impediam um maior aumento, principalmente devido à 

desvalorização da moeda e desordem monetária internacional (122). 

A capacidade produtiva, o nível de renda per capta e o poder de compra caiu 

nos países em guerra. A redistribuição das compras internacionais foi uma das razões da 

crise de 1920.  Os lucros sobre o capital tiveram uma tendência ao crescimento, as 

margens de lucro aumentaram e a própria formação de capital aumentou. Em 1918-19, os 

lucros e dividendos caíram, mas em 1919-20 eles aumentaram. Nem todos os ramos da 

indústria tiveram o mesmo crescimento após a guerra. Sobre os salários, nos Estados 

Unidos aumentaram e tem uma tendência de crescimento. Em 1920 começou a ter uma 

queda. Todos os outros mostram o aumento do salário. Portanto ocorreu uma alta da 

conjuntura no nível real e nominal dos salários. A formação e distribuição de renda, 

estiveram ligadas a interorganização das empresas e dos trabalhadores. Ocorreu uma 

concentração do capital e organização da classe trabalhadora, com o aumento de 

                                                           
122 “O desemprego vem aumentando desde dezembro de 1918, ou seja, durante o período de depressão, 

que foi delineado antes do fim da guerra e seguiu após o seu fim. Mas a alta porcentagem de desempregados 

não dura muito. Desde a primavera de 1919, a porcentagem de desempregados vem caindo e seu nível 

baixo, ainda que com oscilações, se mantém ao longo de todo o período de tendência ascendente” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 181). “что безработица возрастает с декабря 1918 г., т.е. в период 

депрессии, которая наметилась перед окончанием войны и последовала после ее окончания. Но 

высокий процент безработных держится весьма недолго. С весны 1919 г, процент безработных 

падает и низкий уровень его, правда с колебаниями, держится на протяжении всего периода 

повышательной конъюнктуры (KONDRATIEV, 2002, p. 181). 
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sindicalizados, por condições econômicas que as favoreciam. 1919 ocorrem várias 

greves, muitas assumem o caráter político, particularmente na Alemanha (123). 

Todos os prognósticos de Kondratiev apontavam para uma melhoria da 

situação do comércio global (124), o que era um prognóstico bem distinto da maior parte 

                                                           
123 “Continuando, vamos resumir alguns resultados gerais da análise anterior referente a conjuntura da 

economia mundial após a guerra: a) A agricultura e a indústria dos beligerantes é severamente abalada e 

países europeus estão mostrando uma tendência de renascimento. A taxa de desenvolvimento dos países 

estrangeiros está desacelerando um pouco. A posição dos países europeus neutros não mostra mudanças 

significativas. No entanto, as indústrias afetadas também estão melhorando. b) O volume do comércio 

mundial está aumentando em todos os países, na direção principal está apresentando uma mudança 

significativa. A balança comercial dos países europeus abalados começou a melhorar. Ao contrário, o grau 

favorável da balança comercial de todos os outros países diminui. c) As finanças públicas da maioria dos 

países estão em péssimas condições. Porém, mesmo neles encontramos tendências de melhoria. O déficit 

dos orçamentos dos países abalados pela guerra ou participantes dela, o déficit dos orçamentos em geral 

dos países onde esse déficit ocorreu, está diminuindo ou mesmo desaparecendo. A exceção é a Alemanha 

(e claro outros países derrotados como a Áustria), cujas finanças estão em extrema desordem. Em 1921-22. 

A situação orçamentária de vários países europeus neutros está se deteriorando. d) A dívida estatal dos 

países é enorme e na maioria, especialmente nos países da Europa continental, está aumentando. A América 

é o principal credor do mundo, a Inglaterra é o seu principal devedor. Por outro lado, a Inglaterra é o maior 

credor dos países europeus e de suas colônias. e) A circulação de dinheiro está se deteriorando ainda mais 

na Alemanha. Sua deterioração parou na Itália e na França. Em outros países é mais ou menos e em sentido 

relativo (papel-moeda em quase todos os países!) É favorável. O grau de garantia de ouro em países 

europeus neutros diminuiu relativamente”. “22. Переходя далее, подведем некоторые общие итоги 

предшествующего анализа конъюнктур мирового хозяйства после войны: 

a) Сельское хозяйство и промышленность воевавших и сильно потрясенных европейских стран 

обнаруживает тенденцию возрождения. Темп развития заокеанских стран, скорей, не сколько 

замедляется. Положение нейтральных европейских стран не обнаруживает существенных 

изменений. Однако пострадавшие отрасли производства улучшаются и в них. 

b) Объем мировой торговли увеличивается во всех странах, В основном направлении ее 

обнаруживается существенное изменение. Торговый баланс потрясенных стран Европы начинает 

улучшаться. Наоборот, степень благоприятности торгового баланса всех прочих стран понижается. 

c) Государственные финансы большинства стран находятся в тяжелом и расстроенном состоянии. 

Однако и в них мы обнаруживаем тенденции улучшения. Дефицитность бюджетов стран, 

потрясенных войной или участвовавших в ней, дефицитность бюджетов вообще тех стран, где 

дефицитность эта была, уменьшается или даже исчезает. Исключение – Германия (и конечно другие 

побежденные страны, как Австрия), финансы которой находятся в крайнем расстройстве. В 1921-

22 гг. ухудшается бюджетное положение ряда нейтральных европейских стран. 

d) Государственная задолженность стран огромна и в большинстве, особенно континентально-

европейских, воевавших стран она увеличивается. Основным кредитором мира является Америка, 

Основным должником ее - Англия. С другой стороны - Англия является крупнейшим кредитором 

европейских стран и ее колоний. 

e) Денежное обращение испытывает дальнейшее ухудшение в Германии. Ухудшение его 

прекратилось в Италии и Франции. В остальных странах оно более или менее и в относительном 

смысле (бумажная валюта почти во всех странах!) благоприятно. Относительно понизилась степень 

золотого обеспечения в нейтральных европейских странах. (KONDRATIEV, 1993, pp. 163-164) 

124 “Apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as difíceis as consequências da guerra - o aumento 

dura até a primavera e o verão de 1920. Esse aumento se baseia na presença de necessidades econômicas e 

pessoais tensas e não atendidas, por um lado, e na liberação de forças econômicas da opressão das condições 

de guerra, por outro. Com o fim da guerra, a iniciativa econômica e a energia se apressaram em aproveitar 

as novas oportunidades. A escalada começou. Mas a economia mundial durante a guerra estava muito séria 

e profundamente deformada. Processos significativos de redistribuição de forças ocorreram em suas 

profundezas. Durante a primeira depressão do pós-guerra, este legado da guerra não foi superado, mas 

apenas a reorganização mais necessária e urgente das forças econômicas foi realizada. A economia mundial 

passou do sistema militar apenas para o semi-militar. É por isso que não havia condições necessárias para 

o desenvolvimento normal, por que no processo que veio em 1919-1920. A ascensão da economia mundial 
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dos analistas da Rússia e do mundo. Para ele, ao analisar os dados da conjuntura era 

possível demonstrar como a economia se movia ciclicamente. Para Kondratiev é 

importante esclarecer essa situação anterior à crise para entender a natureza da crise 

posterior, que agora será objeto de nossa análise. 

 

A EXPLICAÇÃO DA CRISE DE 1920-1921. 

 

Nesta parte de nossa investigação iremos expor a definição de Kondratiev 

sobre a crise mundial de 1920-1921, buscando apresentar a sua interpretação sobre as 

causas e o caráter desta crise. 

O ano de 1922 ainda sofria com a crise e não estava claro para ninguém o 

rumo que a economia mundial iria tomar. A maioria dos países passava por uma grave 

crise econômica. No ano de 1921, auge da crise, as bolsas de Nova York e Tóquio 

colapsaram, a produção industrial dos Estados Unidos caiu cerca de 32%, o desemprego 

era gigantesco em todos os países, os salários reduziram e a situação alemã era a de uma 

hiperinflação, que atingiu a cifra de 700%, com o preço das mercadorias chegando a ficar 

mais de mil vezes maior do que antes da guerra.  

Toda esta situação somada aos traumas da Guerra Mundial levava a uma visão 

pessimista do futuro. Na aparência parecia que a economia capitalista não ia se recuperar 

                                                           
logo encontrou profundos obstáculos para um maior desenvolvimento e, de um estado de equilíbrio relativo, 

inevitavelmente teve que passar para um estado de crise mundial aguda. Dedicaremos o próximo capítulo 

ao estudo da crise” (KONDRATIEV, 2002, pp. 187-188). “С этого момента мировое хозяйство вступает 

во вторую часть послевоенного периода, в полосу подъема. Подъем мирового хозяйства с 1919 г. 

Согласно отмечают как ценностные, так и натуралистические показатели. Вот почему этот период 

проходит под знаком увеличения материального благополучия. Несмотря на все препятствия, 

несмотря на все тяжелые последствия войны - подъем длится до весны-лета 1920 г. В основе этого 

подъема лежит наличие напряженных и неудовлетворенных хозяйственных и личных 

потребностей, с одной стороны, и высвобождение хозяйственных сил из-под гнета военных 

условий, с другой. С окончанием войны хозяйственная инициатива и энергия поспешила 

использовать открывшиеся возможности. Подъем начался. Но мировое хозяйство за время войны 

слишком серьезно и глубоко деформировалось. В недрах его произошли значительные процессы 

перераспределения сил. В процессе первой послевоенной депрессии это наследие войны не было 

преодолено, а была произведена лишь самая необходимая и неотложная реорганизация 

экономических сил. От военного строя мировое хозяйство перешло лишь к полувоенному. Вот 

почему налицо не было необходимых условий нормального развития, почему в процессе 

наступившего в 1919-1920 гг. подъема мировое хозяйство очень скоро натолкнулось на глубокие 

препятствия дальнейшему развитию и от состояния относительного равновесия неизбежно должно 

было перейти к состоянию острого мирового кризиса. Изучению кризиса мы и посвятим 

следующую главу” (KONDRATIEV, 2002, pp. 187-188). 
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jamais, dando razão aos defensores das teses do catastrofismo. A teoria das crises 

formulada por Kondratiev ia na contramão do pensamento catastrofista. Em sua 

avaliação, as conjunturas descendentes estavam sendo substituídas por conjunturas 

estacionárias ou ascendentes, ou seja, o pior havia passado. Este era um sinal de que a 

crise havia acabado ou pelo menos os seus efeitos mais daninhos. Um exemplo era o da 

indústria têxtil, que depois de ser a que mais sofreu durante a crise do pós-guerra, foi uma 

das primeiras a se recuperar, sendo seguida pela indústria do carvão, metalúrgica, 

construção, entre outras.  

A maioria das pessoas e dos analistas não conseguiam enxergar esta nova 

situação. Kondratiev pensava que a saída da crise ocorria lentamente e como a economia 

mundial não havia voltado ao normal em 1922 e estava distante de chegar a índices 

próximos ao da conjuntura do pré-guerra, ocorria essa má interpretação. Ele pensava que 

a economia mundial estava buscando caminhos para encontrar um novo sistema de 

equilíbrio em seus elementos constituintes, que devido as mudanças políticas, levavam a 

um ambiente de incertezas que dificultava a reconstrução. Mas esses indicadores de 

recuperação não significavam que havia chegado a um estado de crescimento regular. Ele 

estava correto, entre 1925 e 1929 a maioria dos países e a economia mundial em seu 

conjunto voltou a crescer e alguns até chegaram a caracterizar este período como o de um 

boom econômico, antes da grande crise. 

Nesta época existiam algumas famosas explicações sobre as crises. Por 

exemplo, entre os vários economistas profissionais ou acadêmicos predominavam as 

teorias monetaristas, que a explicavam pela quantidade de investimento ou pelo o excesso 

da oferta de dinheiro (Leonel Robins, Wickssel), encontrando como problema a 

intervenção estatal e as barreiras ao livre mercado. Outros economistas explicavam-na 

pela desproporção entre a oferta e a demanda (Tugan-Baranovsky, Arthur Spiethoff) ou 

pela desaceleração econômica (Aftalion). Entre os socialistas e marxistas, uns explicavam 

as crises pela superprodução (Kautsky), pelo subconsumo (Hobson) ou pela realização 

(Lenin), enquanto alguns eram catastrofistas (Rosa Luxemburgo), acreditando no fim 

próximo do capitalismo e outros em sua reorganização futura em um truste internacional 

(Kautsky com o ultra-imperialismo ou Hilferding com o capitalismo organizado) 

(GARCIER, 2002). 

Claro que fizemos uma generalização acima sobre os teóricos das crises, mas 

em nossa opinião, Kondratiev se apropria um pouco de cada uma destas teorias das crises 
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para fazer a sua própria e desenvolver uma explicação multicausal. A diferença em sua 

análise é que para fundamentar as suas conclusões ele levanta uma série de dados 

empíricos referentes a vários ramos econômicos e a diversos países. Ele faz a sua 

interpretação com base nos indicadores valéricos e naturalísticos da conjuntura para 

depois tirar as suas conclusões teóricas. Assim, existem elementos da teoria do 

subconsumo e de superprodução, mas também existem elementos monetários e da teoria 

da desaceleração em sua própria teoria das crises. 

Kondratiev pensava que existia uma lógica por trás da crise e que ela não 

podia ser explicada pelo acaso. Uma série de fatores haviam contribuído para o 

agravamento da crise, mas mesmo que existissem estes fatores que impediam uma saída, 

eles não eram responsáveis pela crise em si. Portanto, mesmo que tenham ocorrido fatos 

como a instabilidade nas taxas de câmbio, o estado da circulação do dinheiro, a redução 

do crédito global, o protecionismo, o isolamento da Rússia, as indenizações alemãs, todas 

estas eram situações que ajudavam a piorar o ambiente, mas não eram os fatores 

fundamentais para o desencadeamento ou agravamento da crise. O objetivo de Kondratiev 

era investigar as condições que o mercado entrou em declínio e investigar a crise dele 

derivada, ou seja, entender a sua natureza e causas, assim com o seu impacto na economia 

mundial e o seu estado em 1922 (125). 

As suas causas e natureza foram explicadas segundo dois raciocínios (126). 

A sua natureza era a de ser caracterizada como uma crise capitalista, que apesar de suas 

especificidades, tinha traços comuns com as crises capitalistas em geral – superprodução 

relativa, subconsumo, desproporção entre os setores e crise de realização. Por outro lado, 

                                                           
125 “Do ponto de vista econômico, uma crise é sempre apenas um processo agudo e doloroso de eliminação 

das inconsistências criadas no sistema da economia nacional que perturbam o equilíbrio de seus elementos, 

o processo de estabelecer um novo equilíbrio nesses elementos para substituir o anterior perturbado” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 260). “С экономической точки зрения кризис является всегда лишь острым 

и болезненным процессом ликвидации создавшихся в строе народного хозяйства несоответствий, 

нарушающих равновесие его элементов, процессом установления нового равновесия в этих 

элементах взамен нарушенного прежнего” (KONDRATIEV, 2002, p. 260). 

126 “Metodologicamente, a questão das causas da crise pode ser colocada de duas maneiras. Você pode 

procurar as condições específicas que deram origem a essa crise específica. Esta será uma declaração 

relativamente ideográfica do problema e uma busca por algum tipo de dependência causal individual. Mas 

podemos nos esforçar para abstrair dessas condições específicas, sobre os signos e suas características que 

tornam essas condições individuais e específicas” (KONDRATIEV, 2002, p. 268). “Вопрос о причинах, 

вызвавших кризис, методологически можно поставить двояко. Можно искать те конкретные 

условия, которые породили данный конкретный кризис. Это будет относительно идиографической 

постановкой проблемы и исканием своего рода индивидуальных каузальных зависимостей. Но 

можно стремиться абстрагироваться от этих конкретных условий, о тех признаков и черт их, 

которые и делают эти условия индивидуальными и конкретными” (KONDRATIEV, 2002, p. 268). 
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as suas causas estavam relacionadas as especificidades desta crise. Por isso que a natureza 

e as causas das crises precisavam ser descritas por sua especificidade e por seus conceitos 

gerais. O autor defendia que mesmo sendo importante analisar os aspectos particulares e 

específicos, era sempre preciso analisar a totalidade da economia, e estava querendo dizer 

com isso que a crise de 1920-1921, apesar de suas particularidades, possuía similitudes 

com as crises capitalistas anteriores. Portanto, como esta era uma crise capitalista, que 

explicitava as contradições do sistema do capital, qual era então a peculiaridade da crise 

de 1920-21? 

 

 

 

 

 

 

 

Ao apresentar as condições gerais das crises capitalistas – a superprodução 

relativa (127), o subconsumo relativo (128), a desproporção relativa (129), crise de 

realização (130) – vemos que ele encontra uma explicação para as especificidades. A crise 

                                                           
127 “Em primeiro lugar, é necessário apresentar uma posição negativa - onde não se deve procurar as 

causas da crise. A crise em consideração, como observamos, é a crise capitalista de superprodução relativa” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 268) 

128 “Sob a superprodução relativa acima mencionada, ou o que também é subconsumo relativo, 

entendemos esse estado da economia nacional quando os bens produzidos e lançados no mercado do ponto 

de vista econômico privado não encontram venda lucrativa suficiente para garantir sua reprodução 

posterior, pelo menos no mesmo tamanho” (KONDRATIEV, 2002, p. 268). 

129 “Um aumento do potencial produtivo e o fornecimento em um pólo da economia mundial e o declínio 

do poder produtivo e do poder de compra por outro lado – em Países europeus e partes da Ásia; além disso, 

a diminuição indicada na compra capacidade é em parte devido a uma queda na potência produtiva os 

últimos países, em parte por outros fatores mencionados acima; em outras palavras, nós temos 

desproporções e inconsistências na distribuição poder produtivo e poder de compra. A partir daqui podemos 

dizem que a crise de superprodução relativa de 1920-21 nomograficamente, é principalmente uma 

consequência do diferentes condições específicas de desproporcionalidades na distribuição poder produtivo 

e poder de compra no global fazendas” (KONDRATIEV, 2002, p. 176). 

130 “Se tivermos uma economia nacional na forma de um sistema de economias privadas em interação, 

então, via de regra, nessas condições, o momento do consumo é separado do momento da produção pelas 

relações de mercado. O bem econômico parece-nos uma mercadoria. Antes de chegar ao consumidor do 

fabricante, ele passa pelo mercado. O fabricante deve encontrar um mercado de vendas e o consumidor 

deve encontrar um mercado de compra. Mas cada produtor e consumidor age em seu próprio interesse 

econômico privado, sem um plano acordado para todos. O único regulador que estabelece esta ou aquela 

correspondência entre as ações da massa de produtores e da massa de consumidores, entre produção e 
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teve um aspecto na superprodução, pois foi causada pelo excesso de produtividade dos 

países ultramarinos desde o início da guerra. A superprodução era uma explicação 

importante, porém, possuía uma validade relativa, pois não explicava a totalidade do 

fenômeno. Da mesma forma ocorria com a explicação subconsumista. Havia uma redução 

do consumo com a crise, mas segundo o autor, não era possível falar em uma saturação 

das necessidades globais – que são infinitas –, mas do empobrecimento dos países 

europeus e do mundo após a guerra. Considerava que era óbvio que os fatores para a crise 

não deviam ser buscados somente no tamanho real da produção ou no tamanho real das 

necessidades, mas também deviam ser averiguadas as condições entre a oferta e a procura, 

ou seja, na desproporção entre os departamentos. Afirmou que o consumo precisava ser 

analisado como um momento diferente do momento da produção, que o único regulador 

que estabelecia uma correspondência entre a produção e o consumo era o mercado. Como 

o mercado estava em crise e os mecanismos de equilíbrio estavam comprometidos, existia 

uma desproporção entre os setores. Com uma superprodução relativa, com um 

subconsumo relativo, com uma desproporção entre os setores, também existia um 

problema de realização, pois os bens produzidos não eram vendidos e não podiam garantir 

a sua reprodução anterior, não conseguindo se realizar. Portanto, Kondratiev tinha uma 

explicação multicausal, defendia que as causas da crise de 1920-1921 deviam ser 

buscadas nessa totalidade de fatores, mas como um discípulo de Tugan-Baranovsky, ele 

pensava que a investigação deviria ser voltada principalmente aos elementos que 

violaram o equilíbrio da oferta e da demanda, ou seja, a proporcionalidade entre os 

setores. E quais foram esses fatores? 

Para reforçar a nossa interpretação de que Kondratiev priorizava uma 

explicação com base na desproporcionalidade, mas sem esquecer as demais, vamos 

apresentar os nove principais fatores (KONDRATIEV, 2002, pp. 260-280): a) 

redistribuição do poder produtivo na economia mundial iniciado em 1914, com os países 

ultramarinos aumentando a sua produção e os países europeus entrando em declínio. Entre 

os dois, havia os países neutros; b) a capacidade dos mercados europeus era ilimitada 

durante a guerra, pois utilizavam o apoio financeiro principalmente dos Estados Unidos 

e com o final da guerra essas condições desapareceram; c) combinação das duas 

condições anteriores em escala global, onde os países ultramarinos tinham que aumentar 

                                                           
consumo, estabelecendo um estado de algum equilíbrio móvel entre eles, é o mercado nessas condições” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 270). 
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as suas exportações e os europeus também; d) tendência dos países destruídos pela guerra 

para renascerem, mas que ao invés de aumentar o mercado europeu, as suas dívidas 

gigantescas e balanças comerciais negativas, aproveitaram a recuperação para satisfazer 

a sua demanda por forças da produção nacional, ou seja, adotaram políticas 

protecionistas; e) o protecionismo foi reforçado pela fatura a ser paga, que desfavorecia 

a importação e visava estimular a exportação; f) reduziu o poder de compra da população; 

g) quebra do crédito internacional; h) a contração do mercado foi agravada pela reparação 

de guerra da Alemanha; i) O mercado mundial de produtos industriais reduziu, 

particularmente pela saída da Rússia, Pérsia e Turquia, que ficaram de fora do mercado 

mundial. Em resumo, de todos os elementos acima apontados, vemos que o principal 

aspecto da crise provém da desproporcionalidade entre os departamentos, a falta de 

equilíbrio entre a produção e a compra. Mas ao mesmo tempo existiam os fatores de 

superprodução, subconsumo e realização. Portanto, em sua explicação multicausal, a crise 

de 20-21 foi uma crise de superprodução relativa e subconsumo relativo, como uma 

consequência de diferentes fatores específicos de desproporcionalidade na distribuição 

entre o poder de produção e de compra das atividades privadas globais, que levou a uma 

crise global de realização. 

Para Kondratiev, as mudanças na economia estavam reduzindo a eficiência 

das atividades econômicas. Essas mudanças ocorriam nos períodos de crise. Ele afirmou 

que a essência da crise se definia quando a economia de um país e a economia mundial 

perdiam o seu equilíbrio e passavam por um “doloroso” processo de transição para um 

novo ponto de equilíbrio. Por mais contraditório que possa parecer este raciocínio, em 

sua visão a crise eliminava os problemas de uma economia nacional que perturbavam o 

sistema global e reestabelecia um novo equilíbrio global (131). Afirmou que este 

equilíbrio não era estático, mas um fenômeno dinâmico, pois só se podia falar em 

equilíbrio quando os seus elementos variavam e flutuavam, porém, ocorriam dentro de 

certos limites estabelecidos, em que os elementos se adaptavam aos choques. Por isso que 

                                                           
131 “Em essência, nunca há nenhum equilíbrio congelado e estático na economia nacional, como um 

fenômeno por sua natureza dinâmico. Só podemos falar sobre seu equilíbrio móvel, ou seja, sobre tal 

equilíbrio, quando os elementos do sistema econômico nacional estão constantemente mais ou menos 

variando e flutuando. Mas se suas flutuações e desvios ocorrem dentro de certos limites, quantitativamente 

difíceis de definir, mas para cada conjunto de condições, limites bem definidos, o sistema de elementos se 

adapta mutuamente sem choques bruscos. Então dizemos que a economia nacional está em um estado de 

equilíbrio fluido. Ao contrário, quando as flutuações e desvios dos elementos vão além dessas fronteiras, 

inicia-se um processo de crise, um processo de doloroso estabelecimento de um novo sistema de equilíbrio 

móvel” (KONDRATIEV, 2002, p. 260). 
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afirma que a economia estava em um estado de “equilíbrio fluido”, buscando fazer uma 

síntese entre a estática e a dinâmica. A síntese do processo era: com o início da crise os 

elementos da economia “flutuaram” e depois de um “doloroso” processo de transição 

surgiu um novo “equilíbrio fluido”. Foi o que ocorreu em 1921, que foi uma crise 

capitalista nas economias nacionais e mundial, que podia ser correlacionada com as crises 

gerais – de superprodução, subconsumo, desproporção e realização – ocorridos no século 

XIX. Claro que elas não foram semelhantes e a sua identidade não devia ser buscada nas 

crises anteriores, pois a crise de 1920-1921 possuía várias peculiaridades, como ter 

iniciado depois de uma Guerra Mundial. A única semelhança eram as razões gerais que 

as causaram e a semelhança em seu desenvolvimento. A crise de 1920-1921 possuía as 

suas especificidades. 

Associando a crise com o movimento da conjuntura, ele definiu três 

momentos conjunturais: em um primeiro, durante a guerra, a economia nacional dos 

países europeus entrou em declínio e encolheu, verificado na redução da produção 

agrícola, do carvão, do ferro, entre outros. Também se verificou uma queda no comércio 

mundial. Nos países não europeus se deu um movimento inverso, onde os indicadores 

naturalísticos e de valor aumentaram. No conjunto, a economia nacional destes países 

cresceu. Com o final da guerra, particularmente a partir de 1920, ocorreu um segundo, 

com um renascimento econômico, incluindo os países da Europa, verificado nos 

indicadores de valor e naturalísticos. Neste segundo movimento: ocorreu um crescimento 

das atividades privadas nos países envolvidos diretamente na guerra, enquanto nos países 

não envolvidos diretamente ocorreu uma desaceleração da produção e da exportação, mas 

a situação da economia mundial não foi de crise. Porém, em um terceiro, ocorreu o 

agravamento das condições econômicas em 1920 e vários setores das economias 

nacionais eram afetados pelos problemas do mercado e se iniciou uma nova crise que se 

tornou mundial (KONDRATIEV, 2002, pp. 192-196). 

Depois destas considerações gerais, em que explicamos o entendimento de 

Kondratiev sobre a natureza e causa das crises, faremos uma investigação da sua 

explicação de como o mercado mundial entrou em declínio e as consequências dele 

derivadas e o seu impacto na economia mundial (132). 

                                                           
132 “Examinamos a dinâmica de vários dos elementos mais essenciais da vida econômica, que servem 

como indicadores do estado de sua conjuntura. E agora podemos resumir a análise dos dados. a) Todos os 

indicadores indicam que em 1920 ocorreu uma profunda virada na economia mundial para um declínio. b) 
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A crise começa com dificuldades de vendas e preços em queda. Os preços vêm caindo desde o início de 

1920 nos Estados Unidos; na primavera de 1920, uma onda descendente no movimento de preços capturou 

vários países grandes, como Inglaterra, Japão, França, Itália, Holanda, etc. Durante o verão, uma onda 

descendente cobriu todos os países do mundo que estavam na órbita da economia mundial. No entanto, a 

medida em que os preços caíram varia muito de país para país. É mais forte, via de regra, nos países menos 

ou não abalados pela guerra e mais fraco nos países em ruínas. c) O movimento descendente dos preços 

também se caracteriza por diferentes graus de queda e diferentes momentos do início da queda em relação 

a determinados grupos de bens. No primeiro momento de reversão da conjuntura, os preços dos têxteis, em 

particular dos produtos de algodão, caíram acentuadamente, e entre eles os preços do próprio algodão 

caíram especialmente rapidamente, caindo na primavera de 1921 abaixo do nível anterior à guerra. Além 

disso, quase ao mesmo tempo, pelo menos em países estrangeiros, os preços dos materiais de construção 

estão caindo fortemente. Ao contrário, os preços dos produtos da indústria pesada começaram a cair bem 

mais tarde, para o ferro, a partir do outono, principalmente a partir de dezembro de 1920. De dezembro a 

janeiro, os preços do carvão também começaram a cair. As cadeias alimentares agrícolas caíram mais cedo 

em maio nos Estados Unidos; em outros países, eles começam a cair mais tarde - no verão de 1920 e no 

inverno de 1920-21. d) Momento de maior tensão nos preços e início de sua queda - a primavera de 1920 

também é caracterizada por dificuldades no mercado de capitais: os empréstimos ficam mais caros, o que 

se reflete em uma onda de aumentos das taxas de juros, e a emissão de títulos cai muito baixo. A extrema 

pressão sobre o crédito e o enfraquecimento da emissão de valores na primavera de 1920 foram 

acompanhados por uma depressão do mercado de ações. e) Desde a primavera, principalmente a partir do 

outono de 1920, o volume do comércio exterior de diversos países vem diminuindo, podendo ser constatado 

tanto em valor como em unidades naturais. Afeta mais intensamente em países economicamente poderosos 

como Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Aqui, afeta mais as exportações do que as importações e, 

principalmente com o tempo, se reflete na exportação de matérias-primas e produtos da indústria leve, por 

exemplo, o algodão. Em outros países abalados pela guerra, como a França, a depressão afeta mais as 

importações do que as exportações. О A queda nas exportações não foi observada ou dificilmente foi 

observada no comércio mundial de alimentos agrícolas. Pelo contrário, é muito significativo na área de 

exportação e importação de algodão, ferro, carvão e outros tipos de matérias-primas industriais e produtos 

acabados. f) Devido às dificuldades comerciais e, em particular, ao comércio exterior e à queda dos preços, 

verifica-se um aumento dos estoques, principalmente nos países exportadores. Isso é visto claramente no 

exemplo do algodão e, em parte, grãos e outros produtos agrícolas. A safra relativamente boa de 1920 

também contribui significativamente para o crescimento dos estoques desses e de outros produtos agrícolas. 

g) Junto com os elementos apontados pela depressão econômica geral, também observamos uma queda na 

produção. h) No domínio dos produtos agrícolas, como indiscutível indicador da depressão económica 

generalizada, podemos falar, de facto, em primeiro lugar, do declínio da produção de algodão, que num ano 

se expressou de forma muito significativa. i) Da mesma forma, o declínio da produção industrial é 

significativo. Em primeiro lugar, encontra-se na indústria têxtil, nomeadamente no final da guerra - no 

início do verão de 1920 em países como Estados Unidos, Inglaterra e Japão. No âmbito da indústria pesada, 

ela se manifesta a partir do final do verão, do outono de 1920 e, principalmente, a partir do início de 1921. 

j) O outro lado do processo de redução da produção da indústria é o crescimento do desemprego. 

Começando a crescer lentamente no verão de 1920, aumenta de forma extremamente acentuada no outono 

de 1920 e continua a crescer, atingindo tamanhos enormes, até junho-julho de 1921. 1) Além disso, o 

declínio das condições económicas e a situação de instabilidade das empresas criadas nesta base também 

se traduzem no crescimento das falências, cujo número se torna especialmente significativo em 1921. k) 

Finalmente, em 1920 e especialmente em 1921, observamos mudanças características no nível de renda das 

várias categorias de lucros e as rendas agrícolas diminuem drasticamente. O nível de salários reais devido 

as peculiaridades do movimento dos salários nominais e do custo de vida durante a crise provavelmente 

aumentarão um pouco. Esse aumento, pelas mesmas razões, é, porém, transitório e temporário” 

(KONDRATIEV, 2002, p 267-170 TRADUÇÃO DO ORIGINAL EM RUSSO). Мы рассмотрели 

динамику целого ряда наиболее существенных элементов хозяйственной жизни, служащих 

показателями состояния ее конъюнктур. И теперь можно подвести итоги анализа фактов. 

a) Все показатели свидетельствуют, что в 1920 г. произошел глубокий перелом 

конъюнктур мирового хозяйства к понижению. 

b) Перелом конъюнктур начинается с затруднений сбыта и падения цен. Цены падают с начала 1920 

г. в Соединенных Штатах; весной 1920 г. Понижательная волна в движении цен захватывает целый 

ряд крупных стран, как Англия, Япония, Франция, Италия, Голландия и др. В течение лета 

понижательная волна охватывает все страны мира, находящиеся в орбите мирового хозяйства. 

Однако, степень падения цен в различных странах весьма различна. Она сильнее, как правило, в 

странах менее или вовсе не потрясенных войной и слабее в разоренных странах. 
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Para Kondratiev, estes eram os resultados gerais da crise. No início de 1920 

os indicadores de valor e os indicadores naturalísticos demonstravam um declínio nas 

condições econômicas. Segundo ele, toda essa argumentação esclarecia que as 

combinações e interações demonstravam que os fatos mais importantes da conjuntura não 

                                                           
c) Понижательное движение цен характеризуется также разной степенью падения 

и разным временем начала падения в отношении отдельных групп товаров. В первое время 

перелома конъюнктур наиболее резкому понижению подвергаются цены текстильных, в частности 

хлопчатобумажных товаров, а среди них особенно интенсивно падают цены самого хлопка, 

опускаясь весной 1921 г. Ниже довоенного уровня. Далее в то же примерно время, по крайней мере 

в заокеанских странах, падают весьма сильно цены строительных материалов. Наоборот, цены 

продуктов тяжелой индустрии начинают понижаться значительно 

позднее, на железо-с осени, особенно же сильно с декабря 1920 г. С декабря- января начинают 

падать и цены на уголь. Цепы на сельскохозяйственные продукты питания падают ранее всего, а 

именно, с мая, в Соединенных Штатах; в прочих же странах они начинают падать позднее - летом 

1920 г. и зимой 1920-21 г. 

d) Момент высшего напряжения цен и начала их падения - весна 1920 г. характеризуется также 

затруднениями на рынке капиталов: кредит дорожает, что отражается в волне повышений учетных 

ставок, эмиссия ценных бумаг падает весьма низко. Крайнее напряжение кредита и ослабление 

эмиссии ценностей весной 1920 г. сопровождается биржевой депрессией. 

e) Начиная с весны, особенно же с осени 1920 г. падает объем внешней торговли различных стран, 

Его падение можно констатировать как в ценностных, так и в натуральных единицах. Он 

интенсивнее всего сказывается в экономически мощных странах, как Соединенные Штаты, Англия, 

Япония. Здесь он поражает в более сильной степени экспорт, чем импорт, и прежде всего по времени 

отражается на экспорте сырья и продуктов легкой индустрии, например хлопчатобумажной. В 

прочих странах, потрясенных войной, как Франция, депрессия сильнее поражает импорт, чем 

экспорт. О Сокращение экспорта не наблюдается или почти не наблюдается в мировой торговле 

сельскохозяйственными продуктами питания. Наоборот, оно весьма значительно в области 

экспорта-импорта хлопка, железа, угля и других видов промышленного сырья и готовых изделий. 

g) В связи с затруднениями торговли и, в частности, внешней торговли и в связи с падением цен 

стоит рост товарных запасов, особенно в странах экспорта. Это хорошо видно на примере хлопка и 

отчасти хлебных и др. сельскохозяйственных продуктов. Росту запасов указанных и др. 

сельскохозяйственных продуктов в значительной степени способствует также относительно 

хороший урожай 1920 г. 

h) Наряду с указанными элементами общей экономической депрессии мы наблюдаем и падение 

продукции. 

j) В области сельскохозяйственной продукции, как о неоспоримом показателе общей 

экономической депрессии, можно говорить, собственно, прежде всего о сокращении производства 

хлопка, которое за один год выразилось в весьма значительных размерах. 

i) Точно также значительно и сокращение промышленного производства. Ранее всего оно 

обнаруживается в текстильной промышленности, а именно в конце войны - в начале лета 1920 г. в 

таких странах, как Соединенные Штаты, Англия, Япония. В сфере тяжелой индустрии оно 

проявляется с конца лета, с осени 1920 г. и особенно с начала 1921 г.  

к) Другой стороной процесса сокращения производства в промышленности служит рост 

безработицы. Начиная медленно нарастать с лета 1920 г., она чрезвычайно резко поднимается 

осенью 1920 г. и продолжает расти, достигая огромных размеров, до июня-июля 1921 г. 

1) Далее, понижение экономических конъюнктур и создавшееся на этой почве малоустойчивое 

положение предприятий выражается и в росте банкротств, число которых становится особенно 

значительно в 1921 г. 

т) Наконец в 1920 г. и особенно в 1921 г., мы наблюдаем характерные изменения в уровне доходов 

различных категорий прибыли и доходы сельского хозяйства резко понижаются. Уровень реальной 

заработной платы в силу рассмотренных 

особенностей движения номинальной заработной платы и стоимости жизни в течение кризиса 

скорей несколько повышается. Это повышение в силу тех же причин является, однако, преходящим 

и временным (KONDRATIEV, 1993, pp. 258-259-260). 
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foram meros acasos, tiveram uma lógica no movimento da crise, que influenciou todos 

os aspectos da vida e da economia dos países e da economia mundial (133). 

O primeiro aspecto investigado por Kondratiev foi o declínio dos preços no 

mercado mundial. A queda se iniciou nos Estados Unidos e se propagou para o restante 

da economia mundial (134). Kondratiev conclui que os movimentos de retorno ao 

equilíbrio do preço dependem do grau de desordem e empobrecimento da economia 

nacional e também da ação do fator monetário, que ele considera sendo a depreciação do 

dinheiro. Kondratiev também observa que a queda dos preços das mercadorias iniciada 

em 1920 foi até o início de 1921 (135). Depois disso, ele observou a suspensão na queda 

dos preços nos Estados Unidos, Japão e Holanda. Em média, a maioria dos países 

investigados os preços caíram até agosto de 1921, começando a subir a partir deste 

momento (136).  

 

Depois da analisar os preços, o autor realizou a investigação de alguns 

indicadores de valores. Analisa o mercado de capitais e a taxa de câmbio. Os indicadores 

de valor considerados no espaço nacional, diminuem no final de 1920 (137). A queda nos 

                                                           
133 “Como para todos os outros indicadores naturalísticos e fatores de conjuntura, nos principais países 

europeus eles dão um quadro de declínio. Naturalmente, a economia nacional dos países europeus está 

encolhendo, a produção agrícola, o carvão, a produção de ferro, etc. estão caindo. O volume de comércio 

está diminuindo” (KONDRATIEV, 2002, p. 189). 

134 “Sublinhamos com uma linha tênue os meses de queda no índice geral de preços. Fica claro pela tabela 

que, a partir dos Estados Unidos, a queda dos preços se espalha para todos os países. Nos Estados Unidos, 

a reversão do Dradstreet data de janeiro de 1920. Mas até maio, a queda nos preços continua muito fraca” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 191). 

135 “Em todos os países, a queda mais acentuada é dada pelos têxteis, cujos preços haviam subido 

excepcionalmente alto em 1920. O grupo dos metais mostra uma queda bem menor. Os grupos de alimentos 

mostram uma forte queda apenas nos países ricos. Em outros países, eles diminuem ligeiramente com uma 

série de movimentos de retorno. Esse caráter do movimento descendente dos preços por grupos é totalmente 

explicado pelas leis da elasticidade do consumo de vários bens. Os preços de produtos de consumo de baixa 

elasticidade, como alimentos, deveriam ter caído e, de fato, estão caindo nos países ricos e são mantidos 

altos nos países desfavorecidos. Os preços dos produtos também são relativamente insignificantes, embora 

de maior elasticidade, como os têxteis, deveriam ter caído significativamente, assim que a demanda militar 

por eles caiu e sua produção começou a aumentar. E essa queda é tanto mais perceptível e compreensível 

que antes os preços desses produtos atingiram alturas incríveis” (KONDRATIEV, 2002, p. 197). 

136 “Outra característica da crise é sua duração extremamente longa. Desde o momento do início, ou seja, 

da primavera de 1920 até os primeiros sinais de sua liquidação apareceram, ou seja, mais de um ano se 

passa antes de maio-junho de 1921. A história dificilmente conhece uma crise como uma crise de tal 

duração. Já observamos que tal duração da crise está organicamente ligada à inamistosa, mas, pelo 

contrário, consistente entrada na zona de crise dos ramos mais importantes da economia nacional” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 266). 

137 “Como para todos os outros indicadores naturalísticos e fatores de conjuntura, nos principais países 

europeus eles dão um quadro de declínio. Naturalmente, a economia nacional dos países europeus está 

encolhendo, a produção agrícola, o carvão, a produção de ferro, etc. estão caindo. O volume de comércio 

está diminuindo” (KONDRATIEV, 2002, p. 189). 
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indicadores de valor não representava uma crise em sua totalidade. No comércio exterior 

ocorreu uma queda no preço das mercadorias e um aumento no custo do crédito, que 

levaram a dificuldades nas vendas das mercadorias. O volume do comércio mundial caiu. 

Afirma o autor que a redução do comércio global ocorreu pela redução no preço das 

mercadorias, mas também uma redução do faturamento in natura (138). Investigando a 

proporção entre as importações e as exportações de cada país ele verifica a balança 

comercial e conclui que nos países envolvidos diretamente, com uma taxa de cambio 

baixa, a relação entre a importação e exportação aumenta, a balança comercial melhora 

em 1921. Os países afetados pela guerra, mas principalmente pela depressão, aconteceu 

uma contração das exportações. A depressão foi maior no comércio de matérias primas, 

seguida por produtos acabados. Alimentos foi o menor. A hipótese de uma depressão 

pequena nos produtos agrícolas parece se confirmar. No carvão e no ferro a depressão foi 

mais forte. No algodão a exportação de tecidos começou a declinar a partir de maio de 

1920 e em setembro chegou ao mínimo, continuando em 1921, verificado também na 

queda no faturamento geral das exportações. A depressão no comércio e as dificuldades 

de comercialização, aumentou os estoques de mercadorias. Mesmo com uma boa safra 

houve uma queda das exportações. Sobre o volume do comércio exterior, depois de 

levantar todos estes dados, Kondratiev diz que pode avaliar as mudanças no comércio 

mundial e que ele está convencido de que o movimento do comércio entrou em crise 

desde o início de 1920 e que foi intensificada no final do ano. A depressão foi mais forte 

nos países ricos, como os Estados Unidos, Japão e Inglaterra e França. Na Bélgica, 

Alemanha foi menos visível. 

A produção de alimento teve impactos mínimos, mas a produção de matérias 

primas comercializáveis sofreu grande influência. A crise de 1920-21 não teve grandes 

impactos na produção agrícola e dos bens de consumo. Claro que existiram exceções. A 

área cultivada com trigo aumentou em 1921. Nos Estados Unidos e na Índia britânica 

ocorreram perdas. De uma forma geral ocorreu um aumento de área cultivada. O centeio, 

apenas a Alemanha e os Estados Unidos apresentaram queda na produção e na área 

plantada. Na cevada, a Alemanha e os Estados Unidos tiveram redução. Sobre à aveia, a 

                                                           
138 “Pode-se ver que o índice mostra uma queda mais ou menos sistemática dos preços das carnes desde 

julho de 1919. No entanto, essa queda é interrompida por fortes movimentos de retorno desde o início de 

1920. A queda torna-se constante e muito forte apenas a partir de setembro de 1920. No entanto, o índice 

interrompe muito cedo. Para ver o movimento dos preços dos produtos animais na América durante um 

período mais longo e compará-los” (KONDRATIEV, 2002, p. 202). 
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redução acontece na Alemanha, França, Holanda, no Canadá e na Argélia foram pequenas 

as reduções. Nos Estados Unidos ocorreu um grande crescimento. Portanto, de uma 

maneira geral, ocorreu um aumento das áreas cultivadas. Com o milho, ocorreu um 

grande crescimento do cultivo nos Estados Unidos, o que representou um aumento 

significativo da sua produção global. Em síntese, segundo os dados apresentados por 

Kondratiev, a área cultivada com cereais cresceu em relação a de 1920. Sobre à batata, 

também ocorreu um crescimento em todos os países investigados, menos na Itália e no 

Canadá e entre os europeus o único que reduziu foi a Alemanha.  

Kondratiev vai analisar a relação entre a depressão e o movimento dos preços 

com as áreas plantadas. O aumento das plantações nos países europeus e o declínio nas 

áreas de trigo, centeio, cevada nos Estados Unidos e trigo na Índia demonstram que a 

crise e a depressão nas vendas e nos preços foram importantes, pois os países em que o 

cultivo reduziu foram os exportadores ou os com excedentes e estoques de grãos. A 

redução do comércio mundial foi um dos aspectos entre vários outros dos que 

determinaram o tamanho da área cultivada. A crise levou ao declínio absoluto de áreas 

cultivadas, mas levou a redistribuição das culturas. As safras mundiais de cereais e batatas 

em 1921 não foram modificadas. Sobre a colheita de grãos, nos países investigados a 

colheita em 1921 foi maior do que em 1920. 

A depressão nos preços afetou a produção. Inicia a análise da produção, com 

o objetivo de saber o tamanho e os setores que reduziram a sua produção. Primeiro é 

preciso saber a diferença entre os tipos de produção. Teoricamente se distingue entre o 

capital fixo (edifícios, veículos, etc.) e os itens de consumo direto c) itens de capital 

circulante (matérias primas, produtos semi-acabados). A produção de capital circulante 

serve como um elo para a produção de capital fixo (indústria metalúrgica) ou para a 

produção de bens de consumo (moagem de farinha, indústria açucareira). Por isso que o 

capital de giro estava mais estreitamente relacionado com a produção do capital fixo ou 

com a produção dos bens de consumo.  

Continuando com o autor, era preciso diferenciar a produção do capital fixo 

dos bens de consumo, pois o impacto da crise nos diferentes tipos de produção não era o 

mesmo. Ele afirma que os estudos sobre as crises capitalistas demonstram que a crise tem 

efeito mais fortes sobre a produção de capital fixo e muito menos sobre a produção dos 

bens de consumo. A sua influência na produção de capital de giro é mais forte quando o 

capital de giro está relacionado com a produção de capital fixo e não aos bens de consumo. 
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Essas subdivisões são uma construção teórica que não se apresenta na realidade, pois a 

maioria dos casos são mistos e para ver o impacto da crise essas distinções são apenas 

para orientar a interpretação. 

Investigando a indústria do aço, afirma que ela cresceu da mesma forma que 

a crise na indústria de fundição de ferro. A crise iniciou-se em setembro de 1920 na 

Inglaterra e em outubro nos Estados Unidos e na França, em dezembro na Bélgica. Esta 

crise atingiu o seu ápice na metade de 1921. Ela também afetou os Estados Unidos e a 

Inglaterra. Sobre o capital fixo, afirma que os dados eram insuficientes, mas considera a 

produção de máquinas, veículos e a construção de edifícios. Com estes dados limitados 

ele conclui que uma análise do mercado mundial, verifica que a crise se inicia no começo 

de 1920 e se agrava em março de 1921. (REFERÊNCIA) 

Outro aspecto analisado foi a quantidade de falências. Segundo ele, as 

falências aumentaram de 1919 a 1921. O maior crescimento deu-se nos Estados Unidos, 

Canadá, Suécia e Alemanha. A maioria das falências ocorreu no segundo semestre de 

1921. As falências seguem o mesmo movimento da conjuntura, ou seja, em 1920 elas 

aumentam em alguns países, como os Estados Unidos, depois elas caem ao longo do ano 

e elas voltam a crescer no início de 1921. 

Outro aspecto analisado na obra que estamos descrevendo, foi o das várias 

categorias de renda. Com a crise, a renda de vários ramos econômicos caiu. Também 

ocorreu uma queda nos lucros em 1921. Segundo o autor, em 1921 ocorreu uma redução 

nos lucros em relação a 1920 em 20,1%. A taxa de juros aumentou em 1919 e caiu em 

1920 e caiu muito mais na crise de 1920-1921. 

Por último, ele analisou o movimento dos salários, indicando primeiro um 

aumento e depois uma redução generalizada. As crises do passado haviam demorado 

porque sempre existia uma tendência da queda geral dos salários. Foi o que aconteceu 

durante a crise. Kondratiev nota um aspecto importante, os preços das mercadorias caem 

antes do que a redução dos salários reais. A sua explicação é que os salários reais 

dependem dos bens de consumo. Como ocorre uma queda inicialmente nos bens de 

atacado, os preços nos bens de varejo são afetados com atraso e como os salários 

dependem do custo de vida, reduzem em atraso em relação aos preços do varejo. Para ele 

esse é o motivo dos salários subirem no início da crise, mas logo depois aparece uma 

tendência de queda.  
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Para Kondratiev, o proletariado foi extremamente afetado com a crise, 

principalmente pelo desemprego e queda na renda. Os mais afetados entre os operários 

foram os da indústria têxtil inglesa. Até na Alemanha, com toda a sua crise, os salários 

dos operários não caíram como em outros países. Busca demonstrar este movimento 

através de dados de vários setores da economia dos Estados Unidos, Japão, Inglaterra e 

Alemanha, que tiveram aumentos de salários no início da crise, mas em 1921, deu lugar 

a uma deterioração salarial. Ao mesmo tempo ocorreu uma redução das greves, que foram 

enfraquecidas, passando a ser greves defensivas de direitos ou de melhores condições de 

vida. Isso enfraqueceu o movimento operário. Constata esta tendência verificando os 

dados da Inglaterra, que teve o seu auge entre 1919-1920 e o seu declínio em 1921. 

Após a explicação dos principais elementos da crise, Kondratiev observa os 

seus principais traços (139). Em primeiro lugar define como uma crise do capitalismo. Em 

segundo, essa crise teve três momentos: início de 1920, depois segunda metade de 1920 

ocorreu um agravamento e no início de 1921 a depressão chega a todos os setores e 

pessoas do globo. Em terceiro, estabelece setembro-novembro de 1920 como uma 

transformação da depressão em crise geral (140). 

                                                           
139 Acima, examinamos com detalhes suficientes os principais elementos que constituem essa crise. Agora, 

antes de passar a explicá-lo, vamos primeiro observar seus traços e características mais importantes, como 

um fenômeno completo. a) Em primeiro lugar, a crise de 1920-21, é uma crise da economia capitalista do 

pós-guerra. b) Além disso, de toda a apresentação anterior, é claro que três estágios ou momentos se 

distinguem no desenvolvimento da crise: a primavera de 1920, quando começa uma depressão de alguns 

elementos da vida econômica de certos países importantes do mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Japão), 

no outono de 1920, quando a depressão desses elementos aumenta drasticamente, é complicada pela 

depressão de uma série de outros elementos e é transferida para uma série de novos países (França, Itália, 

Holanda, Suécia, etc.), o final de 1920 - o início de 1921, quando a depressão cobre a maioria dos elementos 

do mundo economia, a maioria dos países e assume um caráter particularmente profundo e agudo. c) Neste 

processo de desenvolvimento da crise, é difícil dizer onde e quando termina a depressão inicial e quando 

se transforma em uma crise real. Alguns autores acreditam que a depressão se transformou em crise no 

outono de setembro-novembro de 1920” “послевоенного капиталистического хозяйства. в) Далее, из 

всего предыдущего изложения ясно, что в развитии кризиса выделяются три этапа или момента: 

весна 1920 г., когда начинается депрессия некоторых элементов хозяйственной жизни отдельных 

важнейших стран мира (Соединенные Штаты, Англия, Япония), осень 1920 г., когда депрессия этих 

элементов резко усиливаетaaся, осложняется депрессией целого ряда иных элементов и 

перебрасывается на ряд новых стран (Франция, Италия, Голландия, Швеция и т.д.), конец 1920 г. - 

начало 1921 г., когда депрессия охватывает большинство элементов мирового хозяйства, 

большинство стран и принимает особенно глубокий и острый характер. с) В этом процессе развития 

кризиса трудно сказать, где и когда кончается начальная депрессия и когда она превращается в 

подлинный кризис. Некоторые авторы полагают, что депрессия превратилась в кризис осенью в 

сентябре-ноябре 1920 г. (KONDRATIEV, 1993, pp. 261-262)  

140 d) Outra característica essencial da crise é seu excepcional caráter territorialmente amplo e 

verdadeiramente global. Quase todos os países da conexão econômica global foram afetados pela crise. 

Deve ser especialmente enfatizado que mesmo países como Canadá e Austrália estão envolvidos na crise. 

f) No entanto, a intensidade da crise varia de país para país. A exposição anterior permite afirmar que a 

crise atingiu a Inglaterra de forma mais intensa. Hesitaríamos em afirmar qualquer coisa categoricamente 

sobre o grau de sua intensidade no Japão. Mas, aparentemente, mesmo lá é profundo o suficiente. Além 
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Outra característica é o caráter mundial, que mesmo países neutros 

como o Canadá e Austrália foram envolvidos na crise. O segundo aspecto é que a crise 

foi mais forte na Inglaterra e não na Alemanha, que foi pouco afetada pela crise. Também 

foi muito forte nos Estados Unidos e outros países neutros. Portanto, os países que mais 

sofreram são os países industrializados exportadores, que devido a dependência dos 

mercados estrangeiros foram mais impactados. Os diferentes graus de intensidade da crise 

podem ser verificados nos índices gerais de mercado para a Inglaterra, Estados Unidos e 

França (141). 

                                                           
disso, é muito intenso nos Estados Unidos. Isso é seguido por países europeus neutros, então Itália, França, 

Bélgica. Dos principais países europeus, a Alemanha é fracamente afetada pela crise. Em suma, a crise 

afeta mais fortemente os países economicamente poderosos e pouco ou não esgotados. Destes, atinge mais 

profundamente, naturalmente, os países mais industrializados, com um sistema de comércio exterior 

profundamente desenvolvido e, portanto, em uma dependência complexa de mercados externos, como a 

Inglaterra. Portanto, os Estados Unidos, apesar de sua excepcional "pletora econômica", como país semi-

industrial com mercado interno predominante, ao contrário do que se esperava, não é mais afetado pela 

crise do que a Inglaterra” “d) Дальнейшей существенной чертой кризиса является его 

исключительный территориально-широкий, подлинно-мировой характер. Кризисом затронуты 

почти все страны, входящие в мировую экономическую связь. Особенно следует подчеркнуть, что 

в кризис вовлечены даже и такие страны, как Канада, Австралия. 

е) Однако, интенсивность кризиса по странам различна. Предыдущее изложение позволяет 

утверждать, что наиболее интенсивно кризис поразил Англию. Мы не решились бы утверждать что-

либо категорически о степени его интенсивности в Японии. Но, по-видимому, и там он достаточно 

глубок. Весьма интенсивный характер носит, далее, он в Соединенных Штатах. Затем следуют 

нейтральные европейские страны, затем Италия, Франция, Бельгия. Из крупных европейских стран 

слабо затронута кризисом Германия. Одним словом, кризис сильнее поражает экономически 

мощные и мало или вовсе не истощенные страны. Из них он глубже всего поражает, естественно, 

страны наиболее индустриальные, с глубоко развитой системой внешней торговли и находящиеся 

поэтому в сложной зависимости от внешних рынков, как Англия. Поэтому, Соединенные Штаты, 

несмотря на исключительное "экономическое полнокровие", как страна полу индустриальная, с 

преобладающим значением внутреннего рынка, вопреки ожиданиям, поражены кризисом не 

сильнее Англии (KONDRATIEV, 1993, pp. 263-264) 

141 f) Outra característica da crise é sua duração extremamente longa. Desde o momento do início, ou seja, 

da primavera de 1920 até os primeiros sinais de sua liquidação 265 apareceram, ou seja, mais de um ano se 

passa antes de maio-junho de 1921. A história dificilmente conhece uma crise com tal duração. Já 

observamos que tal duração da crise está organicamente ligada a consistente entrada na zona de crise dos 

ramos mais importantes da economia nacional. g) Voltando a essa sequência, devemos observar que as 

primeiras a entrar no período de crise são as indústrias e o comércio de bens de consumo, em particular e 

especificamente - a indústria têxtil e, especialmente, a indústria do algodão. E em um momento em que a 

crise da indústria têxtil atingiu seu clímax, os setores da indústria pesada estão aos poucos se envolvendo 

na crise, ou seja, no outono de 1920, quando a crise da indústria têxtil no início de 1921 já se enfraquece, a 

crise da indústria pesada, ao contrário, torna-se especialmente aguda. Tal desenvolvimento hostil da crise 

e, consequentemente, de sua duração, decorre, como vimos, das características observadas acima nas 

condições do mercado de ferro e carvão do pós-guerra, que, em conexão com as tarefas de restaurar a 

economia nacional devastada pela guerra, criou os pré-requisitos necessários para tendências de alta neste 

mercado por um longo tempo. Em virtude do que acaba de ser afirmado, o primeiro período da crise pode 

ser em grande parte denominado de crise da indústria (e, portanto, do comércio), que trata da produção de 

artigos principalmente para consumo pessoal, em especial os têxteis, em particular o algodão. O segundo 

período da crise pode ser designado como o período da crise da indústria pesada. h) Por fim, deve-se notar 

que a crise mundial de 1920-21 surge e se desenvolve nas condições do papel-moeda, prevalecendo em 

quase todos os países. Esta circunstância, parece-nos, é muito importante ter presente para compreender as 

formas como a crise avança. A existência de um papel-moeda deveria mitigar os momentos de pânico em 

massa, muitas vezes inerentes às crises” “f) Следующей характерной чертой кризиса нужно признать 
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Em sua definição, uma das características da crise foi ela ser longa, 

outra foi ter iniciado nos bens de consumo e só depois ter afetado os bens de produção. 

No primeiro período da crise teve como característica a queda na produção dos bens de 

consumo e na segunda dos bens de produção. A última característica é a desvalorização 

dos papéis-moedas, mas, segundo ele, seria comum durante períodos de crises uma 

diminuição no ouro. 

Para encerrar esta descrição analítica, vamos analisar como Kondratiev 

apresentava as condições da economia mundial. Segundo ele, a partir de junho-agosto de 

1921, ocorreu um novo ponto de inflexão pelas condições econômicas mundiais, onde os 

indicadores demonstram que o aprofundamento da crise se encerrava, surgindo os 

sintomas da sua superação (142). Assim, em todo estudo de conjuntura, ele vai analisar 

os indicadores. Primeiro, grande crise nos descontos, que ainda não acabou, mas em junho 

                                                           
его исключительно большую продолжительность. От момента зарождения, т.е. с весны 1920 г. до 

появления первых признаков его ликвидации, т.е. до мая-июня 1921 г. проходит более года. История 

едва ли знает кризис, как кризис такой длительности. Мы уже отмечали, что такая 

продолжительность кризиса органически связана с весьма недружным, а, наоборот, 

последовательным вступлением в полосу кризиса важнейших отраслей народного хозяйства. 

g) Обращаясь к этой последовательности, мы должны отметить, что первыми вступают в полосу 

кризиса отрасли промышленности и торговли, имеющие дело с предметами потребления, в 

частности и конкретно - текстильная и особенно хлопчатобумажная промышленность. И лить в то 

время, когда кризис текстильной промышленности достиг апогея, начинают медленно вовлекаться 

в кризис отрасли тяжелой индустрии, т.е. осенью 1920 г. Когда кризис текстильной 

промышленности в начале 1921 г. уже ослабевает, кризис тяжелой индустрии, наоборот, 

приобретает особую остроту. Такое недружное развитие кризиса и соответственно его 

продолжительность проистекает, как мы видели, из отмеченных выше особенностей в условиях 

послевоенного железно-угольного рынка, создававших в связи с задачами восстановления 

разрушенного войной народного хозяйства необходимые предпосылки для повышательных 

конъюнктур этого рынка на продолжительное время. В силу только что изложенного первый период 

кризиса можно в значительной мере назвать кризисом промышленности (соответственно и 

торговли), имеющей дело с производством предметов главным образом личного потребления, в 

особенности текстильной, в частности - хлопчатобумажной. Второй период кризиса можно 

обозначить, как период кризиса тяжелой индустрии. 

h) Наконец, необходимо отметить, что мировой кризис 1920-21 г. возникает и развивается в 

условиях бумажной валюты, господствующей почти во всех странах. Это обстоятельство, нам 

кажется, весьма важно иметь в виду для уяснения форм, в которых протекает кризис. 

Существование именно бумажной валюты должно было смягчать моменты массовой паники, часто 

присущие кризисам. Действительно, в периоды обычных кризисов почти всегда наблюдается 

уменьшение золотого запаса банков (KONDRATIEV, 1993, pp. 265-266). 
142 “Com base nas disposições acima e nos dados sobre o movimento real do desconto, pode-se supor que 

já na primavera de 1921, um ponto de inflexão se delineia no estado de conjuntura. Os mercados monetário 

e de capitais estão começando a perder gradualmente a tensão anterior, e não se pode deixar de ver um 

indicador nesta iminente entrada da economia mundial na fase de liquidação da crise” (KONDRATIEV, 

2002, p. 285). “Опираясь на приведенные выше положения и данные о фактическом движении 

дисконта, можно полагать, что уже с весны 1921 г. в состоянии конъюнктур намечается перелом. 

Денежный и капитальный рынок начинает постепенно терять прежнюю напряженность, и в этом 

нельзя не видеть показателя приближающегося вступления мирового хозяйства в стадию 

ликвидации кризиса” (KONDRATIEV, 2002, p. 285). 
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de 1921 atingiu o nível da guerra. No mercado monetário e de capitais, a situação 

melhora. Sobre os preços, ele divide em três movimentos: 1) Estados Unidos, Japão e 

Alemanha a queda nos preços parou e começaram a subir 2) Os preços na Inglaterra, 

Dinamarca, Suécia, Holanda e Canadá no início de 1922 estabilizaram.  3) Os preços na 

França e na Itália caíram até junho de 1921 e passaram a subir em setembro na França e 

em outubro na Itália (143). Após setembro-outubro, começa uma nova queda nos preços. 

Além disso, na França, no início de 1922, há sinais de uma parada na queda dos preços. 

A explicação da deflação se dá pela circulação de moedas, mas é observada em quase 

todos os países (144). Na Alemanha a emissão de papel-moeda aumentou e nos Estados 

Unidos, Japão, Inglaterra e França diminuíram. As reservas de ouro cresceram em quase 

todos os países investigados, permanecendo estacionária na Inglaterra e diminuindo na 

Alemanha e na Holanda. Portanto, nos principais países, a oferta de papel-moeda 

aumentou a sua cobertura. Mas apesar dessas condições, que deveriam ter levado do 

dólar, por exemplo, mas o preço das mercadorias e a valorização da moeda estavam 

ligadas as condições mundiais que não permitia tal movimento, mas poderia esperar uma 

melhor taxa de câmbio para os próximos anos. A taxa de notas promissórias da bolsa de 

Nova Iorque era estável. Os preços dos produtos agrícolas também começaram a melhorar 

e analisando cada um dos grupos ele concluiu caíram no final de 1921, mas que não tinha 

uma tendência para a queda. A queda mais forte é nos grãos e carnes, mas a partir de 

fevereiro de 1922 voltaram a subir. Até os têxteis, que tinham sofrido a quebra da colheita 

e profunda crise na indústria têxtil. Analisando os mercados dos Estados Unidos e o inglês 

para verificar os preços dos produtos agrícolas e mostram uma tendência para a alta. As 

condições para o comércio melhoraram em todos os países, com o crescimento da 

quantidade de negócios. O volume do comércio exterior começava a melhorar. O 

                                                           
143 “Nos Estados Unidos, onde a depressão comercial ocorreu antes de outros países e onde o saldo 

comercial é especialmente positivo, ao contrário, a relação cai até setembro; as exportações estão 

diminuindo drasticamente, em agosto são quase iguais às importações. Além disso, de setembro a janeiro 

de 1921, o rácio das exportações para as importações aumentou acentuadamente, em parte devido a uma 

diminuição nas importações, em parte devido a um aumento nas exportações. Desde janeiro de 1921, vem 

caindo, aumentando ligeiramente em junho-julho” (KONDRATIEV, 2002, p. 222). 

144 “Assim, nos países mais importantes, a oferta de papel-moeda está diminuindo e a cobertura crescendo, 

embora em um ritmo diferente. Em outras palavras, existe um processo de deflação da circulação de 

dinheiro no mercado interno em quase todos os países, inclusive nos Estados Unidos. Sua consequência 

deveria ter sido um aumento maior ou menor do valor do dinheiro no mercado interno” (KONDRATIEV, 

2002, p. 291). “Итак, по важнейшим странам бумажно-денежная масса уменьшается, а покрытие 

растет хотя и различным темпом. Иначе говоря, наблюдается процесс дефляции денежного 

обращения на внутреннем рынке почти во всех странах, в том числе и в Соединенных Штатах. Его 

следствием должно было явиться большее или меньшее повышение ценности денег на внутреннем 

рынке” (KONDRATIEV, 2002, p. 291). 
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movimento dos navios mercantes aumentou no início de 1922. O comércio internacional 

só é prejudicado pelas várias formas de protecionismo surgidas no pós-guerra. Portanto, 

Kondratiev conclui que a tendência era uma conjuntura de ascensão econômica, pois até 

as autoridades governamentais observavam que a crise já havia passado e que 

melhorariam as condições para os negócios (145). 

Kondratiev também faz uma análise sobre a indústria têxtil. Ela foi uma 

das mais afetadas pela crise, mas a sua situação melhorou. Analisando o trabalho. Começa 

pela Alemanha. Depois ele analisa a mineração de carvão e a indústria pesada e encontra 

um movimento semelhante. Os dados dos negócios da construção demonstravam que caiu 

em dezembro de 1920 e em novembro de 1921 começa a se expandir rápida e 

regularmente, surgindo uma tendência de eliminação da crise. Isso pode ser demonstrado 

com os dados da construção civil, construção de navios. A indústria, desde o segundo 

semestre de 1921 a tendência geral é de sair da crise, mas não vai recuperar o seu 

                                                           
145 “8. Vamos tirar algumas conclusões gerais da análise de preços. a) Os índices gerais de preços de 

commodities de maio a junho de 1921 para vários países mostram uma tendência de alta ou a suspensão de 

um declínio sistemático. Nos demais países, a queda continua, embora em ritmo mais lento. b) A análise, 

entretanto, mostra que de maio a junho não há uma tendência acidental e parcial, mas geral, de alta ou, pelo 

menos, de estabilização dos preços das commodities. E se essa tendência nem sempre é suficientemente 

clara, é apenas porque é mascarada e impedida por uma série de fatores concomitantes. c) Entre estes 

fatores, notamos, em primeiro lugar, o início de um forte processo de deflação da circulação monetária e, 

consequentemente, um aumento do valor das unidades monetárias. d) Além disso, a análise dos movimentos 

de preços para grupos de bens e para bens individuais mostrou que a lentidão observada e a instabilidade 

do aumento da cadeia e, em alguns países, até mesmo o declínio contínuo nos índices gerais em certa 

medida, são devidos à temporada de outono e a diminuição associada nos preços de alguns produtos 

agrícolas. e) A tendência geral observada, embora não brilhante, de aumento ou estabilização dos preços 

das commodities deve-se à cadeia de couro e outros bens, mas principalmente ao grupo de produtos têxteis, 

cujos preços, como sabemos, começaram a cair entre os primeiros e o ritmo mais dramático” 

(KONDRATIEV, 2002, p. 299). “8. Сделаем некоторые общие выводы из анализа цен. а) Общие 

индексы товарных цен с мая-июня 1921 г. по ряду стран обнаруживают или тенденцию к подъему, 

или приостановку планомерного падения. По другим странам падение продолжается, хотя 

безусловно замедленным темпом. б) Анализ, однако, показывает, что с мая-июня намечается не 

случайная и частичная, а общая тенденция товарных цен к подъему или по меньшей мере к 

стабилизации. И если эта тенденция не всегда достаточно рельефна, то лишь потому, что она 

маскируется и тормозится рядом привходящих факторов. в) В числе этих факторов мы отмечаем 

прежде всего начавшийся сильный процесс дефляции денежного обращения и соответственно 

повышения ценности денежных единиц. г) Далее, анализ движения цен по группам товаров и по 

отдельным товарам показал, что наблюдающаяся медленность и неустойчивость подъема цеп, а в 

некоторых странах даже продолжающееся падение общих индексов до некоторой степени 

обусловлены осенним сезоном и связанным с ним понижением цен на некоторые 

сельскохозяйственные товары. д) Отмеченная же хотя и не яркая общая тенденция товарных цен к 

повышению или стабилизации идет за счет цеп на кожу и другие товары, но прежде всего за счет 

группы текстильных товаров, цены на которые, как мы знаем, и падать начали одни из первых и 

наиболее резким темпом. Несомненное повышение цен на текстильные, особенно на хлопок, хотя и 

сопровождаемое возвратными движениями, объясняется, с одной стороны, наступающим 

оживлением этого рынка, с другой, неурожаем 1921 г. е) Падение цен на угольном и особенно на 

железном рынке продолжается. Но самые последние месяцы позволяют и здесь констатировать 

наступление по крайней мере стабилизации цен” (KONDRATIEV, 2002, p. 299). 
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dinamismo e nem voltar a crescer. Essa situação da indústria pode melhorar o mercado 

de trabalho mundial. Na França, Inglaterra, Bélgica, Canadá Estados Unidos o 

desemprego diminuiu desde a metade de 1921. Nos países neutros, como a Dinamarca e 

a Suécia, o desemprego continuou a aumentar até o início de 1922, quando começou a 

reduzir. Na Alemanha, a quantidade de desempregados era pequena e entre os demais 

países investigados apresentava a menor taxa de desemprego (KONDRATIEV, 2002, pp. 

300-316). 

 

A primeira exposição dos ciclos econômicos longos 

 

Vamos expor agora sobre a primeira apresentação da tese sobre os 

Ciclos Econômicos Longos, exposta no último capítulo do seu primeiro livro. Kondratiev 

desenvolveu a sua primeira versão da tese dos Ciclos Longos no capítulo final do livro A 

Economia Mundial e a sua Conjuntura Antes e Depois da Guerra (2002). Claro, ele 

apresentou apenas como uma hipótese. 

A sua explicação sobre os ciclos longos foi inovadora, pois ele não 

analisou a crise de 1920-1921 apenas como parte de um processo restrito ao curto prazo, 

dos eventos que estavam na superfície do fenômeno. Ao contrário, ele buscou 

fundamentar a sua explicação no movimento da conjuntura no longo prazo, entendendo 

que a crise de 1920-1921 fazia parte deste movimento de longo prazo da conjuntura. Os 

ciclos não começaram e não terminavam com esta crise e, portanto, era possível prever 

alguns dos seus desdobramentos futuros.  

Kondratiev afirmava que existia um ritmo na dinâmica da conjuntura, 

um movimento com a forma de ondas, caracterizado como um ciclo. Já nesta obra, ele 

distinguia dois ciclos: um longo, com cerca de cinquenta anos, e um ciclo industrial curto, 

com cerca de oito a onze anos (146). O ciclo longo, de uma maneira geral, podia ser 

                                                           
146 “Com base nos dados disponíveis, podemos dar o seguinte esquema de ondas de conjuntura dos ciclos 

longos. Desde 1789, o surgimento da conjuntura começa. Atinge seu máximo em 1809, ou seja, em 20 

anos. Desde 1809, houve um declínio geral da conjuntura até 1849, ou seja, 30 anos. Assim, um grande 

ciclo é preenchido e todo o ciclo dura cerca de 50 anos. Uma nova onda ascendente começa em 1849, 

atingindo um máximo em 1873, ou seja, após 24 anos. Após a profunda crise de 1873, as condições do 

mercado começaram a declinar, o que continuou até 1896, ou seja, 23 anos. Assim, termina o segundo 

grande ciclo e todo ele tem uma duração de cerca de 47 anos” (KONDRATIEV, 2002, p. 322) “Опираясь 
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caracterizado como um período de ascensão que era substituído bruscamente por um 

período de descenso na conjuntura. No caso da crise de 1920-1921, ela estava dentro de 

um movimento secular e suas condições surgiram como uma reação as condições de uma 

superprodução relativa, que era uma resposta da economia para recuperar o seu equilíbrio, 

que não ocorriam de uma hora para outra, mas através de um processo que podia ser 

medido através dos ciclos curtos. Por este motivo era possível falar da existência de uma 

relação entre os dois ciclos, pois os ciclos longos eram formados por vários ciclos curtos. 

Mesmo ele afirmando que não iria abordar os ciclos curtos nesta parte da obra, é 

necessário ter em conta esta questão em nossa interpretação. Assim, como existiam esses 

dois movimentos interpostos, o objetivo de Kondratiev foi o de identificar o lugar da crise 

de 1920-1921 no esquema dos ciclos curtos e dos ciclos longos (KONDRATIEV, 2002, 

p. 299-302). 

Em sua investigação ele definiu que as ondas longas possuem o seguinte 

movimento secular: começava em 1789 e atingiu o seu auge em 1809, com duração de 

20 anos, sendo um período de ascensão. De 1809 ocorre um período de descenso que dura 

até 1849, com duração de 30 anos. O movimento deste ciclo dura 50 anos. Um novo ciclo 

se inicia a partir de 1849, ascendendo até 1873, com duração de 24 anos, quando ocorre 

uma crise. De 1873 até 1896 se inicia um novo ciclo descendente com duração de 23 

anos. Este segundo ciclo teve uma duração de 47 anos. O terceiro ciclo se iniciou em 

1896, quando a economia mundial se expandiu, com aumento dos preços, da produção, 

do comércio, da emissão de títulos e nos níveis de renda, podendo ser verificado nos 

dados de diversos países. A fase ascendente continuou até a Guerra e permaneceu até 

depois dela. A duração deste terceiro ciclo longo ascendente foi de 24 anos 

(KONDRATIEV, 2002, p. 324). 

No período anterior à guerra ocorreu um ciclo ascendente, com dois 

ciclos curtos. O primeiro ciclo ocorreu de 1896 até 1903, ocorrendo uma crise na maioria 

dos países europeus no ano de 1900. O segundo ciclo durou de 1903 até 1910, com uma 

                                                           
на имеющиеся данные, можно дать следующую схему конъюнктурных волн больших циклов. С 1789 

г. начинается подъем конъюнктур. Он достигает максимума в 1809 г., т.е. через 20 лет. С 1809 г. 

наблюдается общее падение конъюнктур вплоть до 1849 г., т.е. 30 лет. Таким образом закапчивается 

большой цикл и весь он длится около 50 лет. С 1849 г. начинается новая повышательная волна, 

достигающая максимума в 1873 г., т.е. через 24 года. После глубокого кризиса 1873 г. начинается 

падение конъюнктур, продолжающееся до 1896 г., т.е. 23 года. Таким образом заканчивается второй 

большой цикл и весь он имеет продолжительность около 47 лет” (KONDRATIEV, 2002, p. 322). 
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crise na maioria dos países europeus em 1907. Em 1910 se iniciou um novo pequeno ciclo 

ascendente com uma crise em 1913, quando se iniciou a guerra. Como a guerra teve início 

quando o ciclo longo ascendente havia atingido o seu ponto mais elevado, a economia 

mundial começou a apresentar sinais de depressão e crise iminentes, demonstrando que o 

ciclo longo caminhava para o seu ramo descendente. Para entender a natureza deste ciclo 

antes da guerra e entender o movimento da conjuntura, ele vai avaliar alguns dados: o 

movimento dos juros, dos preços e produção de ferro e do desemprego, na Inglaterra, 

Alemanha, França e Estados Unidos. Com base nestes dados, ele interpreta que a guerra 

iniciou em um momento em que a economia mundial e destes países estavam em uma 

onda ascendente do ciclo longo, mas a partir da guerra começou um movimento no ciclo 

curto que demonstrava uma tendência da economia mundial entrar em crise. Os principais 

indicadores da conjuntura demonstravam que no início de 1913 iniciava uma tendência 

depressiva. Em 1913 não era nítido para os contemporâneos e ainda que a crise tenha sido 

branda, ela foi abafada posteriormente pelos acontecimentos da guerra. A guerra começou 

em um momento em que a depressão começava em um ciclo curto da conjuntura e acabou 

atrasando o aprofundamento da depressão, pois o mercado militar gerou uma grande 

capacidade produtiva, maquiando as contradições e mudando o movimento da conjuntura. 

A guerra deformou e mudou o rumo da economia mundial (KONDRATIEV, 2002, pp. 

245-355).  

Claro que durante a guerra, como afirma Kondratiev, a economia 

mundial se adaptou a situação de guerra. A demanda artificial dos Estados europeus, com 

suas economias de guerra, e as crescentes exportações dos países ultramarinos, 

conseguiram um tipo de equilíbrio para aquele tipo de conjuntura que levou ao 

crescimento econômico. Mas este modelo não podia ser sustentado. Quando a guerra 

terminou os mercados se desestruturaram, o frágil equilíbrio da economia de guerra 

acabou e as contradições entre a oferta e a demanda se revelaram plenamente. Por isso 

que a depressão foi sentida no período pós-guerra, condicionada pela superprodução 

relativa – aquecida pelos mercados militares que continuaram ativos em 1919 e setores 

exportadores das nações ultramarinas que mantiveram a produção e exportação em alta –

, que geraram os desequilíbrios que foram a base da crise de 1920-1921. Portanto, esta 

era uma crise gerada pelas próprias contradições do capitalismo, que periodicamente 

precisava buscar uma proporcionalidade para atingir um equilíbrio econômico. 
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Mesmo com Kondratiev demonstrando que a crise de 1920-1921 teve 

sua gestação antes da guerra, ele considera que ela não foi uma continuação e 

aprofundamento da depressão de 1913-1914. As duas crises são separadas pela guerra, 

que foi um “evento extraordinário”. A crise de 1920-1921 possuía características 

diferentes da depressão anterior e havia sido gerada por outros fatores em relação a sua 

predecessora. As desproporções criadas pela guerra foram substituídas por outras 

desproporções mais profundas. Por um lado, a guerra havia impedido o pleno 

desenvolvimento da depressão e da crise e se transformou em um período de crescimento 

do mercado. Por outro lado, a crise de 1920-1921, como uma crise de superprodução, foi 

o momento em que um ciclo curto ascendente teve o seu fim, já que a guerra havia 

iniciado uma onda descendente. A interpretação de Kondratiev sobre a crise afirmava que 

ela foi um elo condicionado na cadeia do movimento anterior de curto prazo. Estas são 

as conclusões tiradas tendo como análise os ciclos curtos. Mas se avaliar a partir dos 

ciclos longos, percebe-se que ela surgiu em uma onda ascendente do ciclo longo iniciado 

em 1896. Já se haviam passado 24 anos desde a última crise geral. A crise se iniciou 

quando a economia mundial estava para viver um ciclo curto ascensional, então a onda 

longa ascendente podia continuar? Claro que não. O mais provável seria que 1920 era um 

momento de viragem do ciclo longo, do ramo ascendente para o ramo descendente. Um 

movimento semelhante ao que ocorreu em 1873-1896. Aqui ele diz que não pode 

confirmar, mas é apenas uma hipótese provável. Ele não considerava que a sua 

investigação fosse baseada em um tipo de fé, ao contrário, ele acreditava que existiam 

inúmeros elementos que poderiam prová-la através de vários dados empíricos. Durante 

este período ocorreu um aumento da oferta de bens devido ao progresso técnico da 

indústria, a expansão agrícola nos Estados Unidos, o transporte a vapor, redução na 

exploração de metais preciosos, valorização monetária. Por isso podia ocorrer fenômenos 

semelhantes agora. Como no passado o transporte a vapor alcançou progressos 

tecnológicos, agora a guerra fez o mesmo, particularmente com o transporte marítimo. A 

produção do ouro, que vinha aumentando até a década de noventa do século XIX, atingiu 

o seu pico em 1915 e começou a cair desde então. Segundo ele, as datas e os períodos 

tomados coincidiam com os movimentos das ondas ascendentes e descendentes dos ciclos 

longos. Assim como o processo de alta ou baixa estavam relacionados com os ciclos 

longos. Ou seja, mesmo que estivesse apontado para uma superação da crise, não podia 

se falar em fim do ciclo econômico. Como ocorreu após a guerra um aumento da 

circulação monetária e um aumento da produção do ouro, era previsível que vai ocorrer 
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uma queda geral parecida com o que ocorreu na década de 1870. Ele considerava como 

muito provável que a economia mundial entrasse em uma fase descendente do ciclo 

longo. Claro que durante essa fase descendente existem altas e quedas, ou seja, ciclos 

curtos. Porém, a tendência é um movimento descendente de queda. Na onda descendente 

do ciclo longo que era a causa principal, com os outros fatores particulares, que a crise de 

1920-1921 e o estado depressivo foram tão longos. Segundo ele, movimento dos preços 

investigados tornavam esta hipótese aceitável (KONDRATIEV, 2002, p. 260).  

O autor afirmou que existia uma “possibilidade” que o próximo 

movimento da conjuntura fosse semelhante ao movimento após a crise de 1873 e que 

durou até 1896, mas que seria diferente em muitos aspectos, pois como era uma crise 

anunciada de superprodução e com queda no preço dos produtos agrícolas, 

particularmente de grãos, como centro a agricultura dos Estados Unidos e a europeia, ela 

seria profunda. Parece para ele que o declínio no mercado mundial, se acontecesse, seria 

de uma superprodução relativa mais forte e uma queda nos preços dos bens industriais. 

As razões se encontravam na industrialização rápida dos países ultramarinos – Estados 

Unidos, Índia, Canadá, entre outros – que aumentaram a competição no mercado mundial 

de bens industriais. Eles também precisam ser avaliados tendo em conta o declínio “sem 

precedentes” da agricultura russa e no crescimento do mercado agrícola dos países 

ultramarinos que produzem estes bens, com o esgotamento dos solos e a redução da 

produtividade durante a guerra. Se essas hipóteses estiverem corretas, a crise de 1920, de 

acordo com o movimento de ondas dos ciclos longos da conjuntura, não é apenas um elo 

do ciclo curto, mas um estágio importante de mudança nas ondas longas da conjuntura e 

seria o início de uma nova era de desenvolvimento econômico (147). 

                                                           
147 “12. Mas se agora olharmos para a crise da moda de 1920-21 do ângulo de vista de grandes ciclos de 

movimento conjuntural, então as seguintes proposições parecerão muito prováveis. A grande crise de 1920-

21, como vimos e observamos, eclodiu quando a onda ascendente do último grande ciclo atingiu seu limite 

máximo. Desde o início desta onda ascendente global, ou seja, desde 1896 24 anos se passaram antes da 

última crise. Se for verdade que a crise entrou em fase de liquidação no momento, se for verdade que a 

economia mundial está às vésperas de uma nova ascensão mais ou menos iminente no pequeno ciclo 

capitalista, então a onda ascendente do grande ciclo tem alguma chance de continuação posterior. Isso 

parece improvável para nós. Parece-nos muito mais provável que 1920 seja o ano de uma viragem no 

movimento de conjuntura do grande ciclo, o ano da mudança da onda ascendente do ciclo longo - a 

descendente” (KONDRATIEV, 2002, pp. 336-337). 12. Но если мы посмотрим теперь на кризис 1920-

21 г. мод углом зрения больших циклов движения конъюнктур, то представятся весьма вероятными 

следующие положения. Грандиозный кризис 1920-21 г., как мы видели и отмечали, разразился, 

когда повышательная волна последнего большого цикла достигла высочайших пределов. Со 

времени начала этой мировой повышательной волны, т.е. с 1896 г. до последнего кризиса прошло 

24 года. Если верно, что в настоящее время кризис вступил в полосу ликвидации, если верно, что 

мировое хозяйство стоит накануне более или менее близкого нового подъема малого 
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Apesar de ter terminado o seu livro com um prognóstico positivo, de 

que a crise seria superada no seu ciclo curto, no seu ciclo longo a conjuntura entrava no 

ramo depressivo do ciclo longo. O ramo descendente era marcado como um período de 

inovações tecnológicas e de criação de novas relações econômicas. Portanto, aqui ele 

começava a dar forma a sua teoria elaborada mais profundamente em 1925, de que a 

conjuntura da década de 20 foi marcada por um ciclo curto descendente e substituído por 

um ascendente, mas como o ciclo longo estaria na sua fase recessiva, no final da década 

coincidiria com uma profunda crise do capitalismo, que foi a crise de 1929 prognosticada 

por Kondratiev, mas que neste momento estas ideias ainda estavam sendo tratadas de 

maneira embrionárias, como hipótese (KONDRATIEV, 2002, p. 305-319). 

A análise de Kondratiev foi uma original investigação sobre a crise de 

1920-1921, não ficando limitada a sua aparência, mas buscando entender os seus 

condicionantes no movimento geral da conjuntura, como o último ciclo curto descendente 

do ramo ascendente do ciclo longo, marcado por uma crise violenta e um duro processo 

em busca de um novo equilíbrio, que daria origem a um novo ciclo de ascensional de 

crescimento em um momento em que a conjuntura caminhava para a depressão e a crise 

global. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme pudemos verificar, o trabalho de Kondratiev possui um 

projeto político em defesa do campesinato. Por trás do seu debate epistemológico, da sua 

definição de crise, temos uma perspectiva de que a crise do capitalismo não era terminal 

e que a Rússia deveria aproveitar da melhor forma possível as suas vantagens. 

 

 

 

 

 

                                                           
капиталистического цикла, то имеет ли шансы на дальнейшее продолжение повышательная волна 

большого цикла (KONDRETIEV, 2002, pp. 336-337). 
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CAPÍTULO IV – KONDRATIEV E AS DISPUTAS NO CAMPO ECONÔMICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo vamos expor as primeiras reações a tese de Kondratiev 

sobre os Ciclos Longos e o seu debate epistemológico. Esta crítica partiu tanto de 

economistas, como de membros do Partido. Dirigentes do próprio Comitê Central, como 

Trotsky, se posicionaram publicamente contra o conceito de Ciclo Longo de Kondratiev. 

Em nossa hipótese, a crítica de Trotsky, Osinski, Bronski, Kon, entre outros, à Kondratiev 

tinha como pano de fundo os rumos futuros do país, que foi a disputa central que opunha 

um projeto de industrialização intensiva com as práticas de mercado que favoreciam as 

atividades rurais, que visava demonstrar que Kondratiev pretendia eternizar o capitalismo 
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e consequentemente não avançar rumo ao socialismo e a uma industrialização intensiva. 

Essa foi uma disputa travada no campo político e econômico, mas também 

epistemológico. No campo político e econômico, o desenvolvimento das relações de 

mercado atendia aos interesses de classe dos camponeses, particularmente os seus setores 

médios, já que os beneficiavam economicamente, enquanto se opunha aos interesses 

urbanos e do proletariado por melhoria nas condições de vida nas cidades com o 

desenvolvimento industrial. No campo epistemológico, este debate extrapolou o campo 

político e também foi disputado no campo econômico e científico, expresso no 

qualificado debate entre Trotsky e Kondratiev, que ao debaterem aspectos como 

“economicismo”, “eternidade do capitalismo”, “elementos reversíveis e irreversíveis”, 

demonstravam os subjacentes interesses de classe no interior do pensamento teórico e 

científico. 

Esta disputa pela autoridade científica no campo econômico pode ser 

verificada através da investigação da perseguição sofrida por Kondratiev em 1922 e as 

suas posições políticas no debate sobre a Crise das Tesouras ocorrido em 1923, onde 

podemos verificar uma visão de mundo que ia de encontro aos interesses de classe do 

campesinato. Esta disputa também foi realizada no campo epistemológico e pode ser 

investigada nas intervenções de Trotsky e outros autores contra Kondratiev e em sua 

defesa no livro de 1923 Questões Controversas de Economia Mundial e de Crises: 

respostas aos que nos criticam (1992). Este debate, apesar do seu elevado nível de 

abstração, é possível verificar os dois projetos políticos distintos no interior de suas 

concepções teóricas, que tinha como pano de fundo a discussão entre os interesses da 

industrialização intensiva e os interesses rurais. 

 

KONDRATIEV E OS SOCIALISTAS REVOLUCIONÁRIOS 

 

O ano de 1922 foi muito produtivo para Kondratiev em termos 

profissionais e científicos. Participou de inúmeras conferências e debates públicos, 

assessorou diversos órgãos de Estado através do Instituto de Conjuntura, ajudou na 

formulação de várias políticas públicas e também publicou o seu primeiro livro, ou seja, 

estava voltando a ter uma vida pública e política aberta e ativa. Mesmo assim, ele ainda 
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era perseguido por suas posições políticas anteriores. Ele foi preso em julho de 1922 e foi 

julgado pelas ações políticas que havia realizado no curso da Guerra Civil (148). 

A perseguição ocorrida contra Kondratiev e aos membros do Partido 

Socialista Revolucionário (SR), através de um julgamento ocorrido em julho de 1922, 

cumpriu um papel importante na consolidação do poder bolchevique e na tentativa de 

anular um inimigo (149), que havia sido um dos principais representantes do campesinato 

antes da Revolução de Outubro. Kondratiev estava no centro da polêmica. Ele havia sido 

um importante dirigente do Partido Socialista Revolucionário e a sua relevância foi tão 

grande no interior deste, que ele chegou a assumir um cargo ministerial no antigo governo 

deposto. Mas ele já havia rompido com os socialistas revolucionários em 1919. Vicent 

Barnett nos informa: 

  

De acordo com Simonov e Figurovskaya, Kondratiev 

permaneceu membro dos SRs até 1919, quando um profundo 

desacordo com o comitê central o levou a uma cisão final. A 

desilusão de Kondratiev com os SRs tinha suas raízes em 

disputas faccionais que vinham fermentando há vários anos (150) 

(BARNETT, 1998, p. 32). 

 

Mesmo não possuindo mais uma relação formal com esta agremiação 

desde 1919 e ter feito um pedido formal de desligamento em 1920 (151), ele foi acusado 

                                                           
148 “Em fevereiro de 1922, 47 líderes SRs foram presos por conspiração. O julgamento dos SRs que se 

seguiu começou em 8 de junho e durou dois meses, sendo um de seus principais objetivos a propaganda 

contra qualquer oposição ao domínio bolchevique. Quatorze dos acusados foram condenados à morte, 

embora essas sentenças tenham sido suspensas” (BARNETT, 1998, p. 63). “In February 1922, 47 leading 

SRs were arrested for conspiracy. The ensuing trial of the SRs began on 8 June and lasted for two months, 

one of its main aims being propaganda against any opposition to Bolshevik dominance. Fourteen of the 

accused were sentenced to death, although these sentences were eventually suspended” (BARNETT, 1998, 

p. 63). 

149 “Stalin, Bukharin e outros dirigentes afirmavam que a insistência na unidade e na disciplina de partido 

eram indispensáveis à construção do socialismo em um país isolado e cercado por potências imperialistas” 

(DAVIES, 1988, p. 86) 

150 “According to Simonov and Figurovskaya Kondratiev remained a member of the SRs until 1919, when 

a profound disagreement with the central committee led him to a final split. Kondratiev's disillusionment 

with the SRs had its roots in factional disputes that had been brewing for a number of years” (BARNETT, 

1998, p. 32). 

151 “Em fevereiro de 1920 ele renunciou ao partido. Como razões para a renúncia Kondratiev afirmou que 

ele agora achava as ideias dos SRs muito utópicas e suas táticas muito orientadas para métodos ilegais. Eles 

haviam subestimado as raízes do bolchevismo e, portanto, seu esforço para derrubar o regime soviético não 

era suficientemente bem fundamentado. A estratégia do partido também era 'inconsistente e indecisa', e 

Kondratiev se descreveu como um 'evolucionista' nesta época. Visto que os SRs foram oficialmente 

proibidos, a decisão de Kondratiev de sair pode ter sido condicionada em parte por seu desejo de não ser 

reincorporado” (BARNETT, 1998, p. 33). “In February 1920 resigned from the party. As reasons for the 
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de colaboração com o Partido Socialista Revolucionário, o que era algo muito grave 

naquele contexto. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, muitos agrupamentos 

políticos passaram à oposição aberta contra os bolcheviques e outros adotaram um 

posicionamento crítico a tal decisão, tanto no interior da Rússia como no interior do 

movimento comunista internacional (152). Muitos de seus membros não aceitaram a nova 

institucionalidade política (153) e o partido se dividiu em dois, surgindo uma fração 

minoritária que ficou conhecida como Partido Socialista Revolucionário de Esquerda. 

Alguns membros dos SR tentaram organizar uma luta armada contra os bolcheviques, 

mas foram derrotados logo no início da Guerra Civil (154). Já os socialistas 

revolucionários de esquerda, em julho, cerca de um mês após a assinatura do acordo de 

                                                           
resignation Kondratiev stated that he now found the ideas of the SRs too utopian and their tactics too much 

orientated towards illegal methods. They had underestimated the roots of Bolshevism and thus their 

endeavour to overthrow the Soviet regime was not sufficiently well-grounded. The party strategy was also 

'inconsistent and indecisive', and Kondratiev described himself as na 'evolutionist' at this time.49 Since the 

SRs had been officially outlawed, Kondratiev's decision to leave may have been conditioned in part by his 

desire not to be re-arrested” (BARNETT, 1998, p. 33). 

152 Rosa Luxemburgo escreveu em seu panfleto A Revolução Russa: “Pero el remedio que encontraron 

Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone va a 

curar; pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de 

las instituciones sociales. Esa fuente es la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas 

populares (LUXEMBURGO, 2008, p. 397). 

153 “A Revolução de Outubro causou uma cisão nas fileiras dos Socialistas Revolucionários. Enquanto a 

maioria se opunha ao novo regime, uma ala esquerda do Partido concordou com a Revolução de Outubro. 

Esses revolucionários socialistas de esquerda se separaram e se juntaram ao Conselho dos Comissários do 

Povo. Em março de 1918, eles romperam novamente com o governo em protesto contra o Tratado de Brest-

Litovsk. Em julho de 1918, eles tentaram um golpe de estado com a intenção de reiniciar a guerra contra a 

Alemanha. Esse esforço falhou e com ele seu papel na política chegou ao fim” (JANSEN, 1982, p. 01). 

“The October Revolution caused a rift in the ranks of the Socialist Revolutionaries. While the majority 

opposed the new regime, a left wing of the Party concurred wuith the October Revolution. These Left 

Socialist Revolutionaries broke away and joined the Coucil of People’s Commissars. In March 1918 they 

broke again with the governnement in protest against the Treaty of Brest-Litovsk. In July 1918 they 

attempted a coup d’état with the intention of re-opening the war against Germany. This effort failed and 

with it their role in politics came to na end” (JANSEN, 1982, p. 01). 
154 “No Conselho Nacional de maio de 1918, o S.R. se posicionou a favor da intervenção estrangeira "com 

objetivos puramente estratégicos". Enquanto Semenov organizou em Petrogrado grupos terroristas para 

assassinarem primeiro Volodarsky e depois a Uritsky, preparando ataques contra Lenin e Trotsky que estão 

prestes a ter sucesso, outros líderes participam dos governos brancos, como em Samara, sob a proteção dos 

tchecos em Arkangel e dos ingleses em Omsk. H. R. Avkssentiev preside a Conferência de Unificação 

Branca em Ufa, que é realizada em setembro de 1918, como parte do governo provisório a ser derrubado 

pelo Almirante Kolchak em novembro. A esquerda S.R. tentou fazer uma revolução em Moscou em julho: 

poucos dias depois, um deles, o coronel Muraiev, tentou lançar suas tropas contra o Bolcheviques” 

(BROUÉ, 1973, p. 74) “En su Consejo Nacional de mayo de 1918, los S. R. toman posición a favor de la 

intervención extranjera «con fines puramente estratégicos». Mientras Semenov organiza en Petrogrado a 

los grupos terroristas que habrán de asesinar. Primero a Volodarsky y más tarde a Uritsky, preparando 

atentados contra Lenin y Trotsky que están a punto de tener éxito, otros dirigentes participan en los 

gobiernos blancos, como en Samara, bajo la protección de los checos en Arkangel y bajo la de los ingleses 

en Omsk. El S. R. Avkséntiev preside la Conferencia de Unificación de los Blancos en Ufa, que se celebra 

en el mes de septiembre de 1918, formando parte del gobierno provisional que derrocará en noviembre el 

almirante Kolchak. Los S. R. de izquierda han intentado llevar a cabo, en el mes de julio, una revolución 

en Moscú: algunos días más tarde, uno de ellos, el coronel Muraiev, intenta lanzar a sus tropas contra los 

bolcheviques” (BROUÉ, 1973, p. 74) 
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Brest-Litovsky, tentaram um golpe e assassinaram o embaixador alemão em Moscou. 

Muitos dos envolvidos foram presos e executados (155). Outra ação de membros dos SR, 

mas dos de direita, ocorreu logo após o início da Guerra Civil, quando a militante 

socialista-revolucionária Fánia Kaplán realizou um atentado contra Lenin no dia 30 de 

agosto de 1918 em Moscou, após este sair de um comício em uma fábrica. Ela disparou 

três tiros e acertou dois, que o feriram gravemente. Em outra parte da cidade um chefe da 

Cheka, polícia secreta, foi assassinado por um outro militante SR (156). Estes atentados 

tinham como objetivo questionar a dissolução da Assembleia Constituinte e o acordo de 

“paz”. Como resposta, surgiu o chamado Terror Vermelho, que executou vários 

opositores dos bolcheviques, entre eles, vários militantes SR. Os seus principais líderes 

tiveram que fugir do país. Após a Guerra Civil, com uma nova correlação de forças, em 

fevereiro de 1922, vários líderes do Partido Socialista Revolucionário que se encontravam 

no país foram presos e em julho iniciou um processo com a acusação de traição. A 

explicação para tal processo político-judicial é evidente. O Partido Socialista 

Revolucionário tinha condições políticas para se reorganizar e fazer um movimento com 

o campesinato, que estava insatisfeito com a política de requisições, e com isso, tinha 

uma possibilidade de uma oposição organizada politicamente para o questionamento do 

novo poder soviético. Portanto, era preciso eliminar esta possível ameaça na raiz, 

reprimindo a cabeça do partido, o seu Comitê Central. Em agosto, Kondratiev foi preso e 

Pitirin Sorokin fugiu do país. Vicent Barnett (1998) apresenta este importante relato de 

Sorokin: 

 

Sorokin fez o seguinte relato de uma experiência assustadora de 

1922: 

“Em 10 de agosto de 1922, deixei Petrogrado para alguns dias 

em Moscou. Da estação fui direto para o apartamento do 

professor Kondratiev, que me convidou para ficar com ele. 

Tomamos café da manhã e nos separamos, combinando de nos 

encontrar às 5 horas em seu apartamento. Depois de cuidar de 

meus negócios, voltei para o apartamento; mas meu amigo não 

estava em casa. Aos seis anos ele não apareceu e fiquei um pouco 

inquieto. Às sete, um aluno veio, perguntando pela esposa do 

                                                           
155 “Os SRs de esquerda tentaram uma revolta em Moscou, assassinando nesse ínterim o embaixador 

alemão. Revoltas semelhantes aconteceram em outras cidades russas, todas reprimidas com rapidez mas 

indicativas de oposição séria ao novo governo” (BUSHKOVITCH, 2015, p. 322). 
156 “Em 30 de agosto de 1918, a revolução passou por uma reviravolta. Pela manhã, um estudante esserista 

mata o chefe da Cheka de Petrogrado, Uritski, velho amigo de Trotsky” (MARIE, 2009, p. 197). “El 30 de 

agosto de 1918, la revolución experimenta un viraje. A la mañana, un estudiante eserista mata al jefe de la 

Checa de Petrogrado, Uritski, viejo amigo de Trotski”. (MARIE, 2009, p. 197) 
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meu amigo. Disse-lhe que nem ela nem o marido estavam em 

casa e ofereci-me para levar qualquer mensagem que ele quisesse 

deixar. O aluno me olhou fixamente e perguntou: 'Quem é você?' 

Eu me apresentei e ele disse: 'Professor, saia deste apartamento. 

Seu amigo está preso e os chekhistas podem chegar a qualquer 

momento. Peguei minha bolsa e saí...” (157) (BARNETT, 1998, 

p. 63). 

 

As acusações contra Kondratiev foram graves. Segundo Barnett (1998), 

Kondratiev foi testemunha do processo e admitiu a sua participação entre 1918 e 1919 na 

União para o Renascimento da Rússia. Este grupo, além de ter feito alianças com o 

imperialismo e com grupos reacionários, pois receberam apoio financeiro dos Aliados e 

militar até dos Cem Negros (158), organizou um governo paralelo no norte contra o novo 

poder. Vários socialistas revolucionários, entre eles, Kondratiev e Pitirin Sorokin, 

ajudaram com esta iniciativa. Não conseguimos identificar o nível desta participação, mas 

como Kondratiev continuou vivendo abertamente e legalmente em Moscou e não temos 

informações de que ele tenha sido perseguido abertamente ou preso pelo novo regime 

durante este polarizado período de guerra civil, podemos levantar a hipótese de que ele 

tenha realizado um trabalho político clandestino em defesa da União pelo Renascimento 

da Rússia. Claro que a sua oposição havia sido pública sobre os eventos de outubro, que 

ele caracterizou como um “golpe de Estado”. Assim como tinha sido eleito deputado para 

a Assembleia Constituinte de 1918. A sua filiação partidária nos quadros dos SR e a sua 

oposição aos bolcheviques o tornaram uma pessoa não confiável ao novo governo. 

Kondratiev foi condenado e seria expulso do país, porém, Osinski, vice-comissário do 

                                                           
157 Sorokin gave the following account of a frightening experience from 1922: “On August 10 1922 I left 

Petrograd for a few days in Moscow. From the station I went directly to the apartment of Professor 

Kondratieff, who invited me to stay with him. We had breakfast and parted, arranging to meet at 5 o'clock 

in his apartment. Having attended to my business I returned to the apartment; but my friend was not at 

home. At six he had not come and I became a little uneasy. At seven a student came, asking for my friend's 

wife. I told him that neither she nor her husband were home, and offered to take any message he cared to 

leave. The student looked at me fixedly and asked: 'Who are you?' I introduced myself, and he said: 

'Professor, get out of this apartment. Your friend is under arrest and the Chekhists may be here any moment.' 

I took my bag and left ...” (BARNETT, 1998, p. 63). 

158 “Vimos o caráter "protofascista" que tendeu a assumir a reação contra a revolução de 1905; é uma 

tendência que se acentua ulteriormente em 1917 e no curso da luta contra o outubro. Nesse sentido, alguns 

historiadores (em particular Konrad Heiden) são da opinião que a política nazista tem "as suas fontes 

espirituais na Rússia dos Czares, no ambiente dos Cem Negros e dos Russos 'puros'''. Os emigrados russos 

exercem um papel importante na difusão do anti-semitismo. Ainda assim, o nascente movimento nazista 

tira da emigração russa e antibolchevique não só ideias, mas também meios financeiros é até militantes e 

quadros em medida não negligenciável” (LOSURDO, 1997, p. 82). 
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povo para a agricultura e aliado de Trotsky, interveio ao seu favor, enviando uma petição 

para o birô político do Comitê Central. O pedido foi endereçado ao próprio Stálin (159): 

 

Camarada Stálin, no outro dia, como se soube mais tarde, foi 

preso de acordo com a lista geral de expulsão para o exterior o 

prof. N. D. Kondratiev, chefe do departamento de economia 

agrícola do Comissariado do Povo para a Agricultura. Esta prisão 

levanta objeções pelos seguintes motivos: 1) o chefe de uma 

administração inteira foi preso sem qualquer aviso ao 

comissariado, o que causou a interrupção de vários trabalhos 

estatísticos e do desenvolvimento do plano de produção do 

comissariado; (...) 2) N. D. Kondratiev não representa nenhum 

perigo político, ele deixou os Socialistas-Revolucionários e em 

uma recente conversa comigo falou muito negativamente sobre 

os Socialistas-Revolucionários, bem como sobre seu programa 

de socialização da terra, que chamou de "estupidez"; em geral, é 

uma pessoa que, é verdade, é difícil, mas evoluiu para o ponto de 

vista soviético e assimilou-o. Ele será eliminado da rotina 

soviética, na qual tem o direito de estar em igualdade de 

condições com alguns Klyuchnikov e Potekhin (160). 

                                                           
159 A petição de Osinsky está disponível em:  http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html . 
160 A petição na íntegra: “Camarada Stálin, No outro dia, como se soube mais tarde, foi preso de acordo 

com a lista geral de expulsão para o exterior o prof. N. D. Kondratiev, chefe do departamento de economia 

agrícola do Comissariado do Povo para a Agricultura. Esta prisão levanta objeções pelos seguintes motivos: 

1) o chefe de uma administração inteira foi preso sem qualquer aviso do comissariado, o que causou a 

interrupção de vários trabalhos estatísticos e do desenvolvimento do plano de produção do comissariado; na 

comissão que elaborou as listas dos presos, ao que parece, os representantes da NKZ eram considerados 

camaradas. Muralov e Sereda, que não trabalhava no comissariado há um ano e meio, não sabiam de seus 

negócios e não o informaram de nada; 2) N. D. Kondratiev não representa nenhum perigo político, ele 

deixou os Socialistas-Revolucionários e em uma recente conversa comigo falou muito negativamente sobre 

os Socialistas-Revolucionários, bem como sobre seu programa de socialização da terra, que chamou de 

"estupidez"; em geral, é uma pessoa que, é verdade, é difícil, mas evoluiu para o ponto de vista soviético e 

assimilou-o. Ele será eliminado da rotina soviética, na qual tem o direito de estar em igualdade de condições 

com alguns Klyuchnikov e Potekhin; 3) em que medida a lista dos expulsos foi compilada de forma 

irracional, verifica-se pelo fato de que, até onde sei, Kondratiev está incluído nela, e não inclui, por 

exemplo, o prof. L.N. Litoshenko, cuja fisionomia conheço e que é realmente um homem anti-soviético, de 

convicções cadete típicas, constantemente expressas por ele sempre que possível na imprensa (ver The 

Economist, a revisão de seu artigo sobre imposto em espécie, etc.) .), bem como em relatórios. Em vista 

disso, desde a revisão da questão depende do Birô Político, por favor: 1) levantar a questão de Kondratiev 

em uma reunião do Politburo e revisar, 2) em vista da minha partida, convocar os camaradas. Yakovenko 

e Mesyatsev. Com saudações comunista, V. Osinsky” (OSINSKI, 1922), disponível em: 

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html. “Тов. Сталину, На днях арестован, как 

выяснилось впоследствии, по общему списку для высылки за границу, проф. Н.Д. Кондратьев, 

начальник управления сельскохоз[яйственной] экономии Наркомзема. Арест этот вызывает 

возражения по следующим соображениям: 1) арестован руководитель целого управления без 

всякого предупреждения комиссариата, благодаря чему срывается ряд статистических работ и 

выработка производ[ственного] плана комиссариата; в комиссии, составлявшей списки арестуемых, 

как оказывается, представителями НКЗ считались тт. Муралов и Середа, полтора года не 

работающие в комиссариате, дел его не знающие и ни о чем его не извещавшие; 2) Н.Д. Кондратьев 

никакой политической опасности не представляет, из эсеров ушел и в недавней беседе со мною в 

высшей степени отрицательно отзывался об эсерах, равно об их программе социализации земли, 

которую называл «глупостью»; вообще это человек, который, правда, туго, но эволюционировал по 

направлению к советской точке зрения и ее усваивал. Он будет выбит из советской колеи, в которой 

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html
http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html
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Muitas questões interessantes podem ser subtraídas da petição de 

Osinski, mas salta à vista o fato de que o seu principal argumento em sua alegação na 

defesa do acusado era que a prisão de Kondratiev trazia prejuízos para a Administração 

Pública, com a interrupção de atividades. Isso demonstra como Kondratiev já estava 

integrado à administração do Estado e como ele realizava um trabalho essencial. Em 

segundo lugar vinha a questão política, já que segundo ele, Kondratiev criticava os 

socialistas-revolucionários com a sua plataforma de socialização da terra. Osinski 

concordava com a posição majoritária no interior do Partido, que os socialistas-

revolucionários representavam um perigo e que tinham que ser extirpados. O pedido de 

Osinski foi atendido e no final de agosto Kondratiev teve a sua expulsão suspensa até o 

encerramento das investigações. Ele foi libertado da prisão sob custódia e reassumiu as 

suas atividades laborais. Destino diferente tiveram os principais acusados no processo dos 

socialistas revolucionários. A maioria foi condenada à execução. Os principais líderes do 

Partido defendiam à execução, pois avaliavam que como os SR queriam os matar, seria 

melhor matá-los antes (161). Mas além disto, existia um teatro político formado em torno 

                                                           
имеет право находиться на совершенно равных основаниях с каким-нибудь Ключниковым и 

Потехиным; 3) насколько список высылаемых составлен нерационально, видно из того, что, 

поскольку мне известно, в него включен Кондратьев, а не включен, напр., проф. Л.Н. Литошенко, с 

физиономией коего я знаком и который действительно является человеком антисоветским, типично 

кадетских убеждений, постоянно им высказываемых по мере возможности в печати (см. 

«Экономист», попавшая мне в руки корректура его статьи о натур[альном] налоге и т.п.), а также в 

докладах. Ввиду сего, т.к. пересмотр вопроса зависит от Политбюро, прошу: 1) вопрос о 

Кондратьеве поставить на заседании Политбюро и пересмотреть, 2) ввиду моего отъезда вызвать на 

заседание тт. Яковенко и Месяцева. С комм[унистическим] приветом, В. Оболенский (Осинский) 

(OSINSKI, 1922), disponível em: http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html. 
161 "Uma das principais preocupações parece ser o delicado processo de 34 líderes e militantes do SR 

acusados de terem lutado contra o poder soviético através do terrorismo; uma dúzia deles, de volta, aderiram 

ao Partido Bolchevique e até trabalharam na República Tcheca Entre 1918 e 1920, os SRs organizaram dois 

governos antibolcheviques, em Samara e Omsk; eles também recrutaram exércitos e, de acordo com sua 

velha tradição histórica, realizaram ataques às vezes sem sucesso (contra Trotsky), mas em outras vezes 

com sucesso (contra Volodarsky e Uritsky, e parcialmente contra Lênin), e em todo caso muito real. Na 

ausência de Lênin, que repousa em Gorky, Trotsky assume a campanha desse processo, a preparação do 

qual se prolonga e o desenvolvimento do qual vai se estender ainda mais. para aborrecimento dos ausentes. 

Trotsky define sua linha e seus métodos. Em uma entrevista publicada no Izvestia em 30 de agosto, após o 

veredicto da sentença de morte do diretor s réus, declara que se os dirigentes do Partido Socialista 

Revolucionário se reservam o direito de organizar ataques contra o governo quando sua política os 

desagrada, este se reserva o direito de atirar neles ”(MARIE, 2009, p. 267). "una de cuyas principales 

preocupaciones parece ser el delicado proceso de 34 dirigentes y militantes eseristas acusados de haber 

combatido el poder soviético por medio del terrorismo; una decena de ellos, de regreso, se han unido al 

Partido Bolchevique e incluso han trabajado en la Checa. Entre 1918 y 1920, los eseristas organizaron dos 

gobiernos antibolcheviques, en Samara y Omsk; también reclutaron ejércitos y, de acuerdo con su vieja 

tradición histórica, cometieron atentados a veces frustrados (contra Trotski), pero en otras oportunidades 

exitosos (contra Volodarski y Uritski, y parcialmente contra Lenin), y en todo caso muy reales. En ausencia 

de Lenin, que hace reposo en Gorki, Trotski toma a su cargo la campaña de ese proceso, cuya preparación 

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220831dzer.html
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do julgamento, que como dissemos, visava criar um espetáculo público de criminalização 

dos SR e de qualquer alternativa política vinculada a eles, particularmente, com o perigo 

que este partido representava em um momento em que a aliança operário-camponesa 

estava abalada. Depois, a sentença de execução foi revogada e transmutada para a 

expulsão do país. 

Apesar de ter retornado à burocracia estatal, Kondratiev continuava 

sendo muito mal visto nos círculos governamentais. O fato de ter trabalhado no antigo 

governo deposto, a sua filiação partidária anterior entre os esseristas (SR), levava muitos 

a ficarem alertas com os seus posicionamentos políticos e econômicos. Em 1922, no curso 

da NEP, ele ainda era tolerado devido o Estado precisar de técnicos, conforme o conteúdo 

da petição de Osinski, mas reforça esta hipótese e o curso do debate da Tesoura que 

faremos agora. 

 

 

 

O DEBATE EM 1923 E A REAÇÃO DE TROTSKY À TESE DE 

KONDRATIEV 

 

A visão de Kondratiev sobre os ciclos econômicos de longa duração 

confrontava com o pensamento marxista russo de então, particularmente o da Oposição 

de Esquerda, e foi alvo de intenso ataque vindo de Trotsky. As críticas ao economista 

foram políticas e metodológicas (162), as quais ele procurou se defender, levando a um 

maior aprimoramento da sua tese em 1925 (163), o que levou Trotsky a formular uma 

                                                           
se alarga y cuyo desarrollo va a extenderse aún más, para gran disgusto del ausente. Trotski define su línea 

y sus métodos. En una entrevista publirada en Izvestia del 30 de agosto, luego del veredicto de condena a 

muerte de los principales acusados, declara que si los dirigentes del Partido Socialista Revolucionario se 

reservan el derecho de organizar atentados contra el gobierno cuando su política les disgusta, este último 

se reserva el derecho de fusilarlos" (MARIE, 2009, p. 267). 

162 TROTSKY, L. La Curva del Desarollo Capitalista. In: IZQUIERDO, Manuel. Los Ciclos 

económicos Largos: una explicación de la crisis? Madrid: Akal editor, 1979. 

163 KONDRATIEV, N. Los Ciclos Económicos Largos IZQUIERDO, Manuel. Los Ciclos económicos 

Largos: una explicación de la crisis? Madrid: Akal editor, 1979. 
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nova resposta em 1926 (164). As teses de Kondratiev foram também atacadas por Osinski, 

que era um aliado de Trotsky e chefe de Kondratiev no Comissariado para a Agricultura. 

Por outro lado, os economistas oficiais, como Falkner, também o criticavam 

(KONDRATIEV, 1992, p. 493). Ou seja, a crítica política à teoria dos ciclos econômicos 

longos foi realizada de todos os lados. Os seus principais contendores eram reconhecidos 

nos meios comunistas e estatais por terem participado da Revolução, enquanto 

Kondratiev era um burocrata recém ingresso na administração estatal e com um passado 

político duvidoso. 

Os bolcheviques acreditavam em 1917 que tinham “aberto as 

comportas” para a Revolução Mundial (165). Eles afirmavam que o capitalismo estava 

condenado e o único resultado do seu desenvolvimento só poderia ser a guerra e a crise 

mundial (166). Por outro lado, defendiam que as condições para o socialismo estavam 

dadas, que os próprios monopólios haviam gerado as condições para a socialização da 

economia (167). Por isso que o imperialismo era a última fase do capitalismo. Bastava a 

ação organizada do proletariado para que o socialismo se tornasse global e substituísse o 

capitalismo. Acreditavam que nos anos após Outubro a revolução iria se espalhar pelo 

mundo, principalmente com o triunfo da revolução alemã e que esta teria um potencial 

para alavancar a revolução à uma escala planetária. 

A primeira onda da revolução mundial foi reprimida a ferro e a fogo. A 

Rússia foi o único país em que os comunistas conquistaram o poder de maneira decisiva. 

Em 1921, já era evidente a todos comunistas que a Revolução Mundial enquanto levante 

e guerra revolucionária havia perdido o seu fôlego. Com isso, os bolcheviques mudaram 

a sua política internacional (168). Por um lado, o governo soviético avançou com a NEP 

                                                           
164 TROTSKY, L. Sobre la Cuestion de las Tendencias em el Desarrollo de la Economia Mundial. 1926. 

Disponível em:  https://ceip.org.ar/economicos/Sobrelacuestiondelastendencias.htm. Consultado em 

27/11/2020. 

165 “Lênin, (...) estava convencido de que a revolução proletária mundial, iniciada na Rússia, se 

desenvolveria muito velozmente, e a guerra imperialista inevitavelmente desembocaria na vitória da 

revolução proletária num ou mias países capitalistas. Enguanto isto, porém, a rúsRússia podia ajudar estas 

revoluções com seu exemplo e sua propaganda se conseguisse reforçar a ditadura do proletariado e resistir 

com qualquer meio até o início das revoluções socialistas nos outros páises” (MEDVEDEV, 1989, p. 52). 
166 Apesar das “contradição do método e as diferenças da análise” (GUERRATANA, 1987, p. 20), as 

conclusões sobre o imperialismo de Lenin e Bukharin apontam que o capitalismo monopolista só podia 

gerar crises e guerras. 

167 “Lênin insiste nesse emelento do começo ao fim da exposição, do primeiro ao último capítulo do livro. 

A transformação da concorrência em monopólio significa um ‘imenso processo de socialização da 

produção’” (GUERRATANA, 1987, p. 22) 

168 “Em 1921, isso era inegável. A revolução se achava em retirada na Rússia soviética, embora 

politicamente o poder bolchevique fosse inexpugnável. Estava fora dos planos do Ocidente. O Terceiro 

https://ceip.org.ar/economicos/Sobrelacuestiondelastendencias.htm
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e firmou inúmeros tratados internacionais, entre eles, com o Reino Unido. Por outro lado, 

a maior parte dos dirigentes começou a introduzir a ideia da mudança de tática no 

movimento comunista internacional, pelo menos até as forças se recomporem e que 

surgissem novos países socialistas (169). Foi em meio a este contexto que ocorreu em 

Moscou, entre junho e julho de 1921, o III Congresso da Internacional Comunista (170). 

Esta atividade ocorreu logo após o X Congresso do Partido Bolchevique – em que eles 

fizeram vários ajustes em suas táticas econômicas e políticas, como a aprovação da NEP, 

as derrotadas das propostas de militarização do trabalho e de estatização dos sindicatos, 

além da supressão da existência de frações no interior do Partido, com a derrota da 

oposição operária – e era necessário explicar às delegações estrangeiras estas mudanças 

de tática. Mesmo mediante os problemas nos alojamentos e com a alimentação (171), os 

                                                           
Congresso do Comintern reconheceu isso sem o admitir exatamente, convocando uma “frente única” com 

os mesmos socialistas que o Segundo expulsara do exército do progresso revolucionário” (HOBSBAWM, 

2005, p. 61). 

169 La literatura reciente sobre el Komintern, dirigido todavia por Lenin antes de que cayera enfermo en 

1922, há adelantado la fecha del cambio de rumbo de la política mundial soviética. Basándose en los nuevos 

documentos, algunos historiadores aducen que el mismo Lenin perdió la confianza en la viabilidade de la 

revolución mundial depués de que Rusia Soviética firmo el tratado de paz con Alemania en 1918 y que la 

Revolución mundial había sido derrotada en su intento por conquistar Polonia para el régimen comunista 

en 1920 y cuando en 1921 introdujo la Nueva Política Económica mediante la cual reintrodujo las antes 

abolidas relaciones de mercado y la pequena propiedad privada” (SPENSER, 2001, p. 154). 

170 A III Internacional Comunista (Vol. III). Manifestos, Teses e Resoluções do III Congresso. São Paulo: 

Brasil Debates, 1989. 

171 “Com o fim da guerra civil, Trotsky está um pouco mais preocupado com as questões econômicas e, 

para desgosto de Zinoviev, com os problemas da Internacional Comunista nesses campos. Em meados de 

junho, chegam a Moscou os primeiros delegados do III Congresso. A recepção que recebem é lamentável. 

Eles estão planejados para serem instalados no Lux Hotel, então os residentes soviéticos do Lux Hotel 

foram convidados a ir para outro lugar. Mas esses soviéticos com vacilantes sentimentos internacionalistas 

sabotam a decisão: trancam seus quartos com uma chave, escondem os carros e caminhões que devem 

cuidar de seu movimento, se escondem e é impossível encontrá-los. Resultado: os delegados lotam de oito 

a dez por quarto, muitas vezes sem colchões, sem pias, muito mal alimentados. Zinoviev não lida com 

problemas administrativos. O encarregado da recepção Enukidze, se enreda. Indignados, Alfred e 

Marguerite Rosmer, delegados franceses, alertam Trotsky. Ele avisa o Politburo e, em uma carta de 5 de 

junho a Lenin, escreve sobre a terrível situação, que ele descreve como "sabotagem escandalosa". Lenin, 

espantado, respondeu que, segundo Enukidze, tudo ia muito bem, mas o convidou a formar uma comissão 

extraordinária para resolver o assunto por conta própria. Trotsky providenciou para que seu vice, Sklianski, 

presidisse a comissão e mobilizasse seus secretários. Ele controla tudo, até mesmo os menus, que refletem 

a pobreza do país e a modéstia dos privilégios concedidos ao Estado-Maior da revolução mundial. O menu 

mais extenso, dos delegados alojados no hotel Lux, dificilmente permite banquetes: ao pequeno-almoço, 

pão, manteiga, chá e açúcar; para o almoço, sopa de feijão e bacon, carne de cordeiro, purê de batata, chá e 

açúcar; para o jantar, salame, polidor de batata, manteiga, chá, pão e açúcar” (MARIE, 2006, p. 257).  

“Como la guerra civil está terminando, Trotski se ocupa un poco más de las cuestiones económicas y, rn 

disgusto dp Zínóviev de los problemas de la Internacional Comunista en tcáos los ámbitos. A mediados de 

junio llegan a Moscú los primeros delegados al III Congreso. La recepción que se les brinda es lamentable. 

Se ha previsto instalarlos en el hotel Lux, por lo cual se ha invitado a los residentes soviéticos de éste a 

marcharse a otra parte. Pero estos soviéticos de sentimientos intemacionalistas vacilantes sabotean la 

decisión: cierran sus habitaciones com 1 llave, ocultan los automóviles y camiones que deben encargarse 

de su mudanza, se esconden ellos mismos y es imposible encontrarlos. Resultado: los delegados se 

amontonan de ocho a diez por habitación, a menudo sin colchones, sin lavabos, muy mal alimentados. 

Zinóviev no se ocupa de los problemas de intendencia. El responsable de la recepción Enukidze, se enreda. 
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delegados iniciaram as suas atividades no dia 22 de junho. Os bolcheviques desejavam 

uma mudança na tática na Internacional, para que deixassem as posições sectárias e 

estabelecessem a política de frentes únicas com os sociais-democratas, principalmente 

diante da mudança na conjuntura mundial, com o isolamento da Rússia e o retrocesso da 

primeira onda do processo revolucionário. Começaram os debates e a principal polêmica 

se deu com a delegação alemã, representando o KPD, que era um “berço do esquerdismo” 

(MARIE, 2006, p. 258). 

Trotsky foi o responsável por escrever e apresentar um relatório em 

1921 ao Congresso sobre A Situação Mundial (172). O informe de Trotsky foi 

fundamental para estas novas orientações. No informe de Trotsky já vemos um embrião 

da posição crítica a tese de Kondratiev formulada explicitamente mais tarde. Como 

alternativa ao conceito de Ciclos Longos ele ofereceu o conceito de Curva do 

Desenvolvimento Capitalista, que foi exposto pela primeira vez neste relatório. O autor 

reforçou que a situação mundial havia se modificado e existia a necessidade de uma nova 

política de frente única em um artigo do início de 1922 (173). 

A explicação de Trotsky é completamente heterodoxa e de uma total 

ausência das categorias marxianas, como o não emprego de conceitos como a “queda da 

taxa de lucro”, “mais-valia”, entre outros. Outro problema, é que implicitamente a teoria 

dos ciclos e das crises defendidas por Trotsky apresentam uma eternização do 

capitalismo, que só poderia ser superado por uma revolução mundial e não também por 

suas contradições imanentes, pois este sempre poderia recompor o seu “equilíbrio 

dinâmico” (174). Isto não se deu somente por uma necessidade de simplificação da 

                                                           
Indignados, Alfred y Marguerite Rosmer, delegados franceses, alertan a Trotski. Éste advierte al Politburó 

y, en una carta del 5 de junio a Lenin, describe la penosa situación, que califica de "sabotaje escandaloso". 

Lenin, asombrado, le responde que, según Enukidze, todo transcurre muy bien, pero lo invita a formar un 

a comisión extraordinária para tomar las cosas en sus manos. Trotski dispone que su adjunto Sklianski 

presida la comisión y moviliza a sus secretarios. Controla todo, incluso los menús, que reflejan la pobreza 

del país y la modestia de Iosprivilegios concedidos al Estado Mayor de la revolución mundial. El menú más 

abundante, el de los delegados alojados en el hotel Lux, dificilmente permita banquetear: para el desayuno, 

pan, manteca, té y azúcar; en el almuerzo, sopa de frijoles y tocino, carne de cordero, puré de patatas, té y 

azúcar; en la cena, salchichón, pule de patatas, manteca, té, pan y azúcar”. (MARIE, 2006, p. 257). 
172 TROTSKY, L. La Situación Mundial. 1921. Disponível em: 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm. Consultado em: 22/08/2020. 
173 TROTSKY, L. Sobre a Frente Única. Moscou: 1922. Disponível em: << 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1922/02/frente.htm>>. Consultado em 22/08/2019. 

174 “Después de la guerra imperialista, entramos en un período revolucionario, o sea en un período durante 

el cual las bases del equilibrio capitalista se quiebran y caen. El equilibrio capitalista es un fenómeno 

complicado; el régimen capitalista construye ese equilibrio, lo rompe, lo reconstruye y lo rompe otra vez, 

ensanchando, de paso, los límites de su dominio. En el esfera económica, estas constantes rupturas y 

restauraciones del equilibrio toman la forma de crisis y booms.  En la esfera de las relaciones entre clases, 
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exposição para o grande público do Congresso, mas por questões teóricas e políticas, 

conforme demonstraremos. Por outro lado, o relatório possui também inúmeros outros 

aspectos importantes, pois foi uma das primeiras rejeições explícitas vindas de um alto 

dirigente contra as teorias catastrofistas. 

O Informe teve um caráter político e econômico (175). Na questão 

política ele tentava demonstrar a situação da luta de classes no mundo e as contradições 

nas relações internacionais entre as nações imperialistas. Trotsky considerava a situação 

mundial como complexa política e economicamente. Ele defendeu que as contradições 

do capitalismo continuavam existindo e as perspectivas revolucionárias podiam triunfar, 

pois como não havia ainda se estabelecido um novo equilíbrio no mundo e o futuro estava 

em disputa entre as classes sociais (176). Ele considerava que a luta ia ser prolongada, 

com altos e baixos, mas com uma situação cada vez mais favorável para as forças da 

revolução. Porém, para o triunfo das forças revolucionárias era necessário compreender 

a situação mundial e as suas tendências históricas. 

                                                           
la ruptura del equilibrio consiste en huelgas, en lock-outs, en lucha revolucionaria. En la esfera de las 

relaciones entre estados, la ruptura del equilibrio es la guerra, o bien, más solapadamente, la guerra de las 

tarifas aduaneras, la guerra económica o bloqueo. El capitalismo posee entonces un equilibrio dinámico, el 

cual está siempre en proceso de ruptura o restauración. Al mismo tiempo, semejante equilibrio posee gran 

fuerza de resistencia; la prueba mejor que tenemos de ella es que aún existe el mundo capitalista” 

(TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

175 “Si antes de analizar esa pregunta en relación con su base económica, la estudiamos desde el punto de 

vista político, a la fuerza habremos de comprobar que toda una serie de detalles, hechos y declaraciones 

atestigua que la burguesía se ha hecho más fuerte y más estable como clase en el poder, o al menos así lo 

cree ella. En 1919, la burguesía europea estaba en plena confusión; era para ella una época de pánico, eran 

los días del miedo loco al Bolchevismo, al cual imaginaba bajo formas vagas y amenazadoras, y al cual los 

carteles en París mostraban como a un hombre con el cuchillo entre los dientes” (TROTSKY, 1921, S.p) 

Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

176 “De tal modo, que no parece ya dudoso que la clase burguesa haya recobrado vigor, ni que los Estados 

hayan reforzado su aparato policial después de la guerra. Pero este hecho, por importante que sea, no 

resuelve el problema; en todo caso, nuestros enemigos se apresuran a sacar la conclusión del fracaso de 

nuestro programa. Seguramente esperábamos ver derrotada a la burguesía en 1919. Pero es evidente que 

no estábamos muy confiados en ello, y que no ha sido en esta derrota en donde hemos basado nuestro plan 

de acción. Cuando los teóricos de la II Internacional y de la Internacional Dos y Media dicen que hemos 

fracasado en lo que concierne a nuestras predicciones, uno podría pensar que se trataba de predecir un 

fenómeno astronómico. Es como si nos hubiéramos equivocado en nuestros cálculos matemáticos según 

los cuales un eclipse solar ocurriría en tal y tal día, y por lo tanto demostráramos ser malos astrónomos. En 

verdad, no se trataba de eso: no predecíamos un eclipse de sol, es decir un fenómeno fuera de nuestra 

voluntad y del campo de nuestra acción. Se trataba de un acontecimiento histórico que debía cumplirse, y 

se cumplirá con nuestra participación. Cuando hablábamos de la revolución que debía resultar de la guerra 

mundial, significaba que intentábamos e intentamos aún explotar las consecuencias de tal guerra, a fin de 

acelerar el advenimiento de la revolución mundial. El hecho de que la revolución no ha sucedido todavía 

en el mundo entero o, al menos, en Europa, no significa “que la IC haya sido vencida” porque el programa 

de la Comintern no está basado en datos astronómicos” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 
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Trotsky defendeu em seu Informe que a guerra havia acontecido devido 

ao desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, que em seu processo de 

crescimento não se limitaram aos territórios nacionais e devido a sua tendência 

imperialista o capital tinha que suprimir as fronteiras nacionais e abolir os seus limites 

territoriais (177). Esta era a tendência geral. Ou seja, ele dizia que o próprio o avanço das 

forças produtivas capitalistas havia produzido a guerra. Tal situação, segundo ele, 

continuava a existir e não existiam condições para a restauração de um equilíbrio 

permanente do capitalismo no curto prazo (178). Naquele momento imediato (1921), a 

burguesia e a contrarrevolução tinham conseguido reprimir o movimento revolucionário 

e desenvolvido políticas para se proteger, por um lado aumentando a estrutura repressiva 

do Estado e por outro fazendo reformas e concessões à classe trabalhadora. Mas essa era 

uma situação provisória na luta de classes, limitando-se a um curto espaço de tempo, do 

imediato pós-guerra, pois para a reconstrução da economia devastada, o capital precisaria 

realizar uma maior exploração da classe trabalhadora, fator que levaria a uma agudização 

das contradições sociais. Claro que ele falava explicitamente que não existia uma 

correlação direta entre as crises econômicas e organização política, que não seria uma 

crise econômica por si que geraria as condições para um processo revolucionário, que 

seria necessário a existência de condições subjetivas para a revolução (179). Por isso o 

                                                           
177 “El capitalismo es un fenómeno mundial. Ha conseguido dominar el mundo entero, como ha podido 

observarse durante la guerra: cuando un país producía de más, sin tener mercado que consumiese sus 

mercancías, mientras que otro necesitaba productos que le eran inaccesibles. En aquel momento, la 

interdependencia de las diferentes partes del mercado mundial se hacía sentir en todo sitio. En la etapa 

alcanzada antes de la guerra, el capitalismo estaba basado en la división internacional del trabajo y en el 

intercambio internacional de los productos. Es necesario que América produzca determinada cantidad de 

trigo para Europa. Es preciso que Francia fabrique determinada cantidad de objetos de lujo para América. 

Es imprescindible que Alemania haga cierto número de objetos vulgares y económicos para Francia. Sin 

embargo, esta división del trabajo no es siempre la misma, no está sujeta a reglas. Se estableció 

históricamente, y a veces se turba por crisis, competencias y tarifas. Pero, en general, la economía mundial 

se funda sobre el hecho de que la producción del mundo se reparta, en mayor o menor proporción, entre 

diferentes países. Semejante división del trabajo universal, conmovida hasta la raíz por la guerra ¿se ha 

reconstruido o no? He ahí uno de los aspectos del assunto” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

178 “El equilibrio relativo de las clases en la sociedad burguesa, equilibrio sin el cual toda producción se 

hace imposible, ¿se ha restablecido o no? Y si es así, ¿sobre qué bases? El equilibrio entre las clases está 

estrechamente ligado al equilibrio político. La burguesía, antes y durante la guerra, sostenía su mecanismo 

interior con la ayuda de los socialdemócratas, de los socialpatriotas, que eran sus principales agentes y 

mantenían la clase obrera en el marco de un equilibrio burgués. Únicamente por esto pudo la burguesía 

hacer la guerra. ¿Ha reconstruido ya su sistema político, y hasta qué punto los socialdemócratas conservan 

o perdieron su influencia sobre las masas y son capaces de representar su papel de guardianes de la 

burguesía? Más tarde se aborda la cuestión del equilibrio internacional, es decir, de la coexistencia de los 

Estados capitalistas, sin la cual, evidentemente, la reconstrucción de la economía capitalista se hace 

imposible (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

179 “Lo repito: la situación mundial y las perspectivas futuras son profundamente revolucionarias. Esto 

crea las premisas necesarias para nuestra victoria. Sólo nuestra táctica hábil y nuestra poderosa organización 
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papel dos partidos comunistas eram importantes. Estes, precisavam ganhar os 

camponeses pobres, neutralizar os médios e isolar os ricos, precisavam ganhar a nova 

classe média e intelectuais, que estavam descontentes, além da pequena e média 

burguesia, que estariam arruinadas e irritadas com a sua situação após a guerra. Estas 

seriam as tarefas dos comunistas, constituir essa frente única revolucionária (180). No 

curto prazo, os lugares onde poderiam se concretizar estas perspectivas revolucionárias 

eram os países europeus, que estavam em declínio econômico, o proletariado dos Estados 

Unidos, devido ao desenvolvimento das forças produtivas neste país, e nas colônias e 

semi-colônias, como a Índia e a China, onde as revoluções só poderiam triunfar com o 

aparecimento do proletariado para liderar a massa camponesa, mesmo não constituindo a 

maioria nestes países. Estas, em resumo, são suas conclusões políticas (181). 

                                                           
pueden darnos plena garantía. Elevar la Internacional Comunista a un nivel más alto, hacerla más experta 

desde el punto de vista de la táctica, ésta es la tarea esencial del III Congreso de la Internacional Comunista” 

(TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 
180 “La tarea del Partido Comunista consiste en captar la situación existente en su totalidad, participar 

activamente en la lucha emprendida por la clase obrera, a fin de conquistar, durante tal lucha, la mayoría 

de esta clase. Si la situación en cualquier país, se hace extremadamente crítica, estamos obligados a enfocar 

las cuestiones fundamentales de la manera más intransigente y a combatir en el estado en que los 

acontecimientos nos encuentren. Sin embargo, si los acontecimientos se desarrollan de modo regular, 

debemos aprovechar todas las posibilidades para tener con nosotros a la mayoría de la clase obrera antes 

de los acontecimientos decisivos. En este momento, durante la lucha económica defensiva determinada por 

la crisis, los comunistas deben desempeñar un papel muy activo en todos los sindicatos, en todas las huelgas 

y acciones, en todos los movimientos, siempre manteniendo su unidad interna inquebrantable en su trabajo, 

y siempre dando un paso al frente como el ala más resuelta y mejor disciplinada de la clase obrera. La lucha 

económica defensiva puede extenderse como resultado del curso de las crisis y de los giros en la situación 

política, arrastrando nuevas fracciones de la clase obrera, de la población y del ejército de desocupados, y 

después de haberse transformado, en cierto momento, en lucha revolucionaria ofensiva, puede ser coronada 

con la victoria. Hacia tal fin deben tender todos nuestros esfuerzos” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível 

em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

181 “Existen tres fuentes de la revolución ligadas entre sí. La primera, la decadencia de Europa. El 

equilibrio de las clases en Europa tenía por base, ante todo, la supremacía de Inglaterra sobre el mercado 

mundial. Hoy perdió definitivamente esta supremacía para no reconquistarla jamás. He aquí por qué las 

poderosas sacudidas revolucionarias que acabarán, bien en la victoria del proletariado, bien la decadencia 

completa de Europa, son inevitables. La segunda fuente de lucha revolucionaria son las profundas 

turbulencias que trastornan al organismo económico de los Estados Unidos: un boom sin precedentes fue 

provocado por la guerra europea, seguido de una honda crisis nacida de las prolongadas consecuencias de 

semejante guerra. El movimiento revolucionario del proletariado americano puede, en estas condiciones, 

adquirir la misma velocidad, también desconocida hasta hoy en la historia, que caracteriza el desarrollo 

económico de los Estados Unidos en estos últimos años. La tercer fuente de la lucha revolucionaria es la 

industrialización de las colonias, sobre todo de las India. La base para las luchas de liberación de las 

colonias está constituida por las masas campesinas. Pero los campesinos en su lucha necesitan una 

dirección. Esta dirección solía ser la burguesía nativa. Sin embargo, la lucha de esta última contra la 

dominación imperialista extranjera no puede ser ni consistente ni enérgica en la medida en que la burguesía 

nativa misma está íntimamente ligada al capital extranjero, y representa en gran parte un agente del capital 

extranjero. Sólo la aparición de un proletariado lo suficientemente fuerte numéricamente, presto al combate, 

constituye la verdadera palanca de la revolución. El proletariado indio no es numeroso, en relación a la 

población del país; pero cuando haya comprendido el sentido del desarrollo de la revolución en Rusia, se 

dará cuenta que el papel revolucionario del proletariado en los países de Oriente será mucho más importante 

de lo que su número hace esperar. Ello concierne no solamente a los países puramente coloniales como la 

India, o semicoloniales como China, sino también al Japón, donde la opresión capitalista marcha paralela 
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Passemos agora para as considerações econômicas. Primeiro, vamos 

separar os argumentos que ele utiliza para caracterizar o movimento do capitalismo em si 

para depois descrever a sua teoria das crises e dos ciclos. Trotsky defendeu que o 

equilíbrio não havia sido restaurado (182) e era determinado por vários fatores de 

primeira, segunda e terceira ordem (183). Aqui é curioso, pois esta noção de equilíbrio é 

estranha ao marxismo e a dialética, que eleva categoria da contradição a todos os 

fenômenos sociais. Mas independentemente deste ecletismo, ele faz um malabarismo ao 

justificar que este equilíbrio não é estático, sempre está em mudança, portanto, é um 

“equilíbrio dinâmico”. Aqui é outro ponto curioso, pois Kondratiev também defendia esta 

posição de equilíbrio dinâmico empregando argumentos semelhantes aos de Trotsky neste 

ponto específico. O fato é que com esta tese ele rejeitava as visões catastrofistas, pois o 

capitalismo não cairia por suas próprias contradições, mas restauraria um novo equilíbrio 

se não fosse derrubado pelas forças revolucionárias do proletariado. 

  
Em sua caracterização do capitalismo, Trotsky afirma que este havia se 

mundializado e durante a guerra houve problemas com a desproporção entre oferta e 

demanda, que não havia se reestabelecido no pós-guerra. Como o capitalismo era um 

sistema contraditório, apesar dos “equilíbrios dinâmicos”, fazia parte de sua própria 

dinâmica os períodos de crescimento e de crises, pois o capitalismo não se desenvolvia 

em uma linha reta, mas em zigue e zague, de maneira contraditória (184). As suas 

                                                           
con el absolutismo feudal y burocrático de castas. Así también, la situación mundial, tanto como las 

perspectivas futuras, tienen un carácter profundamente revolucionário” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível 

em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

182 “Este concepto del equilibrio no ha sido analizado ni expresado por los socialdemócratas. El equilibrio 

capitalista está determinado por hechos, fenómenos y factores múltiples: de primera, segunda y tercera 

categoria (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 
183 Esta noção de equilíbrio de primeira, segunda e terceira ordem é um conceito muito mais próximo da 

teoria de Marshall, Walras, entre outros epígonos da teoria econômica burguesa, do que o marxismo. 

Trataremos sobre este conceito no capítulo 5. 

184 “El capitalismo como sistema económico está, como ustedes saben, lleno de contradicciones. Esas 

contradicciones alcanzaron proporciones colosales durante la guerra. A fin de procurarse los medios con 

que hacer la guerra, el Estado ha pedido recursos por medio de las medidas siguientes: en primer lugar, 

emitiendo papel moneda y, por otra parte, lanzando préstamos. De tal modo, la circulación de los antedichos 

valores aumentaba cada vez más. Gracias a este medio, el Estado sacaba del país valores materiales y 

efectivos y los destruía en la guerra. Cuanto más gastaba el Estado, cuantos más valores reales destruía, 

más se amontonaban en el país los valores ficticios. Los contratos de préstamo se apilaban por doquier. 

Parecía que el país se había enriquecido extraordinariamente, pero en realidad sus fundamentos económicos 

se debilitaban cada vez más, se quebrantaban más, caían en ruinas. Las deudas del Estado alcanzaron la 

cifra de 1 billón de marcos oro, lo que representa un 62% de la actual riqueza de los países beligerantes. 

Antes de la guerra circulaban papel moneda y títulos de crédito por un valor aproximado de 28 mil millones 

de marcos oro. En este momento la cantidad es entre 220 mil y 280 mil millones, o sea diez veces más, sin 

contar claro, a Rusia, pues sólo hablamos del mundo capitalista. Todo esto concierne principalmente -

aunque no “exclusivamente”- a los países de Europa; sobre todo, a los del continente y, en primer término, 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm
https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm


157 
 

alternâncias e os seus estados intermediários eram os ciclos curtos ou um grande ciclo 

industrial. Cada ciclo curto tinha duração de oito a onze anos. Eles podiam ser verificados 

nos últimos cento e trinta oito anos. A sua oscilação cíclica demonstrava a sua capacidade 

de recompor permanentemente, sempre que existisse capitalismo existiriam os ciclos, até 

a sua derrota pela revolução proletária (185). O curioso é o desconhecimento do método 

de Marx apresentado no Grundrisse sobre os limites intrínsecos ao capital (186), que não 

é eterno, o que o coloca em confronto direto com a tese da tendência à queda da taxa de 

lucro. 

Neste documento ele constatou os ciclos de crise e prosperidade da 

economia mundial a partir de 1781, definindo e descrevendo como 16 ciclos de 

                                                           
a la Europa central. En general, conforme Europa devenía más pobre se recubría, y se recubre, de una cada 

vez más espesa costra de valor en papel, o sea lo que se llama capital ficticio. Este capital ficticio -papeles 

de crédito, bonos del tesoro, títulos de la deuda, billetes de banco, etc.- representa o el recuerdo del capital 

difunto o la esperanza del capital nuevo. Pero en el presente no corresponde a ningún capital real. Cuando 

el Estado negociaba un empréstito para obras productivas, como por ejemplo, el Canal de Suez, los valores 

en papel emitidos por el Estado tenían al dorso un valor real: el Canal de Suez, que permite el paso de los 

barcos, recibe una remuneración, da rentas; en una palabra, participa de la economía nacional. Cuando el 

Estado hacía empréstitos para la guerra, los valores movilizados a favor del empréstito destruían y reunían 

a un mismo tiempo valores nuevos. No obstante, los títulos de la deuda han quedado en los bolsillos y en 

las carteras de los ciudadanos; el Estado les debe centenas de millones, esas centenas de millones que 

existen bajo la forma de billetes en el bolsillo de los que se los prestaron al Estado, ¿son millones 

verdaderos? No existen. Han sido destruidos, quemados. El detentador de ese papel ¿qué aguarda? Si es un 

francés, espera que Francia arranque esos millones a Alemania, junto con su carne, y le pague” (TROTSKY, 

1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

185 “La alternancia de las crisis y los booms, con todos sus estados intermedios, constituye un ciclo o uno 

de los grandes ciclos del desarrollo industrial. Cada ciclo abarca un período de ocho, nueve, diez, once 

años. Si estudiamos los ciento treinta y ocho últimos años, percibimos que a este período corresponden 

dieciséis ciclos. A cada ciclo corresponde, en consecuencia, poco menos de nueve años: ocho años cinco 

octavos. Por razón de sus contradicciones interiores, el capitalismo no se desarrolla en línea recta, sino de 

manera zigzagueante: ora se levanta, ora cae. Es precisamente este fenómeno el que permite decir a los 

apologistas del capitalismo: “Desde que observamos luego de la guerra una sucesión de booms y crisis, se 

desprende que todas las cosas están trabajando juntas para lo mejor del capitalismo.”  Sin embargo la 

realidad es otra. El hecho que el capitalismo continúe oscilando cíclicamente luego de la guerra indica, 

sencillamente, que aún no ha muerto y que todavía no nos enfrentamos con un cadáver. Hasta que el 

capitalismo no sea vencido por una revolución proletaria, continuará viviendo en ciclos, subiendo y 

bajando. Las crisis y los booms son propios del capitalismo desde el día de su nacimiento; le acompañarán 

hasta la tumba. Pero para definir la edad del capitalismo y su estado general, para establecer si aún está 

desarrollándose, o si ya ha madurado, o si está en decadencia, uno debe diagnosticar el carácter de los 

ciclos, tal como se juzga el estado del organismo humano, según el modo como respira: tranquila o 

entrecortadamente, profundo o suave, etc.” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 
186 “Acabamos de ver como o capital, por meio do processo de valorização, 1) conservou seu valor pela 

própria troca (a saber, a torca com o trabalho vivo); 2) aumentou, criou valor excedente. O produto do 

processo, i.e., o próprio capital, como resultado dessa unidade de processo de produção e processo de 

valorização, aparece agora como produto resultante do processo do qual era pressuposto. (...) 3) Em outras 

palavras, considerado de maneira precisa, o processo de valorização do capital – e o dinheiro só devem 

capital pelo processo de valorização – aparece ao mesmo tempo como seu processo de desvalorização, sua 

desmonetização. E isso, em duplo sentido”. (MARX, 2011, p. 327). Ainda: “há um limite, não à produção 

em geral, mas à produção fundada no capital, e esse limite é duplo, ou, melhor dizendo, é o mesmo limite 

considerado em duas direções (MARX, 2011, p. 339). 
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prosperidade e crise nos últimos 138 anos (187). Porém, ele procurou distinguir as 

flutuações cíclicas do movimento da curva de desenvolvimento do capitalismo. As 

flutuações cíclicas eram aquelas conjunturais (auge, depressão e crise) e a Linha de 

Desenvolvimento era um movimento de mais longo prazo, que direcionava a economia 

para a ascensão ou declínio. Por isso ele procurou distinguir os períodos de 

desenvolvimento da economia do período de crises nessa curva evolutiva (188). Nos 

períodos ascendentes da Curva os ciclos são de prosperidade prolongada e crises curtas e 

leves, no ramo descendente da curva de desenvolvimento do capitalismo os ciclos de 

prosperidade são mais curtos e as crises mais prolongadas e duras. Esta é a base da teoria 

dos ciclos formuladas por Trotsky, que foi uma antítese do pensamento cíclico formulado 

por Kondratiev. 

Ele acreditava que para o capitalismo sair da crise e restaurar o seu 

equilíbrio, com crises cada vez mais periódicas (189) e já não bastava fazer concessões a 

                                                           
187 “El fondo mismo de este problema, camaradas, puede ser presentado de la siguiente manera: tomemos 

el desarrollo del capitalismo (el progreso en la extracción del carbón, la fabricación de telas, la producción 

del hierro, la fundición, el comercio exterior, etc.) en los últimos ciento treinta y ocho años, y 

representémosle por una curva. Si en los movimientos de esta curva, nosotros expresamos el curso real del 

desarrollo económico, encontraremos que esta curva no oscila hacia arriba en un arco ininterrumpido, sino 

en zigzags, curvándose hacia arriba y hacia abajo en correspondencia con los respectivos booms y crisis. 

Entonces, la curva del desarrollo económico es un compuesto de dos movimientos: uno, primario, que 

expresa el crecimiento ascendente del capitalismo; y otro, secundario, que corresponde a las oscilaciones 

periódicas constantes, relativas a los dieciséis ciclos de un período de ciento treinta y ocho años. En ese 

tiempo, el capitalismo ha vivido aspirando y expirando de manera diferente, según las épocas. Desde el 

punto de vista del movimiento de base, es decir, desde el punto de vista del progreso y decadencia del 

capitalismo, la época de 138 años [133, incorrecto en el original inglés, N. del T.] puede dividirse en cinco 

períodos: de 1781 a 1851, el capitalismo se desarrolla lentamente, la curva sube penosamente; después de 

la revolución de 1848, que ensancha los límites del mercado europeo, asistimos a un punto de ruptura. Entre 

1851 y 1873, la curva sube de golpe. En 1873, las fuerzas productivas desarrolladas chocan con los límites 

del mercado. Se produce un pánico financiero. Enseguida, comienza un período de depresión que se 

prolonga hasta 1894. Las fluctuaciones cíclicas tienen lugar durante este tiempo; pero la curva básica queda 

al mismo nivel, aproximadamente. A partir de 1894 empieza un nuevo boom capitalista hasta la guerra, 

casi, la curva sube con vertiginosa rapidez. Al fin, el fracaso de la economía capitalista en el curso del 

quinto período tiene efecto a partir de 1914” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

188 “¿Cómo se combinan las fluctuaciones cíclicas con el movimiento primario? Claramente se ve que, 

durante los períodos de desarrollo rápido del capitalismo, las crisis son breves y de carácter superficial 

mientras que las épocas de boom, son prolongadas. En el período de decadencia, las crisis duran largo 

tiempo y los éxitos son momentáneos, superficiales, y están basados en la especulación. En las horas de 

estancamiento, las oscilaciones se producen alrededor de un mismo nivel. He aquí, pues, cómo se determina 

el estado general del capitalismo, según el carácter particular de su respiración y de su pulso” (TROTSKY, 

1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

189 “En tal caso, el restablecimiento del equilibrio capitalista sobre nuevas bases, ¿es posible? Si 

admitimos por un momento que la clase obrera no se alzará en una lucha revolucionaria, sino que le dará 

la oportunidad a la burguesía de dirigir los destinos del mundo durante largos años, digamos dos o tres 

décadas, entonces, con toda seguridad será restaurado algún tipo de equilibrio. Europa sufrirá retrocesos. 

Millones de obreros europeos morirán de hambre. Los Estados Unidos tendrán que reorientarse en el 

mercado mundial, reducir su industria, retroceder durante largo tiempo. Después del establecimiento de 

nuevas divisiones del trabajo en el mundo por semejante vía dolorosa, en quince, veinte, veinticinco años, 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm
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classe trabalhadora, mas reconstruir e organizar a produção (190). O dinheiro deveria 

restaurar o seu valor, pois o mercado mundial só podia funcionar se tivesse um 

equivalente com valor universal, mas não se podia pensar em uma indústria equilibrada 

vinculada ao mercado mundial em questão. Reconstruir a produção significava uma 

ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora (191) e para restaurar o valor do 

dinheiro não bastava apenas extinguir as dívidas, mas melhorar a balança comercial, 

consumir menos e produzir mais, salários mais baixos e trabalho mais intenso e com isto 

haveria uma inevitável resistência de classes (192). 

                                                           
acaso pueda comenzar una nueva época del resurgimiento capitalista. Mas, todo este razonamiento es 

abstracto y enfoca sólo un aspecto de la cuestión. Presentamos aquí el problema como si el proletariado 

hubiera cesado de luchar. Sin embargo, no se puede siquiera hablar de esto, aunque sólo sea por la razón 

de que las contradicciones de clase se han agravado en extremo precisamente durante los últimos años” 

(TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

190  “Ahora pasa a la solución del problema relativo al restablecimiento del equilibrio económico. No se 

trata ya de concesiones ni de limosnas a la clase obrera, sino de medidas de carácter fundamental. Es 

necesario reconstruir la organización de la producción. Hay que devolver al dinero su valor, pues no se 

puede pensar en el mercado mundial sin poseer un equivalente que tenga valor universal, y, en 

consecuencia, no se puede pensar en una industria mundial “equilibrada”, ligada al mercado universal. 

Reconstruir la organización productiva, lo cual quiere decir: disminuir el trabajo destinado a la fabricación 

de objetos de uso corriente, y aumentar el esfuerzo destinado a nutrir los medios de producción. Hay que 

aumentar los stocks, es decir, intensificar el trabajo y disminuir los salarios. Para restablecer el valor del 

dinero no basta rehusar el pago de las deudas exorbitantes; hay que mejorar el balance comercial, o sea, 

importar menos y exportar más. Y para alcanzar este fin, hay que consumir menos y producir más; lo que 

se traduce por reducir los salarios y realizar el trabajo más intenso. Cada paso que conduce hacia la 

reconstrucción de la economía capitalista está unido al aumento de la explotación y, en consecuencia, 

provocará fatalmente una resistencia por parte de la clase obrera. Dicho de otra manera: cada esfuerzo de 

la burguesía tendiendo a restablecer el equilibrio de la producción, de la distribución, de las finanzas del 

estado, compromete fatalmente el inestable equilibrio de las clases. Si durante dos años después de la 

guerra, la burguesía tendía, ante todo, en su política económica, a calmar al proletariado, aun al precio de 

la desorganización de su economía, hoy, al contrario, en el momento de una crisis desconocida hasta este 

día, comienza a mejorar su situación económica, oprimiendo cada vez más a la clase obrera” (TROTSKY, 

1921, S.p) Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

191  “Cuando la burguesía recurrió a las limosnas para la clase obrera después de la guerra, los 

colaboracionistas transformaron esas limosnas en reformas (jornada de ocho horas, seguro contra la 

desocupación, etc.) y descubrieron entre las ruinas una era de reformismo. Actualmente, la burguesía pasa 

a la contraofensiva en toda la línea, hasta el extremo de que un órgano archicapitalista inglés, el Times, 

comienza a hablar con espanto de los “bolcheviques” capitalistas. La época actual es la del 

contrarreformismo. El pacifista inglés, Norman Angell, llama a la guerra “falso cálculo”. La experiencia de 

la última muestra, en efecto, que el cálculo, desde el punto de vista de la contabilidad, era falso. Jamás 

estuvo la humanidad capitalista tan preparada como hoy para una guerra. La ilusión de la democracia se 

hace evidente hasta para las fracciones más conservadoras de la clase obrera. No hace mucho tiempo se 

solía oponer a la democracia sólo la dictadura del proletariado con su terror, con su tchéka, etc. Hoy, la 

democracia se opone, cada vez más, a todas las formas de la lucha de clases. Lloyd George* propuso a los 

mineros que hicieran sus reclamos ante el parlamento, y declaró que su huelga era una violencia contra la 

voluntad nacional” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

192 “Todo lo cual determina que se haga inevitable la lucha de clases, cada vez más aguda, como resultado 

de la reducción de las rentas nacionales. Cuanto más se restrinja la base material, más crecerá la lucha entre 

las clases y los diferentes grupos por el reparto de las rentas nacionales. No hay que olvidar nunca esta 

circunstancia. Si Europa, en relación con sus riquezas nacionales, ha retrocedido treinta años, eso no quiere 

decir que se haya rejuvenecido treinta años. Por el contrario, se ha arruinado como si fuera treinta años más 

vieja, y desde el punto de vista de la lucha de clases ha envejecido trescientos años. Así, pues, se ofrecen 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm
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Só para deixar claro, esta posição de Trotsky não foi casual, em nossa 

opinião, ele enunciou desde 1906, em Balanço e Perspectivas, uma teoria sobre o 

desenvolvimento histórico e sobre a tendência de longo prazo do capitalismo. Claro que 

o principal nesta obra de 1906 não foi a discussão sobre os limites do capitalismo e sim a 

sua primeira apresentação da teoria da Revolução Permanente (193). Quando escreveu 

este texto ele estava em confronto com as posições dos bolcheviques (194), que 

propugnavam um governo operário-camponês, enquanto ele defendia que o proletariado 

deveria se organizar de maneira independente e realizar uma revolução socialista na 

Rússia, transformando-a em uma revolução mundial. Mesmo este sendo o centro da 

discussão, é importante ressaltar que existe uma análise histórica sobre o 

desenvolvimento do capitalismo na Rússia e do capitalismo em geral. Podemos verificar 

que ele analisou o desenvolvimento do capitalismo na Rússia sob uma perspectiva de suas 

determinações globais, que mesmo tendo se constituído “sobre as mais pobres e as mais 

primitivas bases econômicas” e controlado por um Estado autocrático, foi pelo impulso 

externo das “potências estrangeiras, [que] a Rússia viu-se empurrada para o capitalismo 

em condições ditadas pelo primitivismo de sua economia nacional”, ou seja, com base 

em uma visão economicista, ele considerava que o “desenvolvimento das forças 

produtivas determina o processo histórico-social”, portanto, em termos políticos, o 

desenvolvimento do capitalismo, mesmo “em condições ditadas pelo primitivismo”, 

levava ao surgimento de uma nova classe com condições de fazer a revolução em escala 

mundial. Neste sentido, na Rússia não ocorria um desenvolvimento do capitalismo 

seguindo etapas semelhantes a de outros países, mas por impulsos que vinham de fora e 

que mesmo com o seu primitivismo e sem um planejamento prévio do regime despótico, 

o desenvolvimento do capitalismo na Rússia não era nada mais do que a manifestação de 

uma tendência do desenvolvimento histórico geral que ocorria em todas as partes do 

                                                           
las relaciones entre el proletariado y la burguesia” (TROTSKY, 1921, S.p) Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm >>. 

193 “O ponto de vista que ele então defendia pode ser exposto da seguinte maneira: a revolução, que 

começará como uma revolução burguesa quanto às suas primeiras tarefas, depressa levará as classes hostis 

a afrontarem-se e não poderá conseguir a vitória final se não transferir o poder para a única classe capaz de 

se colocar à cabeça das massas oprimidas, o proletariado. Uma vez no poder, este não só não quererá, mas 

não poderá limitar-se à execução de um programa democrático burguês; só poderá levar a revolução a bom 

termo se a revolução russa se transformar numa revolução do proletariado europeu” (Trotsky, [1919] 1973). 

194 “Mas, precisamente porque as posições de Lênin estavam em contínuo movimento, ainda que fiéis a 

uma rigorosa lógica interna, pode-se acreditar que Lênin tenha se “aproximado” em 1917 – como se 

costuma dizer (e como Trótski deixou crer) – das posições de Trótski. De fato, foi Trótski quem se 

aproximou de Lênin, aceitando aquele partido “jacobino”, que ele havia duramente criticado no tempo da 

polêmica sobre o Que Fazer?, partido “jacobino” que (...) era o instrumento necessário para realizar a 

“revolução ininterrupta”, servindo-se das massas camponesas”. (STRADA, p. 165). 

https://ceip.org.ar/economicos/Lasituacionmundial.htm
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globo. Portanto, o capitalismo tendia a ser o sistema dominante na Rússia, independente 

se a autocracia russa tivesse defendido ou não. Se não tivesse defendido, seria atropelada 

por esta tendência histórica. Por isso que ele pensava que seria necessário o controle do 

Estado pelo proletariado, como uma condição necessária para garantir o seu poder (195) 

e realizar as transformações econômicas e sociais de acordo com os interesses de classe 

do proletariado e transitar rumo ao socialismo global. 

As questões relativas ao desenvolvimento histórico do capitalismo e sua 

tendência histórica secular foi melhor elaborada em junho de 1923, quando escreveu o 

texto A Curva do Desenvolvimento Capitalista (1979), em que pretendia confrontar com 

a tese dos Ciclos Econômicos Longos esboçada como hipótese por Kondratiev em seu 

trabalho de 1922.  Trotsky inicia o texto com uma longa citação de Engels que objetivava 

denunciar Kondratiev em duas questões: a primeira, sobre a grande dificuldade em 

determinar o econômico como a última instância para a explicação dos fenômenos da vida 

social; o segundo, o dogmatismo de interpretações que utilizavam-se de fórmulas 

simplificadoras prontas, construindo modelos interpretativos acabados (Tipo Ideal). 

Portanto, Trotsky abriu a sua artilharia e iniciou um duro ataque contra Kondratiev, pois 

queria afirmar que a tese de Kondratiev sobre os Ciclos Longos era uma construção 

teórica mecânica e simplificadora da realidade (196). 

Claro que ele alertou que as abstrações são necessárias e servem para 

esclarecer os fenômenos (197), mas elas são insuficientes em sua tentativa de explicação 

de todos os aspectos da realidade. Isso ocorria, segundo ele, devido ao objeto ser vivo e 

em transformação, sendo uma relação dinâmica e dialética, que sempre se modifica (198). 

                                                           
195 “O Estado não é um fim em si, mas um meio extremamente poderoso de organizar, de desorganizar e 

de reorganizar as relações sociais. Consoante quem o controla, pode ser uma poderosa alavanca para a 

revolução, ou um instrumento de que se serve o governo para organizar a estagnação. Qualquer partido 

político digno deste nome luta para conquistar o poder político e colocar assim o Estado ao serviço da classe 

cujos interesses exprime. A social-democracia, partido do proletariado, luta naturalmente pela dominação 

política da classe operária” (Trotsky [1906] 1973). 

196 “No han faltado conclusiones caricaturescas dibujadas a partir del método marxista! Pero renunciar 

por esta causa a la formulación de la cuestión, como se indicara antes (porque huele a economicismo), es 

demonstrar uma completa incapacidad para comprender la esencia del marxismo que busca las causas de 

los câmbios de la superestructura social en los câmbios de la base económica, y em ningún outro lado” 

(TROTSKY, 1979, p. 92). 

197 “Esta clase de abstracciones clarificantes (<<los intereses de la burguesia>>, << el imperialismo>>, 

<<el fascismo>>) aún cumplen más o menos su tarea: no interpretan um hecho político en toda su 

profundidad, pero lo reducen a un tipo familiar que es, seguramente de inestimable importância” 

(TROTSKY, 1979, p. 88). 

198 “Pero cuando ocorre un cambio serio en la situación, o incluso un pequeno giro, tales explicaciones 

generales revelan su total insuficiência, y surgen totalmente transformadas en verdades vacías” 

(TROTSKY, 1979, p. 88). 



162 
 

O ser-humano cria abstrações para conseguir compreender essa realidade em movimento, 

mas são formas que aproximam da realidade por meio de conceitos generalizadores. Os 

conceitos normalmente não conseguem revelar a totalidade dos fenômenos sociais e por 

isso que criam-se abstrações tipo-ideais, que inicialmente são esclarecedoras, mas que 

devido as mudanças bruscas tornam-se inúteis para explicar a nova síntese, sendo 

necessário determinar novamente as mudanças qualitativas e as quantitativas. Ele se 

manifesta da seguinte forma: 

 

É uma tarefa muito difícil, impossível de resolver em seu pleno 

desenvolvimento, a determinação daqueles impulsos 

subterrâneos que a economia transmite à política de hoje; e sem 

dúvida, a explicação dos fenômenos políticos não pode ser adiada 

porque a luta não nos permite esperar. Daí surge a necessidade 

de recorrer a explicações das atividades políticas cotidianas tão 

gerais que com o uso prolongado aparecem transformadas em 

verdades (199) (TROTSKY, 1979, p. 87). 

 

A posição de Trotsky sobre a dificuldade intrínseca na explicação dos 

fenômenos econômicos em movimento, visava atacar a teoria dos Ciclos Longos. O 

objetivo de Trotsky era demolir o próprio conceito de Ciclos Longos, que ele considerava 

equivocado. Por isso a denúncia de Trotsky contra Kondratiev, de que este generalizou e 

fez analogias formais apressadas, visava demonstrar que a abstração criada por 

Kondratiev era falsa e que os seus dados estatísticos precisavam ser verificados 

minuciosamente, tanto em relação as economias nacionais como a respeito do mercado 

mundial. Ele dizia que os ciclos não explicavam tudo na história do capitalismo e nem 

eram fenômenos econômicos essenciais no movimento histórico do capitalismo. Ao 

contrário, eles eram fenômenos derivados de outras circunstâncias, como o 

desenvolvimento das forças produtivas e dos mecanismos do mercado (flutuações), que 

ocorriam periodicamente quando surgia algum tipo de ruptura em algum ramo comercial 

ou industrial. Tais fenômenos derivados faziam parte do próprio movimento histórico do 

capitalismo. Assim ele afirma: 

 

No que se refere às fases longas (de cinquenta anos) da tendência 

da evolução capitalista, para as quais o Professor Kondratiev 

                                                           
199 “Es una tarea muy difícil, imposible de resolver en su pleno desarrollo, el determinar aquellos impulsos 

subterráneos que la economía transmite a la política de hoy; y sin embargo la explicación de los fenómenos 

políticos no pueden ser pospuestos a causa de que la lucha no permite esperar. De aquí surge la necesidad 

de recurrir en la actividad política cotidiana a explicaciones tan generales que a través de un largo uso 

aparecen transformadas en verdades” (TROTSKY, 1979, p. 87). 
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sugere, sem fundamento, o uso do termo "ciclos", devemos 

destacar que o caráter e a duração são determinados, não pela 

dinâmica interna da economia capitalista, mas pelas condições 

externas que constituem a estrutura da evolução capitalista. A 

aquisição para o capitalismo de novos países e continentes, a 

descoberta de novos recursos naturais e, no despertar destes, os 

fatos principais de ordem "superestrutural", como guerras e 

revoluções, determinam o caráter e a substituição das épocas 

ascendentes, estagnadas ou decadentes do desenvolvimento 

capitalista (200) (TROTSKY, 1979, p. 91) 

 

Para Trotsky, o movimento do capitalismo não se resumia aos ciclos, pois se 

assim fosse “a história seria uma repetição complexa e não um desenvolvimento 

dinâmico (201)” (TROTSKY, 1979, p. 89). Para ele, como os ciclos não deviam ser 

confundidos com o movimento histórico, eles podiam ser diferentes de acordo com o 

período considerado, de acordo com as relações quantitativas da crise e da expansão 

(202). Se o boom ocorrer com um excedente, significava que o desenvolvimento 

capitalista estava em ascensão. Se na crise reduzia as forças produtivas, existia uma 

contração da economia. Se a crise e o boom se aproximavam em magnitude, ocorria um 

equilíbrio temporário, ou seja, uma estagnação econômica. Mas o principal aspecto a ser 

ressaltado era que os ciclos precisavam ser considerados como fenômenos exógenos. A 

                                                           
200 “Por lo que se refiere a las fases largas (de cincuenta años) de la tendencia de la evolución capitalista, 

para las cuales el profesor Kondratiev sugiere, infundadamente, el uso del término "ciclos”, debemos 

destacar que el carácter y duración están determinados, no por la dinámica interna de la economía 

capitalista, sino por las condiciones externas que constituyen la estructura de la evolución capitalista. La 

adquisición para el capitalismo de nuevos países y continentes, el descubrimiento de nuevos recursos 

naturales y, en el despertar de éstos, hechos mayores de orden “superestructural” tales como guerras y 

revoluciones, determinan el carácter y el reemplazo de las épocas ascendentes estancadas o declinantes del 

desarrollo capitalista” (TROTSKY, 1978, p. 91). 

201 “De otra manera la historia sería una repetición compleja y no un desarrollo dinâmico” (TROTSKY, 

1979, p. 89). 

202 “No queremos decir que estos ciclos lo expliquen todo; debemos rechazar este razonamiento por la 

sencilla razón de que los ciclos mismos no son fenómenos económicos fundamentales, sino derivados. Los 

ciclos se producen sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas a través del mecanismo de las 

relaciones de mercado. Pero explican uma buena parte formando, como a través de impulsos automáticos, 

un indispensable ressorte dialéctico en la mecânica de la sociedad capitalista. Los puntos de ruptura de la 

coyntura comercial e industrial nos llevan a un contacto mucho más intimo con los nudos críticos de la 

trama del desarrollo de las tendências políticas, la legislación, y todas las formas de la ideologia. Pero el 

capitalismo no se caracteriza sólo por la peródica recurrencia de los ciclos; de outra manera, la historia sería 

uma repetición compleja y no um desarrollo dinâmico. Los ciclos comerciales e industriales son de carácter 

diferente en vários períodos distintos. La principal diferencia entre ellos está determinada por las inter-

relaciones cuantitativas entre el período de crisis y el de auge de cada ciclo considerado. Si el auge restaura 

con um excedente la destrucción o la austeridad del período anterior, entonces el desarrollo capitalista está 

em ascenso. Si la crisis, que significa destrucción o, en todo caso, contracción de las fuerzas productivas 

sobrepasa en intensidad el auge precedente, entonces obtenemos como resultado uma contacción de la 

economia. Finalmente, si la crisis y el auge se aproximan entre sí en magnitud, obtenemos un equilíbrio 

temporal – un estancamento – de la economia. Este es el esquema em lo fundamental” (TROTSKY, 1979, 

pp. 88-89). 
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sua duração e o seu caráter não eram determinados por condições internas ao próprio 

ciclo, mas a fatores externos que não tinham nada a ver com o movimento do ciclo em si, 

como a incorporação de novos países, novas descobertas de recursos minerais, além dos 

fatos superestruturais como guerras e revoluções, que determinavam o caráter e a 

substituição entre as épocas ascendentes, estagnadas e descendentes. 

Trotsky alerta que uma das tarefas políticas do III Congresso do Comitern foi 

a luta contra a concepção do colapso, afirmando que as revoluções e as guerras também 

podem ocorrer tanto no movimento ascensional como no descensional (203). Segundo 

ele, Kondratiev também se distanciou das decisões do Congresso ao colocar a questão do 

ciclo curto de dez anos interligada o ciclo longo com cerca de 50 anos. Ele explicou que 

para Kondratiev um Ciclo Longo seria composto de vários ciclos curtos, sendo metade 

ascendente e metade descendentes, o que era mais uma falsidade da teoria de Kondratiev, 

pois não se podia determinar os Ciclos Longos pelo ritmo dos ciclos curtos. Os dois eram 

fenômenos diferentes (204). A periodicidade dos ciclos curtos era condicionada pela 

recorrência periódica de ciclos menores, determinada pela dinâmica do próprio 

capitalismo e se manifestava em todos os países em que surgem o mercado. Portanto, as 

mudanças na economia – boom, depressão e crise – podiam ser tanto causas como efeitos 

de movimentos periódicos, que levavam a mudanças quantitativas e qualitativas e a uma 

nova composição dos fenômenos sociais. 

Outro aspecto bastante criticado por Trotsky foi o caráter endógeno na 

formação dos ciclos econômicos longos (205), que era uma das hipóteses da tese de 

                                                           
203 “En el Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista hemos insistido sobre este punto en la 

lucha contra la concepción puramente mecanicista de la actual desintegración capitalista. Si el reemplazo 

periódico de auges ‘normales’ por crisis ‘normales’ encuentra su proyección en todas las esferas de la vida 

social, entonces uma transición de toda uma época entera de ascenso a otra de declinación, o vice-versa, 

engendra grandes distúrbios históricos, y no es difícil demostrar que en muchos casos las revoluciones y 

guerras se esparcen entre la línea de demarcación de dos épocas diferentes de desarrollo económico, por 

ejemplo, la unión de dos segmentos diferentes de la curva capitalista” (TROTSKY, 1979, p. 90). 

204 “Depués del Tercer Congreso Mundial, el professor Kondratieff se aproximo a este problema – como 

es usual, evadiendo cuidadosamente la formulación de la cuestión tal como fuera adoptada por el Congreso 

mismo – intentando agregar al ‘ciclo menor’ (que cubre) um período de diez años, el concepto de un ‘ciclo 

mayor’, que abarca aproximadamente cincuenta años. De acuerdo con esta construcción simetricamente 

estilizada, un ciclo económico mayor consiste en unos cinco ciclos menores y, además, la mitad de ellos 

tienen el carácter de ascendentes, mientras la outra mitad son de crisis, com todas las etapas necessárias de 

transición. La determinación estadística de los ciclos mayores compilados por Kondratieff deberá ser sujeta 

a uma cuidadosa y nada crédula verificación, tanto respecto a los países individualmente, como al mercado 

mundial como un todo. Es imposible refutar por adelantado el intento del professor Kondratieff de 

investigar las épocas rotuladas por él como ciclos mayores con el mismo ‘ritmo rigidamente legítimo’ que 

es observable en los ciclos menores; esto es evidentemente uma falsa generalización de uma analogia 

formal” (TROTSKY, 1979, p. 91). 

205 “La adquisición para el capitalismo de nuevos países y continentes, el descubrimiento de nuevos 

recursos naturales y, em el despertar de étos, hechos mayores de orden ‘superestructural’, tales como 
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Kondratiev e era considerado por ele como uma hipótese mecanicista e economicista 

(206). Ele acreditava que a posição de Kondratiev rejeitava os aspectos internos na 

formação do ciclo econômico longo, os fatores subjetivos, como a luta de classes, as 

guerras e revoluções. Ele afirma que mesmo que pensemos que os ciclos são responsáveis 

por tudo, eles não eram fenômenos econômicos fundamentais, mas derivados, 

principalmente dessa relação subjetiva.  

Para Trotsky, o conceito de ciclos longos era equivocado e deveriam 

ser substituídos por análises das tendências de evolução do capitalismo. Ele afirmava que 

as épocas de desenvolvimento capitalista eram definidas historicamente pela tendência 

ascendentes do capitalismo – quando ocorria crescimento econômico –; e a tendência à 

estagnação – quando a curva passava por oscilações cíclicas e permanecia no mesmo 

nível durante muito tempo. Em outros períodos passavam por oscilações cíclicas como 

um todo, demonstra o declínio das forças prordutivas e as épocas de desenvolvimento 

possuem formas – política, direito, filosofia, etc. – diferente dos períodos de estagnação 

e declínio. A mudança de uma época para a outra ocorriam conflitos entre as classes 

sociais e entre os Estados. Trotsky explicou que para investigar a curva de 

desenvolvimento do capitalismo e a sua relação com os eventos históricos, primeiro, se 

dividia as tendências em básicas (não periódicas) e em recorrentes (periódicas). Depois 

de definir a tendência, era preciso fixar a curva de ascensão ou declínio e só a partir daí 

dividir em períodos. Somente depois da definição deste esquema, era possível analisar os 

movimentos políticos e buscar correspondência ou não com relação com a curva de 

desenvolvimento do capitalismo. Vejamos como ele apresenta: 

 

Nosso principal objetivo deve ser estabelecer a curva da evolução 

capitalista incorporando seus elementos não periódicos 

(tendências básicas) e periódicos (recorrentes). Temos que fazer 

isso pelos países nos quais estamos interessados e pela economia 

mundial como um todo. 

Uma vez fixada a curva (o método de fixá-la é sem dúvida uma 

questão especial por si só, e de forma alguma simples, que 

pertence ao campo da técnica da estatística econômica), podemos 

dividi-la em períodos, dependendo do ângulo de subida ou 

descida em relação ao eixo das abscissas. Dessa forma, obtemos 

um quadro do desenvolvimento econômico, ou seja, a 

                                                           
guerras y revoluciones, determinan el carácter y la sucesión de épocas ascendentes, estancadas o declinantes 

del desarrollo capitalista” (TROTSKY, 1979, p. 91). 

206  “A lo largo de este camino, naturalmente, no es difícil caer en la más vulgar esquematización y, sobre 

todo, ignorar la tenacidad de los condicionamentos internos y la sucesión de los processos ideológicos, y 

llegar a olvidar que la economia sólo es decisiva en último análisis” (TROTSKY, 1979, p. 92). 
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caracterização da "verdadeira base de todos os eventos sob 

investigação" (Engels) (207) (TROTSKY, 1979, p. 91). 

 

 

Expomos uma síntese da tese de Trotsky. Ela permite perceber que o 

capitalismo não se recompõe a longo prazo simplesmente por aspectos econômicos, em 

fases repetitivas e sucessivas, medidas matematicamente e por isto possui uma grande 

importância. A tese de Trotsky está inserida parcialmente na tradição marxista. Ao 

ressaltar sobre a importância dos elementos endógenos no longo prazo, nos fatores que 

vinham de fora para recuperar o capitalismo (aumento da exploração dos trabalhadores, 

descobertas de novos continentes ou científicas), ao demonstrar os limites imanentes do 

capitalismo e a necessidade de um “Deus ex machina” para a sua salvação, o inseria na 

tradição marxista das crises em demonstrar que no longo prazo o capitalismo apresentava 

as suas contradições. Assim como também a perspectiva política se inseria na tradição 

marxista, tanto para mobilizar o proletariado para a luta revolucionária em uma época de 

contrarrevolução mundial, apenas mudando de tática, e no plano interno, que era possível 

avançar para a industrialização da Rússia, que este fenômeno independia dos ciclos, sendo 

decisões superestruturais que deveriam ser resolvidas pelos homens e não pelo 

movimento natural da economia e como ele lembrava Engels de como é complexo a 

determinação do econômico em última instância. Portanto, a principal crítica de Trotsky 

à Kondratiev diz respeito aos aspectos subjetivos desconsiderado por este. Mas por outro 

lado, a análise de Trotsky não utiliza as categorias marxianas para explicar as crises e os 

limites do capitalismo, ficando no meio do caminho, apenas na superfície do fenômeno. 

Talvez a interpretação de Trotsky não tenha se aprofundado devido à falta de tempo e de 

prioridade, já que a luta política que o consumiu nos anos seguintes foram em outras 

direções, mas o seu texto de 1926, Sobre a Questão das Tendências do Desenvolvimento 

da Economia Mundial (208), não lance novas luzes sobre a questão. 

                                                           
207 “Nuestro principal objetivo ha de ser establecer la curva de la evolución capitalista incorporando sus 

elementos no periódicos (tendencias básicas) y periódicos (recurrentes). Tenemos que hacer esto para los 

países que nos interesan y para el conjunto de la economía mundial. 

Una vez que hemos fijado la curva (el método de fijarla es sin duda una cuestión especial por sí misma, y 

de ninguna manera simple, que pertenece al campo de la técnica de la estadística económica) podemos 

dividirla en períodos, dependientes del ángulo de ascenso o descenso con respecto al eje de abscisas. Por 

este medio obtenemos un cuadro del desarrollo económico, o sea, la caracterización de "la verdadera base 

de todos los acontecimientos que se investigan” (Engels) (TROTSKY, 1978, p. 91) 
208 TROTSKY, L. Sobre la Cuestion de las Tendencias em el Desarrollo de la Economia Mundial. 

Moscou: 1926. Disponível em: << https://ceip.org.ar/economicos/Sobrelacuestiondelastendencias.htm >>. 

https://ceip.org.ar/economicos/Sobrelacuestiondelastendencias.htm
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O posicionamento de Trotsky foi controverso e gerou uma querela 

interpretativa entre os estudiosos do pensamento de Kondratiev. Para George Garvy 

(1979), Trotsky olhou o longo prazo e rejeitou a hipótese de Kondratiev (209). 

Respondendo a Garvy, Ernst Mandel (1979), criticou a posição de Garvy, afirmando que 

Trotsky não havia rejeitado a teoria dos Ciclos Longos e contrariamente, seria apenas 

uma questão secundária, uma querela semântica (210). Mandel defende que Trotsky 

corrigiu alguns aspectos da teoria de Kondratiev e adiantou as críticas posteriores 

realizadas contra a teoria dos Ciclos Longos, fazendo uma distinção fundamental, de que 

os desenvolvimento dos ciclos longos de acordo com os ciclos curtos, é falsa, e que os 

ciclos longos são explicados pela sua dinâmica interna e estudadas a partir a curva de 

desenvolvimento do capitalismo. Criticando Mandel e o seu esforço sistemático em tentar 

conciliar as teses dos dois autores, Richard B. Day defende posição oposta a de Mandel, 

demonstrando a existência de contradições no pensamento de Trotsky-Kondratiev (211). 

Richard Day demonstra que a interpretação de Garvy era correta (212) e Mandel estava 

                                                           
209 “Trotsky admitía la existencia de oscilaciones largas en la vida económica, pero se negaba a 

reconocerles carácter cíclico. Su punto de vista era que las oscilaciones largas estaban originadas por 

circunstancias concretas y singulares, políticas y económicas (GARVY, 1979, pp. 119-120) 

210 “George Garvy há interpretado este texto en el sentido siguiente. Aunque admitiendo la existencia de 

fluctuaciones a largo plazo, Trotsky habría rechazado su carácter cíclico. Esta interpretación no es exacta, 

si se quiere reducir todo a uma querela semântica desprovista de importância sobre la diferencia 

fundamental entre ciclos, ‘ondas largas’, ‘largos períodos’ y ‘segmentos a largo plazo’ de la curva de 

desarrollo capitalista. Tratsky adelanta dos argumentos centrales contra la tesis de Kondratieff: em primer 

lugar, la analogia entre las ‘ondas largas’ y los ciclos clássicos es incorrecta; es decir, que las ‘ondas largas’ 

no tienen la misma ‘necessidad natural’ que los ciclos clássicos. Em segundo lugar, mientra que el ciclo 

clássico se explica em último análisis por la dinâmica interna del modo de producción capitalista, las ‘ondas 

largas’ exigen, para ser explicadas, ‘um estúdio más concreto de la curva capitalista y del conjunto de las 

relaciones entre esta última y todos los aspectos de la vida social” (MANDEL, 1979, p. 170). 

211 “En su último libro, Late Capitalism, Mandel há llevado a cabo un esfuerzo sistemático para reconciliar 

las conclusiones de Kondratieff con la tradición marxista en general y con los puntos de vista de León 

Trotsky en particular” (DAY, 1979, p. 197). 

212 “El eror de comprensión de Trotsky, por parte de Mandel, puede ilustrarse, además, por su referencia 

a George Garvy, que muy adecuadamente concluyó que Trotsky negaba el carácter cíclico de las 

fluctuaciones a largo plazo. (...) Lo que a Mandel le parece uma simple diferencia semântica, constituye en 

realidad el verdadeiro meollo del debate Trotsky-Kondratieff” (DAY, 1979, p. 219). 
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tentando conciliar duas teorias opostas (213), ao tentar conciliar a teoria dos Ciclos 

Longos com o marxismo ortodoxo (214). 

Em nosso ponto de vista, mesmo que existam similaridades entre 

Trotsky e Kondratiev, como o reconhecimento da flutuação, a necessidade de estudar o 

equilíbrio e restauração do capitalismo, o pensamento dos autores possuía contradições 

insolúveis, que não podem ser superadas no esquema interpretativo como o de Mandel. 

O objetivo político de Trotsky ao reafirmar a importante questão dos fatores subjetivos é 

algo muito importante para evitar qualquer interpretação que desconsidere o fator humano 

nas relações sociais. Porém, ao criticar os posicionamentos dos marxistas mecanicistas, 

que acreditavam no colapso imediato do capitalismo, Trotsky contrapôs com uma 

interpretação de que o capitalismo se recuperaria nos anos seguintes, que seria um período 

de contrarrevolução e exigia uma mudança de tática do proletariado, ele errou. Este foi 

um erro de avaliação, pois o capitalismo entrou em sua maior crise a partir de 1929. Por 

outro lado, Kondratiev acreditava que dentro da sua trajetória de ciclos longos, o período 

de prosperidade seria breve e a crise seria profunda, o que foi confirmado em 1929, mas 

não significava uma prova de que as sua teoria dos Ciclos Longos estava correta. 

 

A DEFESA E O CONTRA-ATAQUE DE KONDRATIEV 

 

Vamos expor a resposta de Kondratiev aos seus adversários no livro 

Questões Controversas da Economia Mundial e da Crise: respostas aos nossos críticos 

(215), publicado em 1923. A sua resposta foi claramente uma disputa no interior do 

                                                           
213 “Así, en el análisis final, Mandel se enfrenta com la cuestión del equilíbrio del capitalismo, sin darse 

cuenta de que lo há hecho. Habla de distintas etapas y de irregularidades en el desarrollo del capitalismo, 

de la forma en que sugeria la noción de Trotsky de una línea de tendência discontinua. Aunque, a la vez, 

por su referencia a las ondas, viene a indicar que está de acuerdo com la idea de Kondratieff de um equilirio 

que evoluciona a largo plazo sin brusquedades. Em resumen, está de acuerdo con Kondratieff y con Trotsky, 

algo que logicamente es imposible. O el capitalismo se desarrolla según uma pauta evolutiva continua, en 

cuyo caso puede hablarse de ciclos, o esa teoria oculta el desarrollo irregular del capitalismo, tal como 

Trotsky sostenía. Toda la sutileza del mundo será incapaz de superar el hecho básico de que, en la opinión 

de Trotsky, las ondas largas – o los grandes ciclos – son incompatibles con uma periodización marxista de 

la historia del capitalismo” (DAY, 1979, p. 222). 

214 “La torpeza de Mandel em el tratamento de estas cuestiones debe atribuirse al hecho de que uno de los 

objetivos de Late Captalism es reforzar las conclusiones de Kondratieff com explicaciones marxistas 

ortodoxas” (DAY, 1979, p. 220). 

215 KONDRATIEV, N. Questions Controversées d’économie mondiale et de crise: (responses à ceux qui 

nous critiquent). In: FONTVIEILLE, L. Les Grands Cycles de la Conjoncture. Paris: económica, 1992. 
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campo dos economistas, visando a consolidação de sua autoridade científica. A 

consolidação de tal autoridade, representava também uma disputa pelo Poder, pois a 

legitimidade científica fortalecia a disputa entre os distintos projetos e interesses de classe 

em jogo no campo político. Portanto, a conquista da legitimidade científica podia ajudar 

na vitória ou na penetração do projeto político de Kondratiev nas políticas públicas 

estatais soviéticas. 

A recepção de sua obra de 1922, A Economia Mundial e sua Conjuntura 

Antes e Depois da Guerra (2002), causou muita polêmica entre os economistas russos. 

Por um lado, alguns elogiaram o seu método inovador. Por outro, o criticaram 

violentamente. Alguns dos críticos de Kondratiev haviam chegado à conclusão de que a 

sua teoria não tinha relação alguma com a obra de Marx e que ele era um mero apologista 

do capitalismo (216). Em sua defesa, Kondratiev buscou ressaltar a cientificidade do 

conceito de crise e de Ciclos Longos que havia formulado e buscou demonstrar que eles 

eram idealistas que desconheciam a obra de Marx. Portanto, a partir da publicação de seu 

livro teve início uma disputa pela autoridade científica no campo econômico, que se 

manifestou através de um confronto teórico e político. 

                                                           
216 Outro aspecto que pretendemos rebater aqui foi a problemática central levantada por Vicent Barnett 

(1998) de Kondratiev como um defensor do capitalismo. Apesar da importância e inovação de seu estudo 

sobre o pensamento de Kondratiev, consideramos a sua tese central como equivocada. Este autor afirma 

que Kondratiev era um defensor do capitalismo e conseguiu acertar em suas análises e previsões por se 

apoiar no arcabouço da economia (economics) ocidental. Em nossa opinião, este raciocínio é falso e 

simplificador, tanto pela originalidade e peculiaridade do pensamento de Kondratiev, como pelas escolhas 

teóricas ecléticas que fez, conciliando conceitos marxistas com neoclássicos, não podendo taxa-lo como 

um simples tributário de tais concepções teóricas. Por exemplo, para se legitimar no campo científico e 

político, ele vai apresentar uma resposta muito refinada neste trabalho de 1923, utilizando-se de argumentos 

teóricos baseados na obra de Marx, para partir ao ataque e demonstrar que além de idealistas, a maioria dos 

seus críticos eram dogmáticos e tiravam conclusões distantes das categorias contidas em várias obras do 

próprio Marx, como o próprio Volume III de O Capital e as Teorias da Mais-Valia. Claro que em uma 

sociedade como a soviética, utilizar o jargão marxista significava abrir portas e ganhar legitimidade no 

debate científico e político, no sentido de que um discurso baseado em um cânone ou paradigma reforçava 

a autoridade científica. Portanto, quando Kondratiev faz referência aos estudos de Marx, ele está usando 

uma estratégia política para a sua legitimação e “apelo a autoridade” no interior do campo. Por outro lado, 

demonstra a complexidade do pensamento de Kondratiev, que não pode ser enquadrado em uma caixinha. 

Ele se utiliza de categorias marxianas quando o convêm, desprezando o método de Marx e levando a uma 

interpretação equivocada ou própria ou uma reelaboração dos conceitos marxistas. Da mesma forma 

ocorreu com os conceitos da economia ocidental. Portanto, ele constrói uma singularidade que não pode 

ser resumida com uma única definição: defensor do capitalismo que se apoiava na teoria econômica 

ocidental. 
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Kondratiev selecionou três economistas, entre os muitos que haviam 

escrito contra as suas teses, para desferir o seu contra-ataque: Kon (217), Bronski (218) e 

Osinski (219). Estes eram os seus principais adversários, pois tinham os materiais mais 

consistentes. Eles eram reputados pesquisadores. Os seus trabalhos científicos e suas 

atuações como militantes revolucionários possuíam um amplo reconhecimento social.  A 

tarefa de Kondratiev ao refutá-los, significava um importante passo na conquista de sua 

autoridade científica. Ele nos informa sobre a recepção de sua obra de 1922 e nomeia 

alguns dos seus críticos: 

 

Em relação ao nosso Livro, além de breves relatos críticos, quatro 

artigos, pelo que sabemos, aplicam-se à análise e a criticam: o de 

M. Bronski, Revista de literatura sobre a economia mundial, das 

Vestnik socialisticheskoi akademii (The revista da Academia 

Socialista) nº 2 e 3, 1923, outro artigo dele em Socialiticheskoie 

Khoziaistvo (Economia Socialista) nº 1, 1923 e N. Osinski, “A 

economia mundial tal como é julgada por nossos economistas” 

em Krsnaia novembro, volume 2, 1923220 (KONDRATIEV, 

1992, p. 493). 

                                                           
217 Alexander Feliksovich Kon, um economista ucraniano, que ocupou importantes cargos acadêmicos no 

meio universitário soviético, onde coordenou vários debates econômicos e tornou-se uma espécie de 

consultor do governo. Ele era especialista no estudo do capitalismo industrial, teoria econômica e organizou 

em 1935 a primeira publicação de O Capital após a Revolução. Morreu na defesa de Moscou durante a 

Segunda Guerra Mundial, quando se juntou voluntariamente à resistência. Como vemos, os três opositores 

de Kondratiev eram pessoas extremamente qualificadas, tanto por suas atividades políticas como por suas 

pesquisas econômicas. 

218 O economista Michislav Genrikhovich Bronsky, um polonês de nascimento, que foi comissário do 

povo para o Comércio e a Indústria, entre inúmeros outros importantes cargos. Tendo frequentado a 

Faculdade de Economia de Munique, participou do movimento socialdemocrata desde 1902. Voltou para 

Varsóvia em 1905, onde atuou ativamente. Foi preso e fugiu no ano seguinte. Passou por diversos países 

realizando atividades políticas e científicas, onde produziu estudos relacionados a história econômica da 

Polônia. No início da Primeira Guerra ele se mudou para a Rússia e aderiu aos bolcheviques no Comitê de 

Petrogrado. Trabalhou na redação do Pravda depois da Revolução e em vários cargos administrativos do 

Estado. Também foi fuzilado em 1937.  

219 Osinski foi comissário da agricultura a partir de 1921. Teve relações profissionais com Kondratiev 

durante este período, já que Kondratiev era chefe de um departamento no comissariado para a agricultura. 

Chegou a ajudá-lo em sua saída da prisão e o livrou da pena de exílio em 1922. Porém, mesmo com a 

relação profissional, discordava frontalmente das teses defendidas por Kondratiev. Originário de Moscou, 

Osinski era um velho militante bolchevique. Tinha formação em direito, mas participou de um curso de 

economia em uma fase de exílio na Alemanha. Em 1918, após a Revolução, foi próximo à Bukharin em 

sua fase como comunista de esquerda. Renunciou em 1918 à presidência do Gosplan em protesto. Depois, 

assumiu o cargo de comissariado do povo da agricultura. Politicamente, participou da oposição de esquerda, 

assinou a Declaração dos 46 em 1923 e posteriormente rompeu com ela por inúmeros motivos. Se 

candidatou várias vezes para membro do Comitê Central, mas não foi eleito em nenhuma das tentativas. 

Em 1937 ele foi preso e fuzilado. 

220 “En ce qui concerne notre Livre, outre de courts comptes-redus critiques, quatre articles, pour autant 

que nous le sacchions, s’appliquent à alalyser et le critiquer: celui de M. Bronski, Revue de la littérature 

concernat l’économie mondiale, das Vestnik socialistitcheskoi akademii (La revue de l’Académie 

Socialiste) nº 2 et 3, 1923, um autre article de lui dans Socialititcheskoie Khoziaistvo (Economie socialiste) 
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Analisando os argumentos contidos nos artigos de seus adversários, 

Kondratiev vai dizer que apesar dos elogios ao seu método, havia uma “ridicularização” 

do seu conteúdo. Ele afirma que Bronski e Kon chamaram o seu trabalho empírico de 

“fotografia verídica das mudanças de conjuntura”, “um estudo estatístico e econômico 

de valor”, “rica em meticulosos materiais” (KONDRATIEV, 1992, p. 494). Mas ao 

lermos o texto de Kondratiev, sentimos um ar de indignação, principalmente por 

colocarem palavras e conceitos que ele não escreveu e nem formulou. A crítica de Kon, 

por exemplo, atribui que a explicação de Kondratiev sobre a crise de 1920-21 chegava a 

conclusão de que as crises são acidentais, que não fazem parte da dinâmica do 

capitalismo, questão que ele nunca escreveu ou defendeu. Kon escreveu que a teoria de 

Kondratiev demonstrava que se o capitalismo conseguisse um equilíbrio, as crises não 

ocorreriam e o capitalismo seria eterno. Kondratiev escreveu irritado sobre as críticas de 

Kon, afirmando que “ele tem a ousadia de expressar nossa opinião na forma do seguinte 

silogismo (pp 142-143 de seu artigo). Premissas: 1) a sociedade capitalista sempre 

existirá; 2) ela não pode existir se houver desproporcionalidades na produção; 3) a 

guerra perturbou o equilíbrio da sociedade capitalista. Conclusão: o equilíbrio da 

sociedade capitalista deve ser restaurado” (KONDRATIEV, 1992, p. 495).  

Osinski foi quem dirigiu a crítica mais dura contra Kondratiev. Em seu 

ataque, ele afirmava que a teoria de Kondratiev sobre a crise de 1920-1921 e os ciclos 

econômicos longos não passavam de uma mera apologia tendenciosa do capitalismo 

(221). Osinski também criticou a metodologia e os fatos selecionados por Kondratiev, 

dizendo que era “uma apologia tendenciosa do capitalismo” (KONDRATIEV, 1992, p. 

294). Kondratiev disse que estas eram opiniões também partilhadas por Bronski e Kon. 

A teoria das crises de Osinski foi apresentada fragmentariamente na 

obra de Kondratiev e faremos um resumo de suas principais concepções que atacavam 

diretamente a sua tese (222). Em primeiro lugar, Osinski diferenciou entre a crise geral e 

                                                           
nº 1, 1923 et N. Osinski, “L’économie mondiale telle que la jugent nos économistes” dans Krsnaia Nov, 

tome 2, 1923” (KONDRATIEV, 1992, p. 493). 

221 Para se defender da acusação de que ele era um defensor da eternidade do capitalismo, que era um 

argumento forte para a sua desmoralização e perda de autoridade científica, ele tentou demonstrar que 

existia um argumento retórico por parte dos seus oponentes, que ele caracterizou como um “mal-

entendido”. 

222 “Passando para outro assunto”, escreve ele na página 212, “resumimos nossa explicação das causas da 

crise de 1920-1921. A causa principal, que é também a guerra, é a contradição entre o desenvolvimento das 
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as crises específicas. A crise geral da economia capitalista deveria ser interpretada como 

o colapso do capitalismo, motivada por fatores econômicos, sociais e políticos. Esta crise 

geral ocorreu entre os anos de 1917-1918 e teve o seu início na Revolução Russa, que 

representou o declínio da velha sociedade e o nascimento de uma nova. Por outro lado, 

existiam também as crises específicas, que eram periódicas, motivadas pelas contradições 

do capitalismo. Em segundo lugar, como existiam inúmeras contradições na economia 

capitalista (223), também existiam várias causas para as crises, mas a contradição 

principal (224), a “base final” da crise, era o subconsumo, que contradizia a pretensão de 

uma expansão ilimitada inerente ao próprio capitalismo, que gerava uma contradição na 

realização do valor na esfera da produção dos bens e do capital (225). Portanto, ele 

                                                           
forças produtivas das potências mundiais e a estreita base desse desenvolvimento. As principais causas 

imediatas da crise de 1920-1921 são: 1) as desproporcionalidades da produção de montagens em escala 

mundial entre os países; 2) a desproporcionalidade da produção entre cidade e campo em escala global e 

nacional com a correspondente diferença nas formas dessa desproporcionalidade; 3) a desproporcionalidade 

entre a produção dos meios de produção e os meios de consumo, ou a quebra do vínculo entre eles dentro 

de vários países; 4) a desproporcionalidade entre a produção dos meios de consumo e as rendas reais da 

classe trabalhadora ” (KONDRATIEV, 1992, p. 507). “Passant à um autre sujet, écrit-il page 212, nous 

résumons notre explication des causes de la crise de 1920-1921. La cause principale, qui est aussi celle de 

la guerre est la contradiction entre le développement des forces productives des puissances mondiales et la 

base étroite de ce développement. Les causes immédiates principales de al crise de 1920-1921 sont: 1) les 

disproportionnalités de la production d’esemble à l’échelle mondiale entre les pays; 2) la disproportionalité 

de la production entre ville et campagne à l’échelle mondiale et nationale avec la différence de formes 

correspondante de cette disproportionnalité; 3) la disproportionnalité enre la production des moyens de 

production et les moyens de consommation, ou la rupture du lien entre eux à l’intérieur de divers pays; 4) 

la disproportionnalité entre la production des moyens de consommation et les revenus réels de la classe 

ouvrière” (KONDRATIEV, 1992, p. 507).  

223 “Tendo assinalado o carácter contraditório, descoberto por Marx, de todas as categorias da economia 

capitalista, afirma que “do ponto de vista marxista, existem tantas causas de crise quantas existem 

contradições nas categorias da sociedade capitalista” (KONDRATIEV, 1992, p. 506). “Ayant indique le 

caractere contradictoire, découvert par Marx, de toutes les catégories de l’économie capitaliste, il afirme 

que “du point de vue marxiste, il existe autant de causes de crise qu’il y a de contradictions dans les 

catégories de la société capitaliste” (KONDRATIEV, 1992, p. 506). 

224 “Mas imediatamente a seguir, o crítico classifica essas contradições-causas e distingue: 1) a 

contradição principal que ele declara "a única base final da crise", que consiste na "pobreza e na limitação 

do consumo das massas que contradiz a aspiração de um capitalismo com expansão ilimitada que teria por 

limite a saturação absoluta da sociedade" (KONDRATIEV, 1992, p. 506). “Mais aussitôt après, le critique 

classe ces contradictions-causes et distingue: 1) la contradiction principale qu’il declare “le fondement final 

unique des crises”, qui consiste em “l’indigence et la limitation de la consommation des masses qui 

contredit l’aspiration du capitalismo à une expansion illimitée qui n’aurait pour limite que la saturation 

absolue de la société” (KONDRATIEV, 1992, p. 506). 

225 “As principais causas imediatas da crise de 1920-1921 são: 1) as desproporcionalidades da produção 

de montagens em escala mundial entre os países; 2) a desproporcionalidade da produção entre cidade e 

campo em escala global e nacional com a correspondente diferença nas formas dessa desproporcionalidade; 

3) a desproporcionalidade entre a produção dos meios de produção e os meios de consumo, ou a quebra do 

vínculo entre eles dentro de vários países; 4) a desproporcionalidade entre a produção dos meios de 

consumo e as rendas reais da classe trabalhadora ” (KONDRATIEV, 1992, p. 503). “Les causes immédiates 

principales de al crise de 1920-1921 sont: 1) les disproportionnalités de la production d’esemble à l’échelle 

mondiale entre les pays; 2) la disproportionalité de la production entre ville et campagne à l’échelle 

mondiale et nationale avec la différence de formes correspondante de cette disproportionnalité; 3) la 

disproportionnalité enre la production des moyens de production et les moyens de consommation, ou la 
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afirmava que a contradição principal estava localizada na esfera produtiva (226). Para ele, 

a contradição principal se dava na desproporção entre a produção dos meios de produção 

e a dos meios de consumo (227). A redução dos meios de produção era a causa imediata 

para a ocorrência das crises normais. Esta era a forma clássica apresentada no Volume II 

de O Capital. Esta era uma das causas imediatas da crise de 1920-1921. Para ele, a crise 

“normal” ou “específica” era uma ruptura temporária do equilíbrio diante da anarquia da 

produção, que não conseguia ter uma proporcionalidade necessária ao equilíbrio. Em 

terceiro lugar, ele defendia que a guerra foi uma das causas da crise, pois representou uma 

contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas dos países industriais e a 

incapacidade do seu desenvolvimento e expansão, o que causou desproporcionalidades 

em escala global, tanto na produção dos países, como entre cidade e campo, como entre 

os meios de produção e de consumo e entre produção dos meios de consumo e as rendas 

reais da classe trabalhadora (228). Em quarto lugar, como a guerra havia incentivado o 

                                                           
rupture du lien entre eux à l’intérieur de divers pays; 4) la disproportionnalité entre la production des 

moyens de consommation et les revenus réels de la classe ouvrière” (KONDRATIEV, 1992, p. 503). 

226 “Notemos de passagem que se “a única base final da crise” é a contradição fundamental do capitalismo, 

parece que também deveria ser a contradição mais importante em peso relativo, especialmente por se situar 

no campo de produção” (KONDRATIEV, 1992, p. 503). “Remarquons au passage que si “le fondement 

final unique de la crise” est la contradiction fondamentale du capitalisme, il semblerait qu’elle devrait être 

aussi la contradiction la plus importante en poids relatif d’autant plus qu’elle se situe dans le domaine de la 

production” (KONDRATIEV, 1992, p. 503). 

227 O capitalismo é uma força que trabalha constantemente. “A própria essência da produção capitalista”, 

diz Marx, “repousa sobre uma produção que não atende aos limites da arena” (1). As condições em que 

essa força constante se manifesta mudam e, portanto, a forma em que ela se manifesta também é alterada. 

Mas é óbvio que, se um fato novo aparece em qualquer momento, não pode ser explicado pela ação dessa 

força constante. O verdadeiro Marx autêntico está perfeitamente ciente disso e, ao explicar a possibilidade 

da superprodução e da crise, diz claramente: “a superprodução tem por condição em particular (somos nós 

que sublinhamos, NK) a lei geral da produção. do capital: produzir na proporção das forças produtivas ... 

sem atentar para os limites que existem no mercado ”(KONDRATIEV, 1992, p. 510).”Capitalisme est une 

force qui agit constamment. “L’essence même de la production capitaliste, dit Marx, repose sur la 

production qui ne prête pas attention aux limites dum arché” (1). Les conditions où se manifeste cette force 

constante chagent, et de ce fait la forme sous laquelle ele se manifeste est aussi changée. Mais il est evidente 

que si un fait nouveau apparait à un moment donné, il ne peut être explique par l’action de cette force 

constante. Le vrai Marx authentique en a parfaitement conscience, et en explicitant la possibilite de la 

surproduction et de la crise, il dit nettement: “la surproduction a en particulier pour condition (c’est nous 

qui soulignons, N. K.) la loi générale de la production du capital: produire dans la mesure des forces 

productives... sans prêter attention aux limites qui existente dans le marché” (KONDRATIEV, 1992, p. 

510). 

228 “Estamos falando de desproporcionalidade na produção em escala global, assim como Ossinski (cf. 

ponto 1). Estamos falando de desproporcionalidades na produção dentro dos países, e também Ossinski (cf. 

pontos 2 e 3). É verdade que nesses pontos ele fala de aspectos particulares das desproporcionalidades na 

produção: entre a cidade e o campo, entre os meios de produção e os meios de consumo. Mas essas 

desproporcionalidades não são um caso particular daquelas da produção? E ainda não, este não é o caso. 

Tudo o que está correto na teoria de Ossinski também está indiscutivelmente em nossas afirmações. A 

originalidade de Ossinski é exclusivamente ter especificado as desproporcionalidades na produção. Mas 

esta especificação não é exata. Na verdade, nossa conclusão sobre as causas da crise é baseada em um 
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aumento da produção global, com o fim do conflito ocorreram várias desproporções entre 

os departamentos, ramos econômicos, cidade e campo, entre outros, provocando a 

superprodução. Esta crise tinha como contradição central as desproporções iniciadas no 

departamento II, que depois se espalharam pelo departamento I e se transformaram em 

uma crise geral capitalista (229). Segundo Kondratiev, “Osinski fica hipnotizado diante 

da diversidade de desequilíbrios que causaram a crise” (KONDRATIEV, 2002, p. 519). 

Ele defendia que era preciso investigar cada um dos desequilíbrios, que eram os fatores 

complementares da crise, que davam a singularidade desta crise. Porém, segundo 

Kondratiev, todos os fatores complementares apontados por Osinski estavam 

incorporados em seu livro de 1922 e que ele não apresentou nenhuma novidade. 

Kondratiev afirma: “como vemos, a crise se explica pela ‘causa essencial’ e por uma 

série de ‘causas imediatas das mais importantes’” (KONDRATIEV, 2002, p. 510). A 

contradição principal para ele era a tendência a expansão da produção local do capital e a 

limitação do consumo social, alheio à produção, ou seja, uma explicação baseada no 

subconsumo geral e na desproporção geral. Para Osinski, mesmo se o capitalismo 

sobrevivesse à crise de 1920-1921, novas crises cada vez mais graves surgiriam e o 

caminho para a morte do capitalismo estava traçado. Portanto, a crise de 1920-1921 era 

uma crise específica, mas que estava no marco de uma próxima crise catastrófica global. 

Kondratiev resumiu a visão de Osinski sobre a crise de 1920-1921 como formalmente 

                                                           
extenso estudo de material factual de vários ramos da indústria e da agricultura” (KONDRATIEV, 1992, 

p. 510). “Nous parlons de disproportionnalité dans la production à l’échelle mondiale, Ossinski aussi (cf. 

son pont 1). Nous parlons des disproportionnalités dans la production à l’intérieur des pays, et Ossinski 

aussi (cf. ses points 2 et 3). Il est vrai que dans ces points, il parle d’aspects particuliers des 

disproportionnalités dans la production: entre la ville et la campagne, entre les moyens de production et les 

moyens de consommation. Mais ces disproportionnalités là ne sont-elles pas um cas particulier de celles de 

la production? Et pourtant non, ce n’est pas l ecas. Tout ce qu’il y a d’exact dans la théorie d”Ossinski 

figure indiscutablement aussi dans nos affirmations. L’originalité d’Ossinski est exclusivement d’avoir 

spécifié les disproportionnalités dans la production. Mais cette spécification n’est pas exacte. Em effet, 

notre conclusion sur les causes de la crise est basée sur une vaste étude de matériaux factuels cocnernat 

diverses branches de l’industrie et de l’agriculture” (KONDRATIEV, 1992, p. 510). 

229 Os factos mostram que, a este respeito, os vários ramos de produção dos meios de produção e dos 

meios de consumo, os ramos da produção industrial e os da produção agrícola se encontram numa situação 

muito diferente. E não tínhamos razão para insistir na desproporcionalidade dos meios de produção em 

geral e dos meios de consumo em geral, os objetos da produção urbana em geral e os da produção rural em 

geral. Na verdade, depois da guerra, podemos falar de desproporcionalidades de produção nas mais diversas 

direções (KONDRATIEV, 2002, p. 510). “Les faits montrent que, sous ce rapport, les diverses branches de 

production de moyens de production et de moyens de consommation, les branches de la production 

industrielle et celles de la production agricole se toruvent dans une situation fort diferente. Et nous n’avions 

aucune raison d’insister sur la disproportionnalité des moyens de production em general et des moyens de 

consommation em general, des objets de production urbaine em general et de ceux de la production rurale 

em general. Em fait, après la guerre, on peut parler de disproportionnalités de la production dans les 

directions les plus diverses” (KONDRATIEV, 2002, p. 510). 
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marxista e imprecisa (230). Considerou como uma transposição mecânica das ideias de 

Varga e Trotsky, com a caracterização de que o capitalismo havia entrado em uma fase 

de mudanças irreversíveis e tirou conclusões de que ele entraria em colapso por suas 

inerentes contradições, que até o momento do colapso final continuariam a ocorrer crises 

periódicas cada vez mais graves. 

O ataque de Osinski foi bastante duro e o seu conceito de crise se 

opunha diretamente em vários aspectos a interpretação de Kondratiev sobre a crise de 

1920-1921 e sobre os Ciclos Longos. Politicamente, este era um tema bastante sensível, 

pois um defensor “científico” do capitalismo era considerado como a personificação de 

um inimigo do processo revolucionário. Foi por este motivo que ele precisava destruir os 

argumentos de quem o acusou mais incisivamente, Osinski. Assim, ele diz que o seu 

“artigo é uma resposta aos que nos criticam e, em particular, a N. Osinski, porque o seu 

artigo, o mais extenso, contém materiais sobre os fatos e constitui uma tentativa de 

interpretação diferente da dinâmica da economia mundial (231)” (KONDRATIEV, 

1992, p. 494). Kondratiev mais uma vez reforça que o seu esforço não era dogmático e 

que as suas descobertas já tinham sido colocadas sujeitas ao debate público. Esta 

afirmação de que Kondratiev era um defensor do capitalismo, que na época era feita por 

Kon e Osinski, também foi partilhada em nossos dias por Barnett (2008) e é bastante 

problemática. Kondratiev não era um mero apologista ou defensor do capitalismo, chego 

a arriscar em defini-lo como um socialista moderado. Neste sentido, em vários momentos 

demonstrou uma crença em que as transformações deveriam ocorrer paulatinamente e 

sem choques, mas como as mudanças econômicas não dependiam dos homens, eram 

                                                           
230 “Geralmente definimos uma crise como uma perturbação do equilíbrio em um sistema de elementos 

da economia nacional ou mundial em movimento [pág. 191]. “O que constitui a essência de uma crise”, 

escreve o Prof Varga, “é a falta de equilíbrio da economia global” (1). Ossinski, de acordo com sua própria 

declaração [p. 206 de seu artigo] "concorda com as posições particulares do Professor Varga". Portanto, 

parece que, sobre a definição de crise, não temos divergências. Mas, todos concordando com o Prof. Varga, 

Ossinski [na p. 201] define a crise como “um meio absoluto de resolver ... as contradições de cada setor do 

capitalismo”. Esta definição de Ossinski deve ser reconhecida como indesejável. Por terminologia, parece 

corresponder à definição de Marx” (KONDRATIEV, 2002, p. 502). “Nous avons, d’une façon générale, 

défini une crise comme perturbation de l’équilibre dans um système d’éléments de l’économie nationale ou 

mondiale em mouvement [p. 191]. “Ce qui constitue l’essence d’une crise”, écrit le Pr Varga, “c’est 

l’absence d’équlibre dans l’économie mondiale” (1). Ossinski, selon as propre déclaration [p. 206 de son 

article] “est d’accord avec les positions particulières du Pr Varga”. Il semblerait donc que, sur la définition 

de la crise, nous n’ayons pas de désaccords. Mais, tout em étant d’accord avec le Pr Varga, Ossinski [à la 

p. 201] définit lui-même la crise comme “un moyen absolu de résoudre... les contradictions pour chaque 

secteur donné du capitalisme”. Il faut reconnaître cette définition d’Ossinski comme mal venue. Par la 

terminologie, ele semble correspondre à la définition de Marx” (KONDRATIEV, 2002, p. 502). 
231 “Le présent article est une réponse à ceux qui nous crtiquent et, en particulier, à N. Osinski, car son 

article, le plus ample, contient des matériaux sur les fits et constitue une tentative d’interprétation diferente 

de la dynamique de l’économie mondiale” (KONDRATIEV, 1992, p. 494). 
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fenômenos endógenos, quando uma mudança se tornava irreversível, não era possível 

voltar atrás. Desta maneira, na questão agrária por exemplo, ele não pretendia voltar ao 

antigo modelo do Mir tradicional idolatrado pelos antigos populistas, ao contrário, ele 

queria que os camponeses se organizassem em cooperativas que conseguissem exportar 

os seus excedentes. Claro que essa era uma proposta capitalista, mas de um tipo de 

capitalismo que inicia a socialização e paulatinamente rompe com a propriedade privada 

capitalista para a propriedade privada cooperativista. 

Kondratiev não defendia a perenidade do capitalismo e reiterava que os 

seus críticos se equivocavam com tal argumentação, pois analisava o capitalismo como 

um fenômeno sócio-histórico. Em sua defesa, Kondratiev afirmou que a melhora da 

conjuntura e amenização da crise era defendida até mesmo por Trotsky, Varga e Falkner 

(232). Ele lembrou que o próprio informe de Trotsky ao III Congresso do Comitern 

atestava que a situação econômica mundial havia mudado. Para Kondratiev, este fato era 

um consenso entre todos e ele não podia ser acusado como um defensor do capitalismo 

por afirmar uma questão partilhada e enunciada por todos. Ele disse que apenas 

apresentou que o capitalismo estava se recuperando, mas não disse que seria um 

reestabelecimento definitivo e nem fez previsões de uma regeneração eterna. Em nossa 

interpretação, o que Kondratiev estava tentando demonstrar com esta análise, era a 

impossibilidade de se fazer previsões baseadas em “profecias” apocalípticas sobre o fim 

do mundo e como o capitalismo não ia entrar em colapso nos anos seguintes, apesar dos 

ciclos longos terem entrado no período descendente, o que agravava as crises nos ciclos 

curtos, mesmo com tudo isso, se deveria construir um projeto visando o desenvolvimento 

                                                           
232 “Que a crise concreta de 1920-1921, como tal, terminou em meados de 1921, e que em 1922-1923 o 

estado da maioria dos países, grandes ou pequenos, graças a forças imanentes do capitalismo e das medidas 

tomadas pelos governos, mostra uma melhoria inegável. Nós não Não sou o único a afirmar esta última 

observação. Prof. Varga, L. D. Trotsky e Prof. Falkner, e (horrível dictu!) Nosso próprio crítico Ossinski 

também o diz. “Não nos encontramos mais”, escreve Varga, “em uma fase de crise como na época do III 

Congresso, mas em uma fase de condições econômicas que melhoraram” (1). “Em que situação estaríamos 

todos hoje”, escreve Trotsky, “se houvesse um na e meio (no 3º Congresso do Comintern - NK), tivéssemos 

aceitado e adotado esta teoria puramente mecânica da extrema esquerda no agravamento permanente da 

crise? Agora, nenhum homem são vai negar que os tempos mudaram” (KONDRATIEV, 1992, p. 521). 

“Que la crise concrète de 1920-1921, em tant que telle, s’est terminée au milieu de 1921, et qu’em 1922-

1923 l’état de la plupart des pays, grands ou petits, grâce aux forces imanentes du capitalisme et aux 

mesures prises par les gouvernements, permet d’observer une amélioration incontestable. Nnous ne sommes 

pas les seuls à affirmer cette dernière constation. Le Pr Varga, L. D. Trotsky et le Pr Falkner, et (horrible 

dictu!) notre critique Ossinski lui-même l’affirment aussi. “Nous ne nous trouvons déjà plus, écrit Varga, 

em phase de crise comme à l’époque du 3º Congrès, mais dans une phase de conjoncture qui s’est 

améliorée” (1). “Dans quelle situation nous retrouverions-nous tous aujourd’hui, écrit Trotsky, si, il y a um 

na et demi (au 3º Congress du Komintern – N.K.) nous avions accepté et adopté cette théorie purement 

mécanique de l’extrême gauche sur l’aggravation permanente de la crise? Maintenant, aucun homme sensé 

ne va nier que la conjoncture a changé” (KONDRATIEV, 1992, p. 521). 
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econômico da Rússia, o que necessariamente se passava pela reincorporação da Rússia 

ao mercado mundial através das exportações agrícolas, o que implicitamente representava 

os interesses de classe de parcela do campesinato russo. 

Para esclarecer o seu posicionamento sobre o processo de 

transformação histórica do capitalismo e demonstrar que não era um defensor do 

capitalismo, ele fez uma distinção entre os elementos reversíveis e irreversíveis da 

economia mundial (233). Irreversíveis eram as etapas pelas quais a economia capitalista 

atravessou, a sua transição entre o artesanato para o capital comercial, do capital industrial 

para o capital financeiro. Assim como ocorria com o corpo humano, que passa por fases 

em seu desenvolvimento as quais não pode voltar atrás, o organismo econômico também 

passava pela sucessão de fases históricas que não podiam voltar atrás. Por outro lado, 

existiam os elementos reversíveis. Estes eram os movimentos da conjuntura, como 

população, produção, etc., que variavam ao longo do tempo, formando os ciclos da 

conjuntura econômica. Com esta diferenciação, ele buscava desqualificar os seus 

detratores, afirmando que o seu objeto foi a investigação da conjuntura econômica e que 

                                                           
233 “Tendo tudo, não é o estudo dos processos irreversíveis do desenvolvimento do capitalismo enquanto 

tal que procedemos, e é por isso que nada dizemos sobre as perspectivas desse processo irreversível. O 

capitalismo, como regime historicamente condicionado, pode morrer. Mas quando ele vai morrer? “A hora 

está próxima? - “Ignoranus”, devemos dizer com bastante sinceridade, como Du Bois-Reymond e repetir 

depois de Trotsky: “não fazemos previsões semelhantes”. Teoricamente, parece-nos que esta questão não 

apenas permanece sem solução, mas que provavelmente nem mesmo admite uma solução de categoria 

científica. Enquanto em processos reversíveis temos atualmente uma capacidade de previsão muito fraca, 

em processos irreversíveis temos muito menos. Tudo o que podemos dizer aqui sobre o futuro são apenas 

afirmações muito gerais sobre a direção de tendências particulares, sem localizá-las dentro de um período 

de tempo específico. Mas isso, é claro, não impede de acreditar que certas perspectivas definidas do 

processo irreversível estão próximas e agindo em sua direção. Mas seria um erro substituir 

inconscientemente a categoria de fé pela de conhecimento. Tudo o que aqui nos ocupa como objeto direto 

de nossa pesquisa são os processos reversíveis da dinâmica das conjunturas. Distinguimos entre pequenos 

ciclos de 7 a 10 anos e grandes ciclos de 40 a 50 anos, aqueles que temos tentado seguir desde o final do 

século XVIII” (KONDRATIEV, 1992, p. 533). “Ayant tout, ce n’est pas à l’étude du processos irréversible 

du développement du capitalisme em tant que tel que nous procédons, et c’est pour cette raison que nous 

ne disons absolument rien des perspectives de ce processos irréversible. Le capitalisme, comme régime 

conditionné historiquement, peut mourir. Mais quando mourra-t-il? “Cette heure est-elle proche? – 

“Ignoranus”, devons-nous dire tout à fait sincèrement, comme Du Bois-Reymond et redire après Trotsky: 

“nous ne faisons pas de semblables prédictions”. Théoriquement, il nous apparaît que cette question non 

seulement n’est pas résolue, mais qu’elle n’admet probablement même pas de solution de catégorie 

scientifique. Si dans les processos réversibles, nous disposons pour le moment d’une capacite de prévision 

bien faible, dans les processus irréversibles, nous em avons beaucoup moins encore. Tout ce que nous 

pouvons dire ici de l’avenir, ce ne sont que des affirmations d’ordre trè general sur l’orientation de telles 

ou telles tendances particulières, sans les situer dans um cadre de temps déterminé. Mais cela n’interdit pas, 

bien entendu, de croire proches certaines perspectives déterminées du processus irréversible et d’agit em 

leur direction. Mais ce serait une erreur que de substituer inconsciemment la catégorie de la foi à celle du 

savoir. Tout ce qui nous ocupe ici comme objet direct de notre recherche, ce sont les processus réversibles 

de la dynamique des conjonctures. Nous distinguons de petits cycles de 7-10 ans et de grands cycles de 40-

50 ans, ceux que nous tentons de suivre depuis la fin du 18º siècle” (KONDRATIEV, 1992, p. 533). 
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não desconsiderava o papel da mudança histórica e da luta de classes, porém, acreditava 

que estes não eram dados objetivos para a análise conjuntural da economia. 

Depois de esclarecida a questão de que não se tratava de defender ou 

não o capitalismo, mas categorizar o seu desenvolvimento histórico, ele parte para uma 

discussão sobre a natureza das crises no capitalismo e particularmente da crise de 1920-

1921. Ele considerou que Ossinski e outros partiam de conceitos gerais sobre as crises, 

que apenas estabeleciam as suas consequências sem jamais explicar como elas ocorriam. 

Ficavam na superfície do problema e não apresentavam a sua natureza. A teoria de 

Osinski, por exemplo, defendia que as crises eram o resultado das contradições do 

capitalismo. Kondratiev considerava que a existência de contradições era uma coisa óbvio 

e lógica, que por si só não explicavam a natureza das crises. Uma crise não podia ser 

explicada como sendo apenas o resultado das contradições do capitalismo. Ele queria 

saber o caminho e as causas concretas que determinaram uma crise em particular, a de 

1920-1921. Por isso que ele considerou que a teoria das crises de Osinski não apresentou 

nada de novo sobre as causas da crise 1920-1921.  

O contra-ataque de Kondratiev, conforme dissemos, buscava a sua 

legitimidade científica. Por isto, ele buscou fundamentar os seus argumentos na leitura de 

algumas obras de Marx. Tal cânone fortalecia a argumentação de Kondratiev, mas 

também permite-nos descobrir a forma que ele interpretou Marx. Segundo ele, no Volume 

III de O Capital, Marx havia definido a questão das crises de uma maneira diferente do 

que pensava Osinski, mas claro, próxima as teses de Kondratiev, uma espécie de Marx 

kondratieviano. Segundo ele, Marx considerava que as crises não eram uma catástrofe 

final. Na questão epistemológica, concordamos que Marx não era um apóstolo do 

catastrofismo, que um dia iria ocorrer uma crise final de dissolução do capitalismo como 

ocorreu com a queda de Roma. Para Kondratiev, as crises eram momentos de “ruptura do 

equilíbrio”, eram soluções temporárias encontradas pelo próprio capital para resolver as 

suas contradições. Isso ocorria até o momento em que se restaurava o “equilíbrio 

quebrado”.  Vejamos as suas palavras: 

 

É muito claro que, por um lado, Marx vê a essência da crise, 

precisamente na ruptura do equilíbrio ou crise, uma liquidação 

temporária das contradições existentes e um restabelecimento do 

equilíbrio. E se Osinski quisesse não apenas indicar os resultados 
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da crise, mas defini-la verdadeiramente, deveria ter revelado o 

que este “meio de resolver as contradições” indica, ou mesmo 

revela quais características caracterizam a economia do período 

crítico (234) (KONDRATIEV, 1992, p. 502). 
 

Kondratiev diz que em Marx, a contradição é um fundamento da crise 

e não a própria explicação da crise. Para isto, ele citou o Livro III e o as Teorias da Mais-

Valia de Marx. Do primeiro, ele considera que a essência da teoria da crise em Marx é o 

subconsumo e a pauperização das massas, mas esta não é a explicação dos motivos que 

levam as crises, pois o capitalismo repousa sobre a esfera produtiva. Do Teorias da Mais-

Valia ele disse que Marx apresentava a possibilidade de superprodução e da crise, que a 

produção podia ser realizada em proporções que não atentavam para os limites do 

mercado. Portanto, segundo Kondratiev, Marx não considerava a contradição principal 

de Osinski como uma causa essencial, ela era somente uma condição e indicava uma 

forma abstrata, uma possibilidade potencial para uma crise, mas não dava uma explicação 

final para qualquer crise (235). Marx conhecia as várias possibilidades de crise e inclusive 

outras possibilidades do que as apontadas por Osinski, como o dinheiro mercadoria, como 

meio de circulação e pagamento. Segundo Kondratiev, Marx não interpretava as crises só 

por essas condições gerais de possibilidade, zombava desse tipo de explicação, dos 

economistas que tentavam explicar as crises pelas possibilidades, mas sem explicar a sua 

realidade concreta. Por isto que para Kondratiev o argumento de Osinski era óbvio, que 

                                                           
234 “Il est donc clair que, d’une part, Marx voit l’essence de la crise, précisément dans la rupture de 

l’équilibre ou crise, une liquidation temporaire des contradictions existentes et um rétablissement de 

l’équilibre. Et si Ossinski voulait non pas simplement indiquer les résultats de la crise, mais véritablement 

la definir, il aurait dû révéler em quoi consiste ce “moyen e résoudre les contradictions” qu’il indique, ou 

encore révéler par quels traits se caractérise l’économie de la période critique” (KONDRATIEV, 1992, p. 

502). 

235 “Assim, Marx não considera a contradição essencial do capitalismo indicada por Ossinsk i, “a causa 

essencial”, apenas como uma condição geral de superprodução e crise. E, como tal, esta condição indica, 

se a expressamos na linguagem de Marx, apenas a “forma abstrata” e “a possibilidade potencial” de uma 

crise, mas não nos fornece de forma alguma a explicação. Marx conhece várias condições desse tipo de 

possibilidade de crise. Ele também os vê em outras contradições constantes específicas do capitalismo, o 

que se expressa na divisão da mercadoria em mercadoria e dinheiro, o que se expressa na duplicação das 

funções do dinheiro como instrumento de circulação e como meios de pagamento. Mas ele absolutamente 

não pensa em explicar a crise por essas condições gerais (KONDRATIEV, 1992, p. 508). “Ainsi, Marx ne 

considere la contradiction essentielle du capitalisme qu’indique Ossinski, “la cause essentielle”, que comme 

condition générale de la surproduction et de la crise. Et en tant que telle, cette condition n’indique, si on 

s’exprime dans le langage de Marx, que “la forme abstraite” et “la possibilite potentielle” d’une crise, mais 

n’em fournit pas du tout l’explication. Marx connaît plusieurs conditions de ce genre de possibilite de crise. 

Il les voit aussi dans d’autres contradictions constantes propres au capitalisme, celle qui s’exprime dans le 

dédoublement de la marchandise en marchandise et argent, celle qui s’exprime dans le dédoublement des 

fonctions de l’argent comme outil de circulation et comme moyen de paiement. Mais il ne songe absolument 

pas à expliquer la crise par ces conditions générales” (KONDRATIEV, 1992, p. 508). 
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argumentar que as contradições estavam presentes na crise era algo falacioso, que seria o 

mesmo que dizer que a possibilidade de crise sempre existe no próprio movimento do 

capital. As contradições e as possibilidades do marxismo de Osinski não explicavam o 

motivo da crise de 1920-1921. Kondratiev arremata dizendo que não se pode enunciar de 

forma abstrata que “a crise é a causa da crise”, pois como vemos, representa uma 

verdadeira tautologia. E Kondratiev ataca Osinski: 

 

Enquanto Marx fala de contradições perfeitamente definidas do 

capitalismo como condições gerais de crise, Osinski tenta tornar 

a teoria de Marx mais marxista e fala de todas as contradições do 

capitalismo; enquanto Marx considera as contradições que cita 

como condições para a possibilidade de uma crise, Osinski age 

com muito mais ousadia e declara todas as contradições que estão 

na origem da crise. Onde Marx se abstém de fazer julgamentos, 

Osinski, obviamente, usa a ousadia para "desenvolver" a teoria 

de Marx, e esquecendo o que ele havia dito nas páginas 201-202, 

sobre “o único fundamento final de crise”, eleva este fundamento 

à categoria de “causa essencial (236)” (KONDRATIEV, 1992, p. 

509). 
 

Aqui vemos uma questão ontológica entre causa e acontecimento. Para 

Kondratiev, a possibilidade do acontecimento não explicava a sua causa. Não era a 

existência de uma contradição “essencial” que explicava o motivo da crise de 1920-1921 

ter acontecido. Segundo Kondratiev, Osinski fazia isto, ele apenas indicava a 

possibilidade de crise como a explicação da própria crise. Tal procedimento levava ao 

ocultamento das causas da crise, pois o ato de ficar apenas enunciando as possibilidades 

não explicava concretamente a crise de 1920-1921. Para Kondratiev, isto era diferente do 

método empregado por Marx, que quis saber o motivo da forma abstrata deixar de ser 

possibilidade e se transformar em realidade. O próprio Osinski não foi fiel a sua causa 

“essencial”. Para Kondratiev ele falava em causa geral, mas a esquecia e passava a 

analisar as causas imediatas – essas causas imediatas eram as desproporcionalidades 

levantadas anteriormente (escala global, cidade e campo, etc.). A única originalidade do 

                                                           
236 Alors que Marx parle de contradictions parfaitement définies du capitalisme comme de conditions 

générales des crises, Ossinski tente de rendre la théorie de Marx davantage marxiste et parle de toutes les 

contadictions du capitalisme; alors que Marx considere les contradictions qu’il cite comme conditions de 

la possibilite d’une crise, Ossinski agit beaucoup plus hardiment et declare toutes les contradictions causes 

de la crise. Là où Marx s’abstient d’émettre des jugenments, Ossinski, visiblement, prend la hadiesse de 

“développer” la théorie de Marx, et oubliant ce qu’il avait dit aux pages 201-202, sur “le fondement unique 

final de la crise”, élève ce fondement au rang de “cause essentielle” (KONDRATIEV, 509, 1992). 
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trabalho de Osinski, segundo Kondratiev, foi ter especificado as desproporcionalidades 

na produção, mas até esta especificação não era exata. Ele levantava muitos materiais 

factuais de vários ramos da indústria e agricultura e depois as suas mudanças mais 

importantes na economia mundial, o que era um método de generalização inexato. 

Podemos ver que Kondratiev defendia a necessidade de uma investigação concreta sobre 

a crise, do pesquisador não partir de dogmas pré-estabelecidos com fórmulas prontas. Ele 

considerou que Osinski não utilizou o método de Marx ao realizar a sua investigação. 

Apenas fez uma leitura apressada e confusa sobre as crises na obra de Marx. Por isso que 

Osinski substituiu as causas pelas consequências. A conclusão extraída por Kondratiev 

foi que a explicação de Osinski não era marxista e que a sua “causa essencial” não 

explicava a crise de 1920-1921. 

Outro problema que Kondratiev levantou foi em relação a interpretação 

de Osinski sobre os esquemas de reprodução do Livro II de O Capital. Segundo ele, 

Osinski fazia generalizações falsas sobre as desproporcionalidades, visando simplificar, 

mas que levavam a distorções. Para Osinski, as crises sempre iniciavam no Departamento 

II, dos meios de produção, para depois afetarem o Departamento I, dos meios de consumo. 

Primeiro, Kondratiev esclareceu sobre o método de Marx na divisão em três 

departamentos. Segundo ele, esta era apenas uma “aproximação grosseira”, uma 

generalização, uma aproximação sucessiva da realidade e não uma verdade absoluta. 

Kondratiev cita Varga, que afirmou que a crise podia também começar por um 

desequilíbrio no departamento I, dos meios de consumo, mesmo que a proporção da 

produção entre os departamentos correspondesse a um diagrama infinito de 

possibilidades, revelado na própria União Soviética ao tentar fazer um plano econômico 

único. Segundo Kondratiev, os esquemas de reprodução eram uma forma para entender 

o funcionamento do equilíbrio no sistema capitalista e como ele se rompia, ocorrendo o 

início de uma crise. Considerava que em sua teoria da reprodução e acumulação do 

capital, Marx usava um método esquemático para dividir a produção entre produção dos 

meios de produção e produção dos meios de consumo, mas ele também subdividiu em 

produção dos meios de consumo para os trabalhadores e produção dos meios de consumo 

para os capitalistas. Se houvesse necessidade podia fazer mais esquemas. Isto revelava, 

segundo ele, o método empregado por Marx: 
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E usando, neste caso preciso, o método dos diagramas de Marx, 

é fácil mostrar que a ruptura e a crise da reprodução social não 

ocorrem apenas quando desaparece a contribuição proporcional 

entre a produção dos meios de produção e a dos meios de 

consumo. “A extrema complexidade dos processos, por si só”, 

diz Marx, “dá não menos numerosos motivos para a interrupção 

de seu curso normal (237)” (KONDRATIEV, 1992, p. 513). 

 

Kondratiev considerava que Osinski interpretava os esquemas de 

reprodução de Marx de forma dogmática, achando que a crise foi causada por 

superprodução dos meios de produção em relação aos bens de consumo. Com isso ele 

distorcia a teoria e o método de Marx. Ele aplicava mecanicamente as deduções dos 

esquemas de Marx. Mas quando Osinski foi verificar se essa desproporcionalidade 

ocorreu em 1920-1921, a sua única prova foi a superprodução de navios e nenhuma outra. 

Mas Kondrateiv acreditava que até neste ponto ele cometia equívoco, pois com o fim da 

guerra, certos ramos mais preservados da indústria pesada aumentaram a sua produção, 

portanto, o conceito correto seria o de desproporção relativa e não geral.  

Ele afirmou que essa defesa da superprodução dos meios de produção 

realizada por Ossinski possuía três erros: 1. A análise de Osinski não representava a 

metodologia e intenção de Marx. 2. A superprodução dos meios de produção era uma 

explicação falsa. 3. Estava errada a explicação da causa específica da 

desproporcionalidade ocorrer na forma de superprodução dos meios de produção. Para 

Kondratiev, as desproporcionalidades eram muito mais variadas e vinculadas aos 

acontecimentos da guerra. Essa análise também tinha que ser feita em relação as 

desproporcionalidades entre a produção urbana e rural, que ocorria um processo 

semelhante, não existindo uma desproporcionalidade geral e nem uma superprodução 

geral. As relações entre o campo e a cidade não eram determinadas apenas pelo seu 

pertencimento a indústria urbana ou rural, mas de acordo com a situação que ocupavam 

durante a guerra e no pós guerra. 

Kondratiev defendia que a crise de 1920-1921 era semelhante a outras 

crises capitalistas de superprodução. Como crise de superprodução, se enquadrava na 

                                                           
237 Et em utilisant, dans ce cas précis, la méthode des schémas de Marx, il est facile de montrer que la 

rupture et la crise de la reproduction sociale n’arrive pas seulement lorsque disparaît ler apport 

proportionnel entre la production des moyens de production et celle des moyens de consommation. 

“L’extrême complexité du processos, par ele-même”, dit Marx, “donne des raisons non moins nombreuses 

pour la rupture de son déroulement normal” (KONDRATIEV, 1992, p. 513). 
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teoria geral das crises capitalistas. Neste ponto concordava com Osinski, que reconhecia 

corretamente que a semelhança entre a crise de 1920-1921 e as outras crises anteriores 

podiam esclarecer o funcionamento das leis capitalistas em geral, mas isso, apesar de 

importante, não bastava. Era preciso ir além deste tipo de generalização abstrata. Era 

preciso passar do ponto de vista ideográfico para o nomográfico, ou seja, era preciso partir 

dos elementos gerais e particulares para as suas relações em seu conjunto. Para Osinski, 

isto era uma fuga da verdade, mas para Kondratiev era um procedimento científico. Ou 

seja, para Kondratiev não se podia renunciar a generalização e abstração científica, mas 

era necessário não as formular de maneira dogmática ou idealista, pois a crise de 1920-

1921 possuía várias peculiaridades que a tornavam originais. E era justamente na 

interpretação de tais peculiaridades que ele considerava que se manifestava a sua 

divergência com os seus críticos. Então, a particularidade da crise era a de ter sido um 

“rescaldo da guerra”, tanto em sua “magnitude, profundidade, ritmo e desenvolvimento”, 

com a criação de desproporções relativas na economia mundial e no interior das 

economias nacionais, nos vários ramos, no poder de compra e na queda do consumo em 

geral. Para se entender uma crise era necessário analisar as causas que romperam o 

equilíbrio da produção. Ele afirmou que o seu livro de 1922 abordava esta questão, 

buscando afirmar que a guerra distribuiu as forças produtivas de uma nova forma. 

Portanto, era preciso analisar a situação concreta para saber como se comportou a 

produção durante a crise. O livro de Kondratiev teve como principal objetivo analisar a 

influência da Guerra Mundial sobre a economia mundial e as economias nacionais, 

entendendo a crise de 1920-1921 como um “rescaldo” da guerra e do movimento cíclico 

de curta e longa duração. 

Ele afirmou que construiu uma generalização sobre o estado da 

produção durante a crise que permitiu a investigação da desproporcionalidade relativa 

mundial. Esta desproporção ocorria tanto na distribuição da produção como no poder de 

compra. Ela estava presente tanto nas relações entre os países como no interior das 

economias nacionais. Também enunciou que diferente do ataque de Osinski, ele não 

afirmou que existia uma desproporcionalidade em geral, mas relativa. Não pensou em 

desproporcionalidade dos meios de produção e consumo, da produção urbana e rural em 

geral. Existiam ramos em estado de hipertrofia relativa e outros com insuficiência. 

Portanto, era necessário analisar essa diferença. Depois da guerra ocorreram 

desproporcionalidades em vários setores e estas desproporções foram agravadas com a 
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saída da Rússia do mercado mundial, pelas condições desfavoráveis para a realização do 

comércio mundial, pela diminuição do crédito e redução do poder de compra da 

população devido ao aumento dos impostos em todos os países. Portanto, para Kondratiev 

toda crise tem desproporcionalidades particulares e não havia uma desproporcionalidade 

única e sempre a mesma.  

A teoria de Kondratiev defendia que a crise de 1920-1921 não ocorreu 

apenas quando desapareceu a proporcionalidade entre os meios de produção e de 

consumo, pois eram problemas complexos e não eram mecânicos (238). Ele dizia que a 

própria história das crises confirmava isso. Assim, em 1857, não foi apenas a 

desproporcionalidade dos meios de produção, mas também nos meios de consumo. A 

crise de 1873 foi precedida por um desenvolvimento da indústria metalúrgica 

principalmente na Alemanha e uma desproporção e uma hipertrofia na produção de trigo 

nos Estados Unidos. Não foi uma crise normal, teve causa na superprodução dos meios 

de produção em geral. Portanto, na origem de toda crise não existia uma única 

desproporcionalidade na produção, mas a combinação de várias. Em cada caso de análises 

concretas era preciso averiguar a desproporcionalidade em questão. Na crise de 1920-

1921 existiram as suas desproporcionalidades específicas e tal conclusão não estava em 

contradição com Marx. Por isso que ele defendeu que as suas diferenças sobre as causas 

da crise foi por Osinski ter entendido Marx de forma errada. 

O texto de Kondratiev demonstra claramente o seu posicionamento 

político: interpretar que o capitalismo não estava prestes a ruir significava a possibilidade 

de pensar na forma em que a Rússia seria reincorporada ao mercado mundial. Kondratiev 

afirmou que a sua investigação não buscava estudar os processos irreversíveis do 

desenvolvimento do capitalismo (239) ou seja, os processos de mudança qualitativa. 

                                                           
238 “Já dissemos acima que toda crise posteriormente sugere desproporcionalidades particulares e é 

duvidoso que haja o surgimento de uma desproporcionalidade única, sempre a mesma, especialmente à 

medida que a economia mundial cresce” (KONDRATIEV, 2002, p. 519). “Nous avons déjà dit plus haut 

que chaque crise sugit par suíte de disproportionnalités particulières et il est douteux qu’il y em ait une 

surgie d’une seule disproportionnalité, toujours la même, surtout à mesure que l’économie mondiale se 

développe” (KONDRATIEV, 2002, p. 519). 

239 Segundo Kondratiev, os argumentos de Osinski ao acusa-lo como um defensor do capitalismo, apenas 

zombava da teoria dos ciclos longos com falácias de que ele fazia dos conceitos de crise, capital, lucro, 

renda, categorias lógicas e não históricas, e que Kondratiev encontrava crises no passado, que as coisas 

jamais iriam mudar. Portanto, esta concepção de Osinski é completamente falsa e visava apenas criar uma 

caricatura do seu oponente. Kondratiev respondeu: “É ingênuo objetar à teoria dos ciclos longos que 

menciona o czar Goroh, e é indigno negá-lo por mera suspeita: o autor tem alguma intenção extra-científica 

oculta? Suspeitar dos outros sem nenhum motivo válido não é revelar sua própria fraqueza de alma diante 

deles? Tanto mais que na teoria dos grandes ciclos, senão na sua explicação, estamos longe de estar sós: 
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Mesmo assim, isso não significava que ele não acreditasse que o capitalismo “enquanto 

um sistema condicionado vai morrer”, que os “processos irreversíveis continuam agindo 

e podem mudar qualitativamente a sua direção”. Ele apenas acreditava que as visões 

catastrofistas, como a de Osinski, não apresentavam dados objetivos para caracterizar a 

iminência de uma crise geral final. Eram apenas concepções mecânicas extraídas de 

trechos avulsos de Marx, que desconsideravam o seu método. Portanto, ele chamou a 

atenção para a falsidade das previsões catastrofistas, tentando demonstrar que a ciência 

era diferente da vidência, que sobre o futuro era possível apontar somente tendências 

particulares. 

Ao contrário desta visão de mundo apocalíptica, Kondratiev defendeu 

que era um consenso entre os estudiosos o fato de que a conjuntura mundial apontava 

para uma recuperação. A constatação da recuperação já tinha sido feita por inúmeras 

figuras públicas, como Trotsky e o próprio Varga. Como era complexa a visão de mundo 

de Kondratiev, ele via que esta recuperação não significava que o capitalismo estava livre 

de crises no futuro. Se o capitalismo não “desabasse”, a recuperação não seria duradoura, 

pois a entrada no ciclo longo descendente apontava para uma crise profunda e prolongada. 

Portanto, diferente da concepção mecânica de Osinsky, que acreditava que o capitalismo 

estava em uma crise terminal, Kondratiev se apoiou em Varga, que caracterizou que 

mesmo com a melhoria dos indicadores econômicos, a melhora do capitalismo ocorria 

em uma época de crise geral. Mas como era esta crise futura? Ela era explicada mediante 

as suas particularidades e podia ser vista a sua iminência através da investigação do 

movimento dos Ciclos Longos e dos Ciclos Curtos, que se repetiam periodicamente desde 

o século XVIII. Para ele, de acordo com esta regularidade do passado, com a sucessão 

entre fases ascendentes e descendentes, podia afirmar que mesmo com a recuperação 

econômica, o Ciclo Longo havia entrado na fase descendente. Nesta fase, os ciclos curtos 

de crise seriam maiores e os ciclos curtos ascendentes seriam menores. Kondratiev fez 

uma afirmação importante: 

                                                           
citemos as obras de Lescure, Aftalion ... Certamente, para Ossinski, pelo que sabemos, não é convincente 

... então, citemos Trotsky, Panekoek, Kautsky”239 (KONDRATIEV, 1992, p. 516). “Il est naïf d’objecter 

à la théorie des grands cycles em mentionnant le tsar Goroh, et il est indigne de la nier sur de simples 

soupçons: l’auteur aurait-il des intention cachées extrascientifiques? Soupçonner les autres sans aucun 

motif valable, n’est-ce pas révéler as propre faiblesse d’âme face à eux? D’autant plus que dans la théorie 

des grands cycles, sinon dans leur explication, nous sommes loin d’être seuls: citons les travaux de Lescure, 

Aftalion... Certes, pour Ossinski, autant que nous sachions, ce n’est pas convaicant... alors, citons Trotsky, 

Panekuk, Kautsky” (KONDRATIEV, 1992, p. 516). 
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Mas obviamente há duas coisas: ou aceitamos que o capitalismo 

perdurará por tal ou tal período de tempo, ou admitimos que está 

morto. Na primeira hipótese, devemos admitir também que 

subsistem os traços essenciais que, precisamente, caracterizam o 

capitalismo. E, neste caso, também existirão as características 

essenciais da dinâmica das conjunturas capitalistas. Até o 

colapso do capitalismo, perto ou longe, pode ser uma questão de 

mudanças não em seus traços essenciais e característicos, mas 

apenas em seus caracteres derivados: do contrário, não seria o 

capitalismo. Quanto à mudança de traços secundários e 

derivados, ela já ocorreu no passado, por exemplo, na forma de 

mudanças de fase no século XIX e no início do século XX. Mas 

esta mudança de fases não nos dá base para modificar as posições 

essenciais da teoria do capitalismo e a dinâmica de suas 

conjunturas. (...) Estas são nossas conclusões sobre o panorama. 

Eles são muito condicionais e não irão satisfazer aqueles que têm 

sede de profecias sociais, é claro. Mas não pretendemos dar essa 

satisfação lá (240) (KONDRATIEV, 1992, pp. 526-527).  

 

O que Kondratiev estava tentando abordar é que em uma sociedade 

como a soviética, uma sociedade de transição, a essência do capitalismo não havia sido 

destruída, ele tinha apenas passado para uma nova fase, sem modificar os seus “traços 

essenciais”, portanto, indiretamente dizia que esta análise dizia respeito também a 

economia russa. Em segundo lugar, mesmo com toda a profunda crise do Ciclo Longo, 

por mais grave que fosse, não representaria o fim e a morte do capitalismo, pois de acordo 

com a periodicidade do Ciclo, ele se recuperaria, o que não significa que ele interpretava 

o capitalismo como eterno. Segundo Kondratiev, mesmo Trotsky disse que a melhora das 

conjunturas ocorre em meio a uma crise geral do capitalismo em escala mundial e 

europeia em particular, mas que essa desagregação capitalista não impedia mudanças 

conjunturais. Também disse que Varga reconhecia as fases de crise e de recomposição. 

Segundo Kondratiev, até mesmo Osinski reconhecia isso de certa forma quando falava 

                                                           
240 “Mais, de toute évidence, de deux choses l’une: soit nous admettons que le capitalisme subsistera 

pendant tel ou tel laps de temps, soit nous admettons qu’il est mort. Dans la première hypothèse, nous 

devons admettre également que subsitent les traits essentiels qui, justement, caractérisent le capitalisme. Et 

dans c ecas, les traits essentiels de la dynamique des conjoctures capitalistes existeront aussi. Jusqu’à 

l’écroulement du capitalisme, qu’il soit proche ou lointain, il peut être question de changements non pas de 

ses traits essentiels et caractéristiques mais seulement de ses caracteres dérivés: autrement, ce ne serait plus 

le capitalisme. Qunt au changement des traits secondaires, dérivés, il s’em est déjà produit dans le passé, 

par exemple sous la forme de changement de phases au 19º et au début du 20º siècle. Mais ce changement 

de phases ne nous fonde pas à modifier les positions essentielles de la théorie du capitalisme et de la 

dynamique de ses conjonctures. (...) Telles sont nos conclusions sur les perspectives. Eles sont três 

conditionnelles et ne satisferont pas ceux qui ont soif de prophéties sociales, naturellement. Mais nous 

n’aspirons pas à donner cette satisfaction là” (KONDRATIEV, 1992, pp. 526-527). 
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que superou a crise de 1920-1921 e que o capitalismo por suas características não 

deixariam de existir crises por conta própria, sem a luta revolucionária para derrubá-lo e 

até mesmo Varga disse que o capitalismo nunca entraria em colapso por si só. O ciclo era 

provável, só não aconteceriam se ocorressem modificações irreversíveis. Neste aspecto, 

a concepção de Kondratiev é muito importante, pois a visão mecânica de um certo 

marxismo filiado a II Internacional, ocorreria uma transição natural entre o capitalismo e 

o socialismo. Kondratiev estava dizendo que não se pode determinar um fim do 

capitalismo por suas contradições iminentes, pois este vai se recompondo em meio as 

mudanças nos Ciclos Curtos e nos Ciclos Longos. Esta seria obra, se ocorresse, de eventos 

na superestrutura e não pela dinâmica econômica. Em nosso ponto de vista, este tipo de 

compreensão desconsidera os limites do próprio modo de produção capitalista, ou o 

capital possui uma expansão ilimitada e as crises servem apenas para reequilibrar o 

sistema em curto e longo prazo? Não vamos responder a esta pergunta neste momento, 

mas apenas apontar para a necessidade de contestar a visão de que o capitalismo sempre 

pode se recompor, pois acaba desconsiderando a categoria de “limite” para a expansão 

por suas próprias contradições. Isto se deve a uma interpretação equivocada do método 

de Marx, que também não adentraremos aqui.  

Com estes dois argumentos, de que Osinski não havia compreendido o 

conceito de crise de Marx e havia lido errado os esquemas de reprodução, ele estava 

tentando mudar o foco da discussão para partir ao contra-ataque, afirmando que os seus 

opositores eram aqueles que não conheciam as categorias de Marx, que apesar de usarem 

conceitos supostamente marxistas, possuíam uma visão das crises diferente das que foram 

dadas na obra O Capital. O contra-ataque de Kondratiev foi preciso, pois ele demonstrava 

uma contradição entre os conceitos de Osinski e os de Marx. Ao demonstrar a 

inconsistência dos conceitos de Osinski sobre as crises capitalistas, da sua análise sobre 

as desproporções, de não conseguir compreender concretamente a crise de 1920-1921, 

Kondratiev estava demonstrando as inconsistências do seu opositor para favorecer ao seu 

posicionamento e conquistar a sua autoridade científica. Ele admitiu, “não nos 

consideramos marxistas, mas nós o consideramos um método muito valioso e fértil do 

ponto de vista científico (241)” (KONDRATIEV, 1992, p. 513). Portanto, para reforçar a 

sua autoridade científica, ele diz que mesmo não sendo um marxista, sabia extrair o 

                                                           
241 “Nous ne nous considérons pas comme marxiste, mais nous estimons as méthode fort précieuse et 

fertile du point de vue scientifique” (KONDRATIEV, 1992, p. 513). 
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principal da obra de Marx, o seu método. Cabe ressaltar que a visão de Kondratiev sobre 

o método de Marx precisa ser aprofundada, pois a crítica de Rosdolsky se aplica também 

certeiramente nele. No contexto em que estamos discutindo, o favorecimento de sua 

autoridade científica representava um passo importante em sua prática política. 

 

A CONSTRUÇÃO DA AUTORIDADE CIENTÍFICA EM 1924 

 

Nesta parte vamos investigar a ação de Kondratiev para a construção de 

sua autoridade científica no ano de 1924. Este é um período marcado por um debate 

epistemológico contido na obra intitulada Sobre os Conceitos de Estática, de Dinâmica e 

de Conjuntura em Economia, publicada no primeiro semestre de 1924, quando abordou 

questões metodológicas sobre a Teoria das Conjunturas e sobre o estudo dos ciclos 

econômicos. Neste ano, ele também faz uma viagem por vários países da Europa e 

América, estabelecendo relações com vários centros de pesquisas, renomados 

economistas e ministros, que possibilitaram com que Kondratiev pudesse divulgar as suas 

ideias em âmbito internacional, o que posteriormente facilitou a difusão do seu trabalho 

de 1925, intitulado Os Ciclos Econômicos Longos, em alguns países além da Rússia. 

O ano de 1924 foi marcado economicamente pela parcial superação da 

Crise das Tesouras. Várias medidas adotadas pelo governo soviético, como a reforma 

monetária, a redução dos preços de bens primários, crédito para indústrias, entre outras 

medidas, surtiram um efeito no curto prazo e permitiram com que a indústria atingisse o 

patamar do período anterior à guerra. O governo também tomou medidas administrativas, 

como a demissão de Piatokov da presidência do Gosplan, acusando-o de aplicar uma 

política em defesa do “lucro máximo” que ajudava a encarecer os produtos industriais. 

Porém, os problemas que haviam desencadeado a Crise das Tesouras persistiam. As 

medidas adotadas pelo Estado soviético agiram apenas de forma terapêutica no curto 

prazo e não solucionaram a essência do problema no longo prazo.  

A questão central era como se daria a industrialização do país, se de 

uma maneira intensiva ou gradual. Foi no clima da Crise das Tesouras e da morte de 

Lenin que ocorreu XIII Congresso do Partido Bolchevique em maio de 1924, que foi 

decisivo neste debate. Este foi um Congresso com intensas polêmicas sobre várias 
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questões, como a leitura do Testamento de Lenin, ao qual Stalin entregou o seu cargo e 

não foi aceito nem por Trotsky. O principal debate do Congresso se deu em torno da 

plataforma da Oposição de Esquerda, que era um grupo de oposição contrário a parte do 

Comitê Central e sua política econômica. A Oposição de Esquerda contava com vários 

membros, entre os seus principais líderes estavam Preobrajenski, Trotsky, Piatakov e 

Osinski. A Oposição de Esquerda defendia dois pontos principais em sua Plataforma, o 

direito a organização de frações no interior do Partido e a intensificação da 

industrialização como medida para solucionar as desproporções causadas pelo 

movimento das “Tesouras”. 

Este debate vinha ocorrendo desde 1923, quando um grupo de 

economistas iniciou uma polêmica pública difundindo um manifesto intitulado 

Declaração dos 46, que defendia uma industrialização intensiva do país. O triunvirato que 

hegemonizava o Partido: Zinoviev, Kamanev e Stálin – achava que não era hora de 

romper com a NEP, pois era uma situação que podia comprometer a aliança operário-

camponesa, que a industrialização deveria ocorrer de forma gradual. A pauta da 

plataforma da Oposição de Esquerda foi derrotada neste Congresso (242) e as teses em 

defesa da continuidade da NEP e do gradualismo industrial venceram. Stálin fez o 

informe do CC ao congresso, mas um mês após a realização do evento ele escreveu um 

balanço em que afirma: 

 

Não conseguimos realizar esta ligação econômica, este 

intercâmbio constante entre a cidade e o campo, a indústria e a 

economia camponesa, mediante uma troca direta dos produtos da 

indústria pelos produtos da economia camponesa. Não o 

conseguimos porque a nossa indústria é pouco desenvolvida (...) 

A tarefa consiste em utilizar os esforços de milhões de pequenos 

proprietários, para dominar o comércio, para colocar nas mãos 

do Estado e das cooperativas os canais mais importantes do 

abastecimento do campo e da cidade e estabelecer, de tal modo, 

um laço indestrutível, uma colaboração indissolúvel, entre 

indústria e a economia camponesa” (243) (STÁLIN, 1924).  

 

                                                           
242 Diferente da tese simplista de historiadores trotskistas que consideram a respeito de Stálin, que “o 

Secretariado   lhe   garantiu   uma   posição   estratégica   que   lhe possibilitou utilizar   suas   funções   

administrativas   para   manipulações políticas” (PRADO, 2017, p. 156) é uma explicação insuficiente, pois 

apenas artimanhas não explicam a derrota política da Plataforma da Oposição de Esquerda, que era a 

oposição entre uma industrialização intensiva ou gradual. 

243 Disponível em: << https://www.marxists.org/portugues/stalin/1924/06/17.htm >>. 

https://www.marxists.org/portugues/stalin/1924/06/17.htm
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A posição de Stálin e da maioria do partido era tentar fortalecer a 

colaboração entre os interesses urbanos e rurais e não o de realizar uma industrialização 

intensiva. Ao longo do ano o debate teórico e político entre Trotsky e Stálin seguiu. Em 

maio, Stalin lançou os Fundamentos do Leninismo. Trotsky escreveu o texto as Lições de 

Outubro e foi respondido abertamente por Stálin com a intervenção Leninismo ou 

Trotskismo? que foi respondido com uma carta de Trotsky ao Comitê Central em janeiro 

de 1925. Existem várias avaliações historiográficas sobre este debate a respeito da 

industrialização intensiva, como a polêmica entre Erich Strauss e Maurice Dobb. Por um 

lado, Strauss defendeu que existiam condições para a industrialização intensiva neste 

período, pois os camponeses estavam predispostos aos produtos industriais, fato que não 

ocorria em 1928. Tal visão foi contestada por Dobb, que não viu alteração substancial no 

papel do campesinato em relação à indústria neste período. O fato é que o debate entre as 

correntes do Partido tinha como pano de fundo a continuidade ou não da NEP e a 

industrialização intensiva ou não. 

Durante o ano de 1924 tudo contribuía para sucesso de Kondratiev. Até 

mesmo a disputa no Comitê Central de uma industrialização gradual e a preocupação com 

a manutenção da aliança operário-camponesa, permitiam com que as suas ideias fossem 

permitidas e divulgadas. A derrota da Oposição de Esquerda representou que não existiria 

no imediato uma industrialização intensiva, mas uma industrialização gradual de acordo 

para manter um equilíbrio entre os produtos urbanos e industriais.  

No ano de 1924, Kondratiev aumentou o seu trabalho burocrático a 

serviço dos órgãos econômicos estatais (244).  Com o objetivo de responder aos seus 

críticos e fortalecer a sua autoridade científica, Kondratiev publicou um livro centrado no 

debate epistemológico intitulado Sobre os Conceitos de Estática, de Dinâmica e de 

                                                           
244 “Naquele período, grande importância – embora erroneamente subestimada – tiveram os economistas 

profissionais. Pode-se dizer que estes homens (que em sua maioria, não eram bolcheviques, mas gravitavam 

na área do marxismo ou o conheciam muito bem) foram os pioneiros da moderna teoria econômica do 

desenvolvimento. Entre estes encontravam-se, por exemplo, Bazarov, o já citado Iuroviski, Maslov, 

Groman, Bernstein-Kogan, Kondratiev, Feldman, Tchaianov. Não é possível desenvolver aqui um 

cuidadoso exame do pensamento deles, mas não podemos deixar de insistir em que, ao lado de outros 

teóricos hábeis e originais, eles debatiam, em um nível de altíssima sofisticação, questões tais como os 

ritmos da industrialização, os critérios de investimento em um contexto de oferta abundante de força de 

trabalho, custos e vantagens comparativas no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento, contraposição 

agricultura-indústria e indústria pesada-indústria leve, capacidade produtiva dos pequenos proprietários 

camponeses, “equilíbrio da economia nacional” (o antepassado das técnicas modernas de insumo-produto), 

modelos matemáticos de crescimento; e tudo isso num momento em que os economistas ocidentais não 

demonstravam nenhum interesse pelo crescimento e pelo desenvolvimento”. (NOVE, p. 119-120). 
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Conjuntura em Economia (245). Nesta obra, ele visava esclarecer os conceitos de estática, 

dinâmica e conjuntura. A sua importância foi que ela serviu como uma justificação 

metodológica para a validação de sua tese sobre os Ciclos Longos. 

A estática estudava os elementos do sistema econômico sem considerar 

as modificações ao longo do tempo, por meio da investigação do equilíbrio econômico. 

Quando se incorporava o fator tempo na análise dos elementos econômicos, tínhamos o 

estudo dinâmico. Já o conceito de conjuntura pressupunha a existência de um equilíbrio 

dinâmico. A conjuntura era o estudo dos fenômenos cíclicos, tanto de curto (Kitchin), 

como médio (Juglar) e de longo prazo. As questões de conjuntura só poderiam ser 

analisadas com base nestes três ciclos.  

O seu método para o estudo das conjunturas pode ser resumido da 

seguinte maneira: como a realidade era complexa e sempre estava se modificando, a 

ciência podia decompor a realidade em elementos homogêneos e buscar a sua síntese, 

pois qualquer teoria científica seria uma simplificação da realidade concreta. 

Distinguindo os elementos reversíveis e irreversíveis, que estavam ligados as mudanças 

quantitativas e qualitativas, era possível estudar as conjunturas através de um equilíbrio 

dinâmico, ou seja, como se comportava o equilíbrio dos elementos no curso das 

mudanças. O estudo da conjuntura não visava estudar os processos irreversíveis, da 

passagem de um estágio do desenvolvimento para outro, mas os processos reversíveis. 

Era necessário analisar a oscilação dos elementos econômicos, a sua correspondência e 

relação entre eles, a sua alternância entre momentos favoráveis e desfavoráveis, que 

criava um movimento oscilatório. Ao tomar um elemento em particular, deveria se 

compará-lo com o momento anterior e verificar as suas mudanças ao longo do tempo. Tal 

procedimento podia ser realizado com a construção de índices e com o estabelecimento 

de uma média móvel, que servia como um indicador das tendências, de crescimento ou 

de crise. Com a verificação da evolução dos índices, analisando as suas concordâncias e 

discrepâncias, era possível observar se a atividade econômica melhorava ou regredia. 

Portanto, a estatística e a matemática eram auxiliares aos estudos de conjuntura, mas 

precisavam também do método da abstração. Em resumo, esta era a sua definição de 

conjuntura, como um certo momento dinâmico-estático em que se verificava a orientação 

de variação dos elementos da economia em um determinado momento do tempo e em 

                                                           
245 KONDRATIEV, N. Sur les Concepts de Statique, de dynamique et de Conjoncture en Économie 

(1924). In: FONTVIEILLE, L. Les Grands Cycles de la Conjoncture. Paris: econômica, 1992. 
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comparação com o momento anterior, criando uma série relacionada com determinadas 

particularidades, como da economia mundial, de um país, de uma região, de uma indústria 

ou um ramo da economia. Uma das principais tarefas da Teoria da Conjuntura seria a 

análise das flutuações cíclicas, tanto no curto como no longo prazo (KONDRATIEV, 

1992, pp. 01-46). 

Kondratiev tentou enquadrar os conceitos da Teoria da Conjuntura no 

escopo da teoria econômica anterior. Segundo ele, esta disciplina tinha a sua origem desde 

os marginalistas, que desenvolveram os conceitos de estática, mas pouco aprofundaram 

como o conceito de dinâmica, que foi melhor desenvolvido por Marx e pela Escola 

Histórica. Como a teoria estática estava mais desenvolvida, era preciso fundamentar a 

dinâmica com o objetivo de completar a estática. Portanto, aqui vemos expresso aquele 

velho objetivo de Tugan-Baranovsky, de conciliar a teoria econômica acadêmica com o 

marxismo. 

O aspecto importante desta obra é que ele estava em busca de uma 

fundamentação metodológica e epistemológica, que era um importante critério para o 

“rigor científico” e serviria para legitimar o seu trabalho, que estava enfraquecido diante 

dos vários questionamentos sobre as suas conclusões empíricas a respeito dos Ciclos 

Longos. Nesta obra ele demonstrou como utilizou a matemática, a estatística, a abstração 

científica, para construir uma metodologia que serviu para fundamentar a sua tese sobre 

os Ciclos Longos. A defesa “rigorosa” dos conceitos de conjuntura, estática e dinâmica, 

permitiam com que ele esclarecesse e difundisse o seu trabalho de pesquisa. Este era um 

passo fundamental para o reconhecimento de sua autoridade científica no interior do 

campo econômico russo. 

Outro fato importante na sua busca pela consolidação da autoridade 

científica foi a sua viagem por vários países em 1924. Na realização desta tarefa ele pôde 

estabelecer importantes contatos e conseguiu investigar de perto a economia de outros 

países. Esta foi uma viagem oficial com objetivos científicos. De acordo com Fontvieille 

(1992), “o objetivo de sua missão era estudar a organização da produção agrícola nos 

países capitalistas industrializados, as tendências no desenvolvimento da produção e os 
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métodos usados para influenciá-la, bem como a situação do mercado mundial de 

produtos agrícolas (246)” (FONTEVIEILLE, 1992, p. 12).  Segundo Barnett: 

 

(...) o objetivo principal da viagem de Kondratiev era 

oficialmente reunir informações sobre a competição 

internacional enfrentada pelos produtos agrícolas soviéticos. (...) 

que investigasse os métodos usados pelos americanos para 

superar crises, o grau de mecanização da agricultura dos EUA, o 

papel do capital nas fazendas dos EUA, e os tipos de fazendas 

mais importantes da América. Kondratiev recebeu ainda 

instruções para estudar a organização dos Departamentos de 

Agricultura dos EUA e Canadá, as tarefas das várias subseções 

desses órgãos, a organização do comércio interno e externo e a 

eletrificação de fazendas. Na Europa, Kondratiev deveria 

investigar um tema diferente: a capacidade de demanda do 

mercado por cereais e rações para animais, por um lado, e por 

culturas intensivas, como o linho, por outro. Ele também deveria 

pesquisar informações sobre o nível de importações no Reino 

Unido em 1924, o papel do linho russo no mercado do Reino 

Unido e seus principais concorrentes, e os fatores que levaram às 

flutuações de preços nos mercados agrícolas. Kondratiev foi 

ainda convidado a investigar a indústria madeireira na Inglaterra 

e no Canadá, e o papel da madeira americana nos mercados 

japonês, australiano e chinês. A impressão geral dada por essas 

instruções era que as instituições agrícolas soviéticas pretendiam 

aumentar o papel das exportações soviéticas nos mercados 

agrícolas internacionais, uma política que Kondratiev apoiava 

vivamente dentro do NKZem (247) (BARNETT, 1998, p. 90). 

  

                                                           
246 “En 1924, il effectue un Voyage d’étude aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et em 

Alemagne. L’objet de as mission est d’étudier l’organisation de la production agricole dans les pays 

capitalistes indstialisés, les tendances du développement de la production et les méthodes employées pour 

l’influncer, ainsi que la situation du maché mondial des produits agricoles” (FONTVIEILLE, 1992, p. 12). 
247 “As noted above, the main purpose of Kondratiev's trip was officially to gather information about the 

international competition which Soviet agricultural products faced. The People's Commissar of Agriculture 

A.P. Smirnov stated this explicitly in his instructions to Kondratiev, as well as asking Kondratiev to enquire 

into the methods used by the Americans for overcoming crises, the degree of mechanisation of US 

agriculture, the role of capital in US farms, and the most importante types of farms in America. Kondratiev 

was further instructed to study the organisation of the Departments of Agriculture in the USA and Canada, 

the tasks of the various sub-sections of these bodies, the organisation of both domestic and foreign trade, 

and the electrification of farms. 11 In Europe Kondratiev was to investigate a different topic: the capacity 

of market demand for cereal and animal feed products on the one hand, and for intensive cultures such as 

flax on the other. He was also to search for information on the level of imports into the UK in 1924, the 

role of Russian flax in the UK market and its main competitors, and factors leading to price fluctuations on 

agricultural markets. Kondratiev was further asked to investigate the timber industry in England and 

Canada, and the role of American timber in Japanese, Australian, and Chinese markets. 13 The general 

impression given by these instructions was that Soviet agricultural institutions were aiming to increase the 

role of Soviet exports in international agricultural markets, a policy which Kondratiev keenly supported 

within NKZem” (BARNETT, 1998, p. 90). 
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Kondratiev visitou a Alemanha, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o 

Canadá. Vicente Barnett (1998, pp. 87-104) descreveu minuciosamente a viagem de 

Kondratiev através de cartas e documentos oficiais. Segundo Barnett, ele iniciou a viagem 

em junho de 1924. O primeiro país que visitou foi a Alemanha, onde ficou durante quatro 

dias em Berlin. Em sua estadia ele visitou o Ministério da Agricultura e se encontrou com 

renomados economistas, entre eles Ladislaus von Bortkiewicz. De lá ele partiu para a 

Inglaterra, onde permaneceu quase durante quatro meses. Em Londres, ele foi recebido 

no Ministério da Agricultura pelo próprio ministro da agricultura, mas também fez visita 

a London School of Economics, na Royal Statistical Society, no British Museum. Ele 

também viajou para a Universidade de Oxford e Cambridge, onde conheceu J. M. Keynes, 

que encontrou em pelo menos três diferentes situações. Na Inglaterra ele investigou o 

mercado de grãos, pecuários e têxteis ingleses, visitando fazendas. Da Inglaterra ele foi 

para os Estados Unidos, onde ficou até janeiro de 1925. Ele ficou principalmente em Nova 

Iorque, mas visitou várias cidades, como Washington, Boston, Chicago, Buffalo e foi até 

a fronteira do Canadá. Nos Estados Unidos ele visitou o ministro da agricultura, 

participou de vários congressos em muitas cidades, entre eles o Congresso Americano de 

Economistas e Estatísticos, ocorrido em dezembro de 1924, onde “provavelmente” 

conheceu Irving Fisher. Durante a sua estadia também conheceu Wesley Mitchell. 

Segundo Barnett, os encontros com Kondratiev marcaram profundamente ele e o seu 

orientando, Simon Kuznets, que discutiram várias questões sobre os ciclos longos em 

suas obras a partir do contato com Kondratiev. Da mesma forma com Keynes, que se 

posicionou publicamente com questões relativas a economia soviética com posições 

próximas das defendidas por Kondratiev. 

Cabe ressaltar, que no ano seguinte, em 1925, a obra de Kondratiev foi 

difundia em outros países. Em nossa opinião a sua viagem teve influência direta nesta 

primeira difusão do pensamento de Kondratiev. Segundo Fontvielle (1992), em 1925 nos 

Estados Unidos foi publicado o trabalho Sobre os Conceitos de Estática (...) no The 

Quarterly Jounal of Economics e na Alemanha foi publicado em 1925 o seu artigo sobre 

os Ciclos Longos, que discutiremos agora. 

  

CONCLUSÃO 
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Como pudemos analisar, Kondratiev foi perseguido em 1922 como um 

projeto mais amplo de repressão contra uma organização política que possuía vínculos 

com o campesinato russo. Ele recuou e até mesmo rejeitou as principais concepções dos 

socialistas revolucionários. Ao mesmo tempo, continuou a exercer os seus cargos e 

durante a NEP realizou inúmeras políticas públicas que beneficiavam os interesses de 

classe do campesinato. Com a Crise das tesouras, Kondratiev fez uma intervenção que 

favorecia os elementos de mercado, que beneficiavam aos interesses do campesinato, mas 

opunha os interesses urbanos e confrontava com os defensores de um projeto de 

industrialização intensiva. Com isto, se iniciou uma polemica no campo econômico em 

torno da autoridade científica, em que a teoria de Kondratiev precisava ser desmascarada, 

principalmente por seus conceitos representarem um projeto que não visava a 

industrialização, mas a perpetuação das relações capitalistas, através da repetição 

periódica dos ciclos. Porém, a explicação de Kondratiev era mais profunda do que esta 

forma caricatural exposta por seus adversários. Ele demonstrava que não era um defensor 

do capitalismo, apenas havia constatado que a economia mundial se recuperava e saía da 

crise no ciclo curto havia passado. Mas para além do curto prazo, ele colocava que se 

aproximava uma crise mais grave do capitalismo devido ao movimento do Ciclo Longo, 

o que foi ignorado por seus críticos. O único aspecto que os críticos de Kondratiev 

ressaltaram foi que a teoria dos Ciclos Longos, devido a sua periodicidade e repetição, 

levavam a uma compreensão de que o capitalismo seria eterno. Porém, Kondratiev 

ressaltava que a possibilidade do fim do capitalismo não era uma categoria científica, 

apenas uma previsão arbitrária e profética. Este confronto representou uma disputa no 

interior do campo econômico em que as discussões epistemológicas devem ser 

compreendidas em meio a discussão política. 

 

 

 

CAPÍTULO V - A CONSTRUÇÃO E ACONSOLIDAÇÃO DA TESE DOS 

CICLOS ECONÔMICOS LONGOS. 

 

INTRODUÇÃO 
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No presente capítulo vamos apresentar a formulação de Kondratiev 

sobre a Teoria dos Ciclos Longos (248) ou das Ondas Longas (249), a disputa no interior 

                                                           
248 Utilizamos em nosso trabalho o termo Ciclo Longo devido ser o mais comumente empregado. É 

importante ressaltar aqui um problema de tradução apresentado por Barnett (1998). Este afirma que é 

incorreta a tradução do russo da terminologia “ciclo longo”, pois em uma tradução literal do termo utilizado 

por Kondratiev deveríamos empregar “ciclo maior”. Segundo Barnett: “o próprio Kondratiev traduziu bot 

'shie tsikly como' ciclos principais 'e manteve essa tradução entre 1925 e 1928, quando o debate sobre o 

assunto estava no auge. A prova disso é que na revista em que Kondratiev publicou pela primeira vez seu 

trabalho - Voprosy kon "yunktury - apareceu um resumo em inglês de cada artigo, e nesses resumos 

Kondratiev traduziu bol'shie tsikly como 'ciclos maiores'. Isso permitiu ele deve chamar os ciclos 

econômicos de 7-11 anos de 'ciclos menores' (malye tsikly), que também pode ser traduzido como 'ciclos 

pequenos' ou 'ciclos curtos'” (BARNETT, 1998, p. 106). “Kondratiev himself translated bot' shie tsikly as 

'major cycles', and he stuck to this translation between 1925 and 1928, when the debate on this topic was 

at its height. The proof of this is that in the journal in which Kondratiev first published his work - Voprosy 

kon"yunktury - there appeared an English summary of each article, and in these sumaries Kondratiev 

translated bol'shie tsikly as 'major cycles'. This allowed him to call 7-11 year business cycles 'minor cycles' 

(malye tsikly), which can also be translated as 'small cycles' or 'short cycles'” (BARNETT, 1998, p. 106). 

Para Louçã (1999): “no entanto, o que eles conheciam não era o texto completo e, em alguns casos, era até 

uma deturpação das idéias de Kondratiev. Com a exceção de Kuznets e George Garvy, que sabiam ler russo 

e conheciam as contribuições originais, os outros leram apenas as traduções alemãs ou americanas de partes 

do artigo de 1925 e perderam tanto o artigo de 1926 quanto o debate que ocorreu no mesmo ano, para não 

mencionar outros textos de Kondratiev sobre questões metodológicas centrais. Além disso, eles leram 

traduções inexatas: como J. Escudier (1992, 244) mostrou, o termo ciclos longos foi traduzido do alemão 

como ondas longas, enquanto Kondratiev preferia usar ondas para a análise de variáveis e ciclos para a 

interpretação do movimento global” (LOUÇÃ, 1999, p. 172). “Yet what they knew was not the whole text 

and in some cases was even a misrepresentation of Kondratiev's ideas. With the exceptions of Kuznets and 

George Garvy, who could read Russian and who knew the original contributions, the others read just the 

German or American translations of parts of the 1925 paper and missed out on both the 1926 paper and the 

debate that took place in the same year, not to mention other texts by Kondratiev on central methodological 

issues. Furthermore, they read inexact translations: as J. Escudier (1992, 244) has shown, the term long 

cycles was translated into German as long waves, whereas Kondratiev preferred to use waves for the 

analysis of variables, and to use cycles for his interpretation of global movement” (LOUÇÃ, 1999, p. 172). 
249 Para Mandel, "possivelmente sob a influência de críticas de Trotsky e outros marxistas russos, 

Kondratiev em 1926 substituiu o conceito de 'ciclos longos' pelo de 'ondas longas'. Mas, de acordo com 

seu conteúdo, essas ondas são idênticas aos ciclos” (MANDEL, 1979, p. 177). “Posiblemente bajo la 

influencia de la crítica de Trotsky y de otros marxista rusos, Kondratieff há reemplazado en 1926 el 

concepto de ‘ciclos largos’ por el de ‘ondas largas’. Pero de acuerdo con su contenido, estas ondas son 

idênticas a los ciclos” (MANDEL, 1979, p. 177). Para Barnett (1998): “O problema com isso, claro, é que 

hoje todos reconhecem o termo 'ondas longas', que é a tradução menos precisa de bol 'shie tsikly. No 

entanto, o fato de Kondratiev ter escolhido 'ciclo' em vez de 'onda' é importante. Isso implica que ele 

acreditava que o ciclo maior era estritamente periódico e que não aceitava as críticas feitas a ele depois de 

1925 de que esse ciclo não obedecia a uma regularidade definida e, portanto, seria melhor denominado uma 

"onda". Outra razão para preferir 'ciclo' a 'onda' é que Kondratiev referiu-se ao ciclo maior como sendo 

composto de dois segmentos, uma onda crescente (povyshatel'naya volna) e uma onda decrescente 

(ponizhatel'naya volna). Assim, para Kondratiev, uma 'onda' era meio 'ciclo'. Há uma ou duas ocasiões em 

que Kondratiev usou 'onda' como sinônimo de 'ciclo', mas essas ocorrências são raras, e a ideia de 

Kondratiev de uma onda como meio ciclo está muito claramente presente em várias de suas Obras” 

(BARNETT, 1998, pp. 106-107). “The problem with this is, of course, that today everyone recognises the 

term 'long waves', which is the least accurate translation of bol' shie tsikly. However, the fact that 

Kondratiev chose 'cycle' rather than 'wave' is important. It implies that he believed the major cycle to be 

strictly periodic, and that he did not accept the criticism put to him after 1925 that this cycle did not conform 

to a definite regularity, and hence would be better termed a 'wave'. Another reason for preferring 'cycle' to 

'wave' is that Kondratiev referred to the major cycle as being composed of two segments, a rising wave 

(povyshatel'naya volna) and a declining wave (ponizhatel'naya volna). Thus for Kondratiev a 'wave' was 

half a 'cycle'. There are one or two occasions when Kondratiev used 'wave' as a synonym for 'cycle', but 
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do campo dos economistas russos e a derrota teórica e política de Kondratiev. Nos 

capítulos anteriores nós analisamos como várias questões políticas contribuíram para a 

vitória de Kondratiev no campo econômico até o ano de 1925, expresso no relevante papel 

do Instituto de Conjuntura na burocracia pública, o triunfo de suas posições na aplicação 

da NEP e a sua legitimação internacional. Neste capítulo analisaremos como a situação 

modificou para Kondratiev a partir de 1925. Diante do agravamento da crise agrícola 

(250) e do conflito aberto entre o poder soviético e os interesses do médio e grande 

camponês (251), ocorreu uma mudança política no país (252) e as ideias de Kondratiev 

passaram a ser cada vez mais questionadas. Primeiro, ele sofreu uma derrota 

epistemológica, vinda principalmente do ataque de Oparine (253), para depois sofrer uma 

derrota política com o seu afastamento do Instituto de Conjuntura e a sua perseguição 

(254). Analisaremos aqui a reação contra as teses de Kondratiev e os motivos para a 

supressão de sua obra na União Soviética. Portanto: como um pensamento que cumpriu 

um importante papel durante o período de 1924 até 1927 – por suas atividades de 

planejamento e programação, ajudando na formulação dos planos agrícolas, mas também 

contribuindo com o planejamento dos investimentos e expansão da indústria por meio do 

seu trabalho no Gosplan – começou a reduzir a sua influência a partir de 1925, fazendo 

com que as suas teses entrassem cada vez mais em choque com os caminhos políticos 

adotados na União Soviética com o questionamento e fim da NEP? Em qual contexto a 

tese dos Ciclos Longos emergiu no debate público e científico soviético para ter sido 

rejeitada? Qual era perspectiva agrícola para os anos seguintes de Kondratiev e por qual 

motivo levou ao embate com as teses do Partido? Em suma: por qual motivo o projeto 

político e epistemológico de Kondratiev foi derrotado na União Soviética?  A nossa 

hipótese é que o contexto da luta de classes e dos interesses de classe no campo econômico 

fornecem uma explicação. Analisaremos os motivos para a sua derrota teórica e política, 

associando com a luta e interesses de classe em jogo com a “Grande Viragem” ocorrida 

                                                           
these occurrences are rare, and Kondratiev's idea of a wave as half a cycle is very clearly present in a 

number of his Works” (BARNETT, 1998, pp. 106-107). 
250250 STRAUSS, Erich. La Agricultura soviética en perspectiva. Siglo XXI: México, 1971.  

251 BETTELHEIM, Charles. Las Luchas de Classe en la URSS: segundo período (1923-1930). Siglo 

XXI: México, 1979.  

252 BETANIN, Fábio. A Revolução pelo Alto. 

253 Oparine era economista e membro do Instituto de Conjuntura 

254 BARNETT, Vincent. KONDRATIEV AND THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. ST. 

MARTIN'S PRESS, INC.: Nova Iorque, 1998. 
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a partir de 1927, buscando entender o papel das discussões epistemológicas em torno da 

teoria dos Ciclos Longos. 

 

A TESE DOS CICLOS LONGOS 

 

A tese dos Ciclos Longos foi a maior contribuição teórica de 

Kondratiev. Certamente, podemos afirmar que ela foi o seu grande marco científico. Foi 

com esta tese que o seu nome se tornou conhecido até os dias de hoje. Porém, para além 

da originalidade e peculiaridade epistemológica da tese de Kondratiev, ela também possui 

um sentido político que evidencia os subjacentes interesses de classe do setor médio do 

campesinato russo. Por trás do seu conteúdo epistemológico é possível identificar um 

sentido político e os interesses de classe em torno da teoria dos Ciclos Longos. Em nosso 

ponto de vista, ao estudar o mercado mundial e demonstrar que o capitalismo não iria se 

desmoronar imediatamente, Kondratiev estava apontando um caminho de 

desenvolvimento econômico através da reintegração da Rússia ao mercado mundial. Esta 

política de incentivos as exportações agrícolas beneficiariam principalmente a parcela do 

campesinato com possibilidade de gerar excedentes agrícolas, no caso, os camponeses 

médios seriam os principais beneficiários. Por isto, a importância de entender a dinâmica 

da economia mundial e os seus movimentos cíclicos, com o intuito de realizar previsões 

de conjuntura e melhor aproveitar as condições que poderiam ser favoráveis para o país 

exportar produtos agrícolas. Este caminho não era estranho ao que vinha sendo adotado 

desde o final da Guerra Civil (255), que havia tentado romper com o isolamento 

internacional e construir relações comerciais e diplomáticas com outros países. Com a 

NEP se intensificaram tais atividades comerciais e este era um caminho que Kondratiev 

defendia implicitamente em sua tese. 

Vamos abordar agora sobre a teoria dos Ciclos Longos formulada por 

Kondratiev. O nosso intuito é o de analisar os três trabalhos de Kondratiev dedicados 

                                                           
255 “O governo soviético também percebeu que precisava romper o seu isolamento. No início de 1921, a 

Grã-Bretanha fizera um acordo comercial, a primeira ruptura do bloqueio econômico imposto pelas 

potencias ocidentais em 1918. Depois, em 1922, os soviéticos fizeram um acordo com a Alemanha de 

Weimar, o qual incluí ao reconhecimento, comércio mútuo e um protocolo militar secreto (...)” 

(BUSHKOVITCH, 2015, pp. 345-346). 
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exclusivamente a este tema e verificar o conteúdo político por trás do debate 

epistemológico. A primeira obra é Ciclos Econômicos Longos (256), publicada em 1925; 

a segunda, Os Ciclos Longos da Conjuntura (257), apresentada em 1926; e a terceira, A 

Dinâmica do Preço dos Produtos Industriais e Agrícolas (258), divulgada em 1928. Estas 

três obras são as fontes básicas para a compreensão da teoria dos Ciclos Longos de 

Kondratiev e nos centraremos nas duas primeiras, por apresentarem a essência da teoria 

dos Ciclos Longos. 

A tese dos Ciclos Longos, conforme já analisamos, foi apresentada pela 

primeira vez no último capítulo do seu trabalho de 1922, A Economia Mundial e sua 

Conjuntura Antes e Depois da Guerra ([1922] 2002, pp. 323-340). Já nesta obra, a teoria 

dos Ciclos Longos foi apresentada logo após a constatação de que a crise de 1920-21 

havia passado e que a economia mundial voltaria a crescer (259), sendo uma oportunidade 

para a Rússia exportar os seus produtos agrícolas. A sua viagem em 1924 por vários países 

                                                           
256 KONDRATIEV, N. Los Ciclos Económicos Largos. In: IZQUIERDO, M. P. Los Ciclos Económicos 

Largos: uma explicación de la crise? Akal Editora: Madrid, [1925] 1979. “‘Ciclos Econômicos Longos’, 

publicado pela primeira vez em russo em Voprosy Conjunktury (Problemas de Conjuntura), volume 1” 

(LEFT, 1979, p. 26). “‘Los ciclos económicos largos’, publicado por primera vez en ruso en Voprosy 

Conjunktury (Problemas de la coyuntura), volumen 1” (IZQUIERDO, 1979, p. 26).   

257 KONDRATIEV, N. Les Grands Cycles de la Conjoncture. In: FONTVIEILLE, L. Les Grands Cycles 

de la Conjoncture. Económica: Paris, [1926] 1992. Apesar deste trabalho ter sido escrito e apresentado por 

meio de um artigo que era uma exposição de uma palestra realizada em Moscou no Instituto de Conjuntura 

em 1926, com a presença de muitos dos seus principais críticos, o texto só foi publicado em 1928 na União 

Soviética, contando com todos os outros textos dos participantes do debate, inclusive o de Oparine. 

258 KONDRATIEV, N. La Dynamique des prix des produits industriels et agricoles: contribuition à la 

théorie de la dynamique relative et de la conjoncture. In: FONTVIEILLE, L. Les Grands Cycles de la 

Conjoncture. Económica: Paris, [1928] 1992. "Este é um longo artigo muito documentado, publicado em 

1928 por Voprosy Konjunktury" (FONTVIEILLE, 1992, p. 21). “C’est un long article trè documenté, 

publié em 1928 dans Voprosy Konjunktury” (FONTVIEILLE, 1992, p. 21). 
259 “A grande crise de 1920-21, como vimos e observamos, eclodiu quando a onda ascendente do último 

grande ciclo atingiu seu limite máximo. Desde o início desta onda ascendente global, ou seja, 24 anos se 

passaram de 1896 até a última crise. Se for verdade que a crise entrou em fase de liquidação no momento, 

se for verdade que a economia mundial está às vésperas de uma nova ascensão mais ou menos iminente no 

pequeno ciclo capitalista, então a onda ascendente do grande ciclo tem alguma chance de continuação 

posterior. Isso parece improvável para nós. Parece-nos muito mais provável que 1920 seja o ano de uma 

viragem no movimento da conjuntura do grande ciclo, o ano da mudança da onda ascendente do grande 

ciclo - a descendente. Em outras palavras, nesse sentido geral, 1920 é semelhante a 1873 e 1809. Não 

podemos entrar em uma justificativa detalhada desta posição e declará-la apenas como provável” 

(KONDRATIEV, [1922] 2002, p. 336). “Грандиозный кризис 1920-21 г., как мы видели и отмечали, 

разразился, когда повышательная волна последнего большого цикла достигла высочайших 

пределов. Со времени начала этой мировой повышательной волны, т.е. с 1896 г. до последнего 

кризиса прошло 24 года. Если верно, что в настоящее время кризис вступил в полосу ликвидации, 

если верно, что мировое хозяйство стоит накануне более или менее близкого нового подъема малого 

капиталистического цикла, то имеет ли шансы на дальнейшее продолжение повышательная волна 

большого цикла. Нам кажется это маловероятным. Нам представляется гораздо более вероятным, 

что 1920 г. является годом перелома и в движении конъюнктур большого цикла, годом смены 

повышательной волны большого цикла - понижательной. Иначе говоря, в этом общем смысле 1920 

г. подобен 1873 и 1809 гг. Мы не можем входить в подробное обоснование этого положения и 

высказываем его только как вероятное” (KONDRATIEV, [1922] 2002, p. 336). 
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capitalistas reforçou esta perspectiva (260). Por este motivo que em 1925, com a crise 

mundial de 1920-1921 completamente superada no curto prazo, cabia insistir na 

importância epistemológica da teoria dos Ciclos Longos, que possuía um sentido político 

na demonstração de que era possível aumentar as exportações, mas também se preparar 

para uma fase recessiva do Ciclo Longo, que tinha como uma de suas características uma 

profunda crise agrícola mundial. Com isto, nada mais importante do que preparar o meio 

rural russo para que as colheitas futuras estivessem em equilíbrio com o setor urbano 

interno, evitando uma desproporção, como a que se manifestou na Crise das Tesouras, e 

como resultado de tal política econômica fosse obtido excedentes agrícolas que poderiam 

ser destinados à exportação. O seu livro A Dinâmica do Preço dos Produtos Industriais 

e Agrícolas, de 1928, demonstrava através de um longo levantamento estatístico que 

havia ocorrido grandes depressões agrícolas nas fases descendentes dos Ciclos Longos e 

que já estava em curso uma nova crise agrícola mundial, que se agravaria nos anos 

seguintes (261). Portanto, a agricultura podia incentivar a industrialização e não 

representava um entrave para o desenvolvimento das relações capitalistas ou para o 

desenvolvimento das forças produtivas industriais. 

Kondratiev acreditava que os seus estudos de 1925 e de 1926 

apresentavam dados sobre a evolução econômica desde o século XVIII que revelavam a 

existência de três Ciclos Longos e inúmeros outros médios e curtos. A teoria econômica 

contemporânea só conhecia os ciclos de sete a onze anos e era necessário demonstrar a 

existência dos Ciclos Longos de quarenta e oito e cinquenta e cinco anos (262). Diante 

                                                           
260 “Portanto, o conhecimento que Kondratiev adquiriu sobre a experiência da industrialização dos Estados 

Unidos ajudou-o a cristalizar suas próprias visões sobre o caminho da industrialização apropriado para a 

URSS. Quando Kondratiev deixou a URSS em meados de 1924, sua influência em termos de política estava 

no auge, mas na época de seu retorno, após o início de 1925, essa influência estava começando a diminuir, 

talvez devido em parte à sua ausência prolongada. No final de 1925, sua influência política estaria em 

declínio terminal” (BARNET, 1998, p. 104). “However, the know ledge which Kondratiev gained about 

the experience of US industrialisation helped him to crystalise his own views on the path of industrialisation 

appropriate to the USSR. When Kondratiev left the USSR in mid-1924 his influence in policy terms was at 

its height, but by the time of his return after the beginning of 1925 this influence was beginning to falter, 

perhaps due in part to his prolonged absence. By the end of 1925 his policy influence would be in terminal 

decline” (BARNETT, 1998, p. 104). 

261 “Este é um artigo longo e bem documentado publicado em 1928 na Voprosy Konjunktury. Kondratieff 

volta à questão da depressão agrícola particularmente pronunciada das fases descendentes do ciclo longo” 

(FONTVIEILLE, 1992, p. 21). “C’est um long article trè documenté, publié en 1928 dans Voprosy 

Konjunktury. Kondratieff y revient sur la question de la dépression agricole particulièrement prononcée 

des phases descendentes du cycle long” (FONTVIEILLE, 1992, p. 21). 
262 “Mas, no geral, não conheço um único autor que estudou especificamente a questão dos ciclos longos 

meticulosamente e que reconhece sua existência de maneira clara e determinada” (KONDRATIEV, [1926] 

1992, pp. 112-113). “Mais dans l'ensemble, je ne connais pas un seul auteur qui ait étudié spécifiquement 
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da fecundidade da hipótese, um dos aspectos mais importantes para Kondratiev justificar 

a sua autoridade científica foi o de fornecer uma prova da existência dos Ciclos Longos. 

Em 1925 ele definiu da seguinte forma: 

 

Os dados pertinentes que pudemos citar cobrem 

aproximadamente cento e quarenta anos, esse período 

compreendendo apenas dois ciclos e meio. Embora o espaço de 

tempo incluído em nosso exame seja suficiente para determinar 

a existência dos Ciclos Longos da Conjuntura, não é suficiente 

para afirmar com certeza absoluta a sua regularidade. No entanto, 

consideramos que os dados disponíveis são suficientes para 

qualificar esse caráter cíclico como muito provável (263) 

(KONDRATIEV, [1925] 1979, p. 57). 

 

Enquanto no estudo de 1925 ele apontava que os dados estatísticos 

demonstravam como provável a existência dos Ciclos Longos e não podiam comprovar 

em absoluto a sua “regularidade” ou periodicidade, mesmo sendo possível “qualificar 

esse caráter cíclico”, em 1926 ele defende a existência de regularidades. Para ele, rejeitar 

a existência dos Ciclos Longos seria o mesmo que negar a existência dos Ciclos Médios, 

pois as mesmas regularidades que justificavam e comprovavam um deveria servir para 

justificar e provar o outro (264). Ele sabia que estas regularidades não ocorriam de 

maneira exata, podendo ser verificada apenas de maneira aproximada. Além do mais, ele 

possuía um vasto material empírico, mesmo que incompleto, com dados referentes a 140 

anos. Esta regularidade de vários elementos no tempo era a justificativa para comprovar 

a sua existência. Outro aspecto diferencial do estudo de 1926, foi que o autor extraiu 

algumas evidências empíricas baseadas em fatos históricos, sem se preocupar apenas com 

a prova cabal da existência dos Ciclos Longos. Enquanto o trabalho de 1925 tinha como 

                                                           
la question des grands cycles assez méticuleusement, et qui reconnaisse leur existence de façon tout à fait 

nette et déterminée” (KONDRATIEV, [1926] 1992, pp. 112-113). 
263 “Los datos pertinentes que hemos podido citar abarcan ciento cuarenta años, aproximadamente, 

comprendiendo este lapso de tempo sólo dos ciclos y médio. Aunque el espacio de tempo que compreende 

nuestro examen es suficiente para determinar la existência de ciclos largos en la coyntura, no basta para 

afirmar con absoluta seguridad el carácter regular de los mismos. Sin embargo, consideramos que los datos 

disponibles son suficientes para calificar de muy probable este carácter cíclico” (KONDRATIEV, 1979, p. 

57). 
264 Se entendermos por regularidade, a de sua repetição ao longo do tempo, devemos reconhecer que as 

ondas longas se manifestaram até agora com tanta regularidade quanto as ondas médias (KONDRATIEV, 

[1926] 1992, p. 149). “Si on entend par régularité, celle de leur répétition dans le temps, il faut reconnaître 

que les grandes vagues se manifestent jusqu’ici avec autant de régularité que les vagues moyennes” 

(KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 149). 
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principal e exclusivo objetivo de provar a existência dos Ciclos Longos, no de 1926 ele 

buscou demonstrar que mesmo com a estatística não podendo provar “de forma 

definitiva” a existência dos Ciclos Longos (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 138), era 

possível extrair por meio dela os traços essenciais do Ciclo Longo e formular uma nova 

teoria cíclica da história. Neste sentido, os dois estudos de Kondratiev, o de 1925 e o de 

1926, possuíam objetivos diferentes.  

Com o objetivo de provar teoricamente a existência dos Ciclos Longos, 

Kondratiev construiu um modelo abstrato baseado na renovação do capital fixo para 

explicar a sua dinâmica. Ele definia que as fases de ascensão dos Ciclos Longos ocorriam 

devido as condições favoráveis para o investimento e a acumulação de capitais. Em tal 

situação era possível que determinados agentes reunissem uma grande quantidade de 

capital, que reorganizavam as forças produtivas, através do investimento na renovação 

dos bens de capital fundamentais, modificando a tecnologia, levando a incorporação de 

novos países ao mercado mundial e a disputa por novos territórios (265). Mas como o 

                                                           
265 “A partir das observações preliminares anteriores, é claro que a onda ascendente do grande ciclo está 

ligada à renovação e expansão dos bens de capital fundamentais, à mudança radical e a um novo 

reagrupamento das principais forças produtivas da sociedade. Mas esse processo envolve enormes 

mobilizações de capital. Para o conseguir, é obviamente essencial ter este capital, o que só é possível em 

determinadas condições. A primeira é que a acumulação de capital atingiu um volume significativo. Essa 

acumulação pode ocorrer em parte na natureza, em parte em dinheiro no sentido mais amplo do termo. Mas 

não importa o quão grande seja a acumulação, você nunca tem tanto capital que possa continuar a gastá-lo 

por uma década ou mais. Por isso, a possibilidade de investimentos maciços e prolongados pressupõe uma 

segunda condição: a de que o processo ou acumulação perdure, e isso, a um ritmo que ultrapasse o dos 

investimentos correntes. Mas essa acumulação pode ocorrer em diferentes camadas da sociedade capitalista. 

No entanto, se o capital em processo de acumulação se encontrasse disperso e difuso, isso impossibilitaria 

a realização de gastos em larga escala e a reconstrução radical da economia. É por isso que o terceiro pré-

requisito para tal reconstrução é a concentração de capital à disposição de poderosos centros de decisão. O 

sistema de crédito e o mercado de ações contribuem para essa concentração. Ambos concentram o capital 

em processo de acumulação ou já acumulando e o tornam extremamente móvel. Por fim, a última condição, 

que é, na verdade, o outro lado dos precedentes, é uma disponibilidade relativa de capital, a abundância de 

“capital livre” e, portanto, sua acessibilidade. Tomemos agora como ponto de partida a suposição de que 

em um determinado momento, essas condições estão realmente presentes. Explicaremos mais tarde como 

essas condições são realizadas. Mas, uma vez que eles estão lá, uma vez que o capital está lá, bastante 

concentrado maciçamente, relativamente disponível e acessível, mais cedo ou mais tarde chegará o 

momento em que um investimento significativo em grandes equipamentos, levando a mudanças radicais 

nas condições de produção, se tornará suficientemente lucrativo. Para cada período histórico dado, então 

começa uma fase de novas construções relativamente grandiosas, onde as invenções técnicas acumuladas 

encontram ampla aplicação e onde novas forças produtivas são criadas. Isso se reflete em todo o sistema 

aviário econômico. Uma onda crescente de negócios começa. O movimento ascendente e o crescimento 

das forças produtivas estão provocando um recrudescimento das lutas por novos mercados, particularmente 

os mercados de commodities. Por um lado, isso amplia a órbita da arena global, introduzindo novos países 

e regiões no circuito e, por outro lado, induz tensões nas relações políticas internacionais, aumenta o terreno 

para conflitos armados e conflitos militares. Ao mesmo tempo, o crescimento impetuoso de novas forças 

produtivas, exaltando a atividade das classes e grupos que delas participam no interior do país, cria 

condições favoráveis para o combate às obsoletas relações socioeconômicas que dificultam o 

desenvolvimento, condições favoráveis para o grandes convulsões internas. É por isso que, como vimos, 

um período de boom econômico prolongado está, na verdade, ligado a mudanças radicais no campo da 
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crescimento não era eterno, existindo um equilíbrio móvel, em um determinado momento 

que saturava os investimentos em capital fixo e criava-se problemas na acumulação, 

ocorria uma reversão do crescimento e iniciava uma onda descendente (266). Como o 

                                                           
produção, a fases de guerras frequentes e levantes revolucionários” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 159-

160). “Des remarques préliminaires precedentes, il ressort clairement que la vague ascendante d’um grand 

cycle est liée au renouvellement et à l’extension des biens capitaux fondamentaux, à um changement radical 

et à um regroupement nouveau des principales forces productives de la société. Mais ce processus suppose 

d’énormes mobilisations de capitaux. Pour pouvoir le réaliser, il est évidemment indispensable de disposer 

de ce capital, ce qui, n’est possible que sous certaines conditions. La première est que l’accumulation du 

capital ait atteint um volume importante. Cette accumulation peut se réaliser em partie em nature, em partie 

em monnaie au sens le plus large du terme. Mais aussi importante que soit l’accumulation déjà réalisée, on 

ne dispose jamais d’um fonds de capitaux si grand qu’on puise continuer à le dépenser pendant toute une 

décennie ou davantage. C’est pourquoi la possibiité d’investissements massifs et prolongés présuppose une 

seconde condition: à savoir que le processou d’accumulation dure, et ce, à um rythme tel que as coube 

dépasse celle des investissements courants. Mais cette accumulation peut se produire dans diferentes 

couches de la société capitaliste. Or, si le capital em cours d’accumulation se trouvait à l’état disperse et 

diffus, cela rendrait impossible les grosses dépenses et la reconstruction radicale de l’économie. C’est 

pourqoui la troisième condition préliminaire de telles reconstruction est la concentration du capital à la 

disposition de puissants centre de décision. Le système du crédit et la bourse contribuent à cette 

concentration. L’um et l’autre concentrent le capital em cours d’accumulation ou déjà acumule, et le rendent 

extrêmement mobile. Enfin, la dernière condition, qui est, em fait, l”autre face des precedentes, est une 

relative disponibilité des capitaux, l’abondance de “capital libre” et, par consequente, son prix abordable. 

Prenons maintenant comme point de départ l’hypothèse qu’à une période donnée, ces conditions sont 

réellement presentes. Nous expliquerons plus tard comment ces condition se réalisent. Mais puisque eles 

sont réunies, puisque le capital est là, assez massivement concentre, relativement disponible et de prix 

abordable, il arrive tôt ou tard um momento où um investissement importante dans de grands équipements 

entraînant des changements radicaux dans les conditions de la production, devient suffisamment rentable. 

Pour chaque période historique donnée, commence alors une phase de construction nouvelle relativement 

grandiose, où les invention techinique accumulées trouvent à s’appliquer largement et où de nouvelles 

forces productives se créent. Cela se reflete dans tout le système de l avie économique. Une vague 

ascendante de la conjoncture commence. Le mouvement ascendant et la croissance des forces productives 

provoquent une recrudescence des luttes pour les nouveaux marches, em particulier les marches de matières 

premières. Cela élargit d’une part l’orbite dum arché mondial, introduisant dans le circuit de nouveaux pays 

et de nouvelles régions, et d’autre part, cela induit des tensions dans les realtions politiques internationales, 

des motifs accrus de conflits armés, et des conflits militaires. Em même temps, la croissance impétueuse 

de nouvelles forces productives, exaltant l’activité des classes et groupes qui y participent à l’intérieur du 

pays, crée des conditions favorables pour lutter contre les relations socioéconomiques désuètes qui freinent 

le développement, conditions favorables pour de grands bouleversements internes. C’est pourquoi, comme 

nous l’avons vu, une période de hausse prolongée de la conjoncture est liée, dans la réalité, à des 

changements radicaux dans le domaine de la production, à des phases de guerres frequentes et de secoussses 

révolutionnaires” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 159-160). 

266 “Mas se esta é a natureza de uma longa onda ascendente, podemos ver claramente que, nas condições 

internas de seu desenvolvimento, existem também as razões que a impedem de continuar indefinidamente, 

e que, além de um certo tempo, levará inevitavelmente à reversão e ao início de uma onda descendente. Na 

verdade, o investimento de capital em equipamentos grandes e caros leva a um aumento na demanda por 

capital. A curva de demanda se aproxima cada vez mais do nível da curva de acumulação e, eventualmente, 

o excede. Daí a tendência de aumento do capital e elevação da taxa de juros. Essa tendência continua e se 

fortalece. Alimenta-se dos altos e baixos das guerras no exterior e das convulsões sociais internas. Essas 

convulsões, por um lado, aumentam o consumo improdutivo (guerras), causam destruição e enfraquecem 

a taxa de acumulação e, por outro lado, aumentam a demanda por capital. É óbvio que essas causas 

complementares provocam uma crescente insuficiência de capital e o seu aumento de preço. Como 

resultado, são criadas as condições para uma mudança geral na curva econômica e para uma retração. Como 

a onda ascendente surge como resultado de uma grande quantidade de atividade de acumulação e de 

investimentos de longo prazo em caros equipamentos fundamentais, leva muito tempo para que a inércia 

do movimento seja absorvida e começa a onda descendente. Mas começa inevitavelmente. O ritmo de 

investimento em equipamentos está diminuindo. A atividade da economia como um todo encolhe, os preços 

caem” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p 161). “Mais si telle est la nature d’une longue vague ascendante, 
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investimento de longo prazo eram caros e demoravam, levava muito tempo para ocorrer 

um novo crescimento. Essa situação levava os capitalistas a tentarem produzir mais barato 

e desenvolver novas tecnologias para este fim, através de um desenvolvimento científico 

durante o período de queda dos Ciclos Longos. Com a continuidade da queda, o capital 

ficava mais barato e pouco a pouco ia favorecendo a acumulação e a concentração, 

aumentando o investimento, voltando novamente a crescer e ocorrendo uma nova onda 

ascendente. Este é o modelo do ciclo, que obedece a uma lógica interna, refletindo o 

processo de aumento dos bens de capital, que está ligado ao processo de acumulação 

capitalista e ao investimento de capital. Kondratiev defendeu que este modelo explicava 

a dinâmica do Ciclo Longo. 

Kondratiev chegou as seguintes conclusões em seu trabalho de 1925: 1) 

existiam os Ciclos Longos e que os dados apresentados indicavam a sua existência; 2) os 

Ciclos Longos se manifestavam de maneira ondulatória; 3) os Ciclos Longos e os 

elementos analisados coincidiam no tempo e serviam de prova para a sua existência; 4) 

com os dados que possuía não podia determinar com precisão os anos em que ocorreram 

as mudanças de direções nos Ciclos Longos; 5) se produz os Ciclos Longos em todos os 

elementos analisados; 6) os Ciclos Longos dos principais elementos são internacionais 

(267). Em seu trabalho de 1926 ele afirma: 1) os Ciclos Longos realmente existiam; 2) os 

                                                           
on aperçoit clairement que, dans les conditions internes de son développement, se trouvent aussi les raisons 

qui l’empêchent de se prolonger indéfiniment, et qui, au-delà d’un certain temps, amèront 

immanquablement le retournement et le début d’une vague descendante. Em effet, l’investissement de 

capitaux dans de grands équipements coûteux conduit à une hausse de la demande de capitaux. La courbe 

de cette demande se rapproche de plus em plus du niveau de celle de l’accumulation, et finit par la dépasser. 

D’où une tendance au renchérissement du capital et à la hausse du taux d’intérêt. Cette tendance se poursuit 

et se renforce. Ele s’alimente des péripéties des guerres à l’extérieur et des bouleversements sociaux à 

l’intérieur. Ces bouleversements, d’une part, augmentent la consommation imporductive (guerres), 

provoquent des destruction et affaiblissent le tythme de l’accumulation, et d’autre part, augmentent la 

demande de capitaux. Il est evidente que ces causes complémentaires provoquent une insuffisance 

croissante de capitaux et leur renchérissement. De ce fait, les conditions d’um changement d’ensemble de 

la courbe de la conjoncture et d’une inflexion à la baisse se trouvent créées. Comme la vague ascendante 

apparaît à la suíte d’une grande activité d’accumulation, et d’investissements de longue durée dans des 

équipements fondamentaux coûteux, il s’écoule une assez longue période avant que l’inertie du mouvement 

soit absorbée et que commence la vague descendante. Mais ele commence inévitablement. Le rythme des 

investissements dans les équipements faiblit. L’activité de l avie économique dans son ensemble se rétrécit, 

les prix baissent” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p 161). 

267 “O exposto anteriormente permite-nos tirar algumas conclusões: 1 - O movimento dos elementos 

examinados, desde finais do século XVIII até hoje, revela a existência de ciclos longos. Apesar de ser tão 

complicado o tratamento estatístico-matemático das séries escolhidas, os ciclos encontrados não podem ser 

considerados como um resultado casual dos métodos aplicados. Essa suposição se opõe categoricamente 

ao fato de que essas ondas foram encontradas em todos os principais elementos estudados, com 

aproximadamente os mesmos períodos. 2 - Nos elementos cujo movimento não apresenta durante o período 

de observação uma certa ou acentuada tendência de subida ou descida (tendência secular) - como, por 

exemplo, nos preços -, os grandes ciclos manifestam-se em subidas e descidas de carácter ondulatório. Por 

outro lado, nos elementos cujo movimento mostra a tendência mencionada, os ciclos aceleram ou retardam 
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seus movimentos eram em forma de ondas; 3) os ciclos estudados coincidiam no tempo 

e as análises dos dados demonstravam o mesmo movimentos nos diversos países, mas 

apresentava dificuldade em estabelecer o máximo e o mínimo nas tabelas; 4) como não 

era possível ter precisão dos anos de descenso, podia apresentar os momentos prováveis 

do descenso, formulando a tabela dos Ciclos Longos; 5) a existência dos Ciclos Longos 

não significa que eles existam em todos os elementos que ele analisou, por isto a 

necessidade de se saber qual possui um caráter cíclico; 6) os ciclos longos possuem uma 

abrangência mundial, existindo uma coincidência nos países capitalistas da Europa e nos 

Estados Unidos (268) (KONDRATIEV, 1992, pp. 133-137). O único ponto que ele 

                                                           
a velocidade de seu aumento. 3 - Os longos ciclos, nos diversos elementos examinados, coincidem no 

tempo, senão totalmente, pelo menos bastante de perto, o que se pode verificar claramente no quadro 

seguinte, que reúne os resultados obtidos no exame dos fenómenos considerados antes, os de alguns outros” 

(KONDRATIEV, [1925] 1979, pp. 52-53). “Lo anteriormente expuesto permite sacar algunas 

conclusiones: 1 - El movimento de los elementos examinados, desde fines del siglo XVIII hasta hoy, revela 

la existencia de grandes ciclos. A pesar de ser tan complicado el tratamento estadístico-matemático de las 

series elegidas, los ciclos hallados no pueden considerarse como un resultado casual de los métodos 

aplicados. Se opone categoricamente a tal suposición el hecho de que estas ondas se han encontrado en 

todos los principales elementos estudiados, con los mismos períodos aproximadamente. 2 – En aquellos 

elementos cuyo movimento no acusa durante el período de observación una determinada o marcada 

tendência ascendente o descendente (secular trend) – como, por ejemplo, en los precios -, los grandes ciclos 

se manifiestan en subidas y bajadas de carácter ondulatório. Em cambio, en los elementos cuyo movimento 

acusa la citada tendência, los ciclos aceleran o retardan la velocidad de su aumento. 3 – Los ciclos largos, 

en los distintos elementos examinados, coinciden en el tempo, si no del todo, al menos con bastante 

aproximación, lo que puede apreciarse claramente en el cuadro siguiente, que reúne con los resultados 

abtenidos en él examen de los fenómenos considerados antes, los de algunos otros” (KONDRATIEV, 

[1925] 1979, pp. 52-53). Ele ainda afirma: “4 - Se de momento consideramos impossível determinar com 

exatidão os anos em que muda a direção dos ciclos longos, e mesmo se os métodos segundo os quais os 

dados estatísticos foram analisados admitem um erro de cinco a sete anos na determinação do momento 

dessas mudanças de direção (...). 5 - É natural que o fato de o movimento dos elementos examinados ocorrer 

em grandes ciclos não seja suficiente para mostrar que eles também dominam o movimento de todos os 

outros elementos aqui não considerados (...). 6 - Os ciclos longos dos principais elementos da vida 

económica, acima determinados, são internacionais (...)” (KONDRATIEV, [1925] 1979, p. 55). “4 – Si por 

el momento consideramos imposible determinar exatamente los años en que cambia la dirección de los 

grandes ciclos, y aun cuando los métodos con arreglo a los cuales se han analizado los datos estadísticos 

admitan un errror de cinco a siete años en la determinación del momento de dichos câmbios de dirección 

(...). 5 – Es natural que el hecho de producirse en grandes ciclos el movimento de los elementos examinados 

no basta para demostrar que aquéllos dominen también el movimento de todos los demás elementos no 

considerados aqui (...). 6 – Los ciclos largos de los principales elementos de la vida económica, 

determinados más arriba, son internacionales (...)” (KONDRATIEV, [1925] 1979, p. 55). 

268 “As seguintes conclusões podem ser tiradas da discussão anterior: 1 - A dinâmica dos elementos 

estudados mostra ciclos longos. 2 - Para os elementos cuja dinâmica, durante o período estudado, não 

apresentem tendência claramente declarada de aumento ou diminuição (tendência secular), como os preços 

por exemplo, estes ciclos manifestam-se por variações de patamar na forma de ondas. Para os elementos 

cuja dinâmica mostra uma tendência clara, esses ciclos são revelados por variações “tipo onda” na taxa de 

desenvolvimento dessa tendência. 3 - Os principais ciclos dos vários elementos estudados coincidem mais 

ou menos no tempo, mas não perfeitamente. Isso é claramente visível na tabela resumo 1, onde são 

apresentados os resultados do estudo, não apenas dos elementos examinados acima, mas também dos 

demais” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 135). “On peut tirer de l’exposé qui precede les conclusions 

suivantes: 1 – La dynamique des éléments étudiés fait apparaître des grands cycles. 2 – Pour les éléments 

dont la dynamique, pendant la période étudiée, ne montre pas une tendance nettement affirmée à la 

croissance ou à la décroissance (Secular trend), comme les prix par exemple, ces cycles se manifestent par 

des variations de niveau en forme de vagues. Pour les éléments dont la dynamique montre une tendance 
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alterou em sua conclusão foi o item 5, pois enquanto em 1925 ele considerava que todos 

os elementos apresentavam um caráter cíclico, no estudo de 1926 ele afirmava que era 

necessário saber qual elemento possuía ou não ciclicidade. O fato é que nas duas 

exposições, Kondratiev concluiu que existiam dados suficientes para demonstrar a 

existência de um movimento ondulatório de vários elementos da vida econômica em 

âmbito mundial, que mesmo não existindo provas cabais, era possível extrair conclusões 

empíricas dos movimentos de longo prazo. 

Os estudos de 1925 e de 1926 possuem a mesma base empírica. Como 

corretamente (269) afirmou Garvy (1979), “o primeiro e o segundo artigos de Kondratiev 

                                                           
nette, ces cycles se révèlent par des variations “en forme de vagues” du rythme de développement de cette 

tendance. 3 – Les grands cycles des divers élements étudiés coincidente plus ou moins dans le temps, mais 

pas parfaitement. C’est nettement visible sur le tableau de synthèse 1 où sont portés les résultats de l’étude, 

non seulement des éléments examines cidessus, mais aussi ceux des autres” (KONDRATIEV, [1926] 1992, 

p. 135). Ele ainda afirma: “4- Embora considerando impossível determinar com perfeita exatidão os anos 

de reversão no desenvolvimento dos grandes ciclos, e levando em consideração a imprecisão da nossa forma 

de determinar esses momentos de reversão para dentro de 5 a 7 anos, imprecisão que segue do método de 

processamento de dados, podemos, no entanto, esboçar os limites mais prováveis dos grandes ciclos como 

segue (...). 5- Certamente, o fato de existirem grandes ciclos na dinâmica dos elementos estudados não 

implica necessariamente que existam também na dinâmica de todos os outros elementos que aqui não foram 

examinados. A questão de saber qual deles exibe esse caráter cíclico será o objetivo de futuras pesquisas 

específicas. Em meu estudo, como observei acima, também descobri elementos cuja dinâmica não envolve 

grandes ciclos. Mas reconhecer sua existência não pressupõe de forma alguma que sejam uma regra 

absolutamente geral e que os descobrimos na dinâmica de todos os elementos. 6 - Os ciclos longos 

estabelecidos para os elementos importantes da aviação econômica têm caráter internacional. Para os países 

capitalistas da Europa, os períodos desses ciclos coincidem intimamente. Com base nos dados citados, 

pode-se afirmar que essa regra também é válida para os Estados Unidos. Mas isso não exclui pensar que a 

dinâmica de desenvolvimento do capitalismo neste país também tem peculiaridades próprias, entre outras 

em seus períodos de oscilação” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 137). “4- Tout en estimant impossible de 

déterminer avec une parfaite exactitude les années de retournement  dans le développement des grands 

cycles, et em tenant compte de l’imprécision de notre façon de déterminer ces moments de retournement à 

5-7 ans près, imprécisoin qui découle de la méthode de traitement des données, on peut cependant esquisser 

les limites les plus probables des grands cycles comme suit (...). 5- Certes, le fait qu’il existe de grands 

cycles dans la dynamique des éléments étudiés n’implique pas nécessairement qu’ils existente aussi dans 

la dynamique de tous les autres éléments qui n’ont pas été examines ici. La question de savoir lesquels 

d’entre eux présentent ce caractere cyclique ser ale but d’une recherche spécifique ultérieure. Dans mon 

étude, comme je l’ai noté cidessus, j’ai aussi découvert des éléments dont la dynamique ne comporte pas 

de grands cycles. Mais reconnaître leur existence ne suppose pas du tout qu’ils soient une règle absolument 

générale et qu’on les découvre dans la dynamique de tous les élétments. 6 – Les grands cycles établis pour 

les éléments importants de l avie économique ont um caractere international. Pour les pays capitalistes 

d’Europe, les périodes de ces cycles coincidente étroitement. En se fondant sur les données citées, on peut 

affirmer que cette règle est aussi valable pour les Etats-Unis. Mais cela n’interdit pas de penser que la 

dynamique du développement du capitalisme de ce pays possède aussi ses propres particularités, entre 

autres dans ses périodes d’’oscillation” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 137). 

269 Corretamente, pois o texto Ciclos Longos da Conjuntura, de 1925, contêm os argumentos centrais 

sobre a teoria dos Ciclos Longos. As outras duas obras são complementares a esta de 1925, apenas 

procurando apresentar mais dados que comprovassem a sua teoria dos Ciclos Longos. Nas duas exposições, 

a de 1926 e a de 1928, ele não apresentou nenhum argumento novo que alterasse a descoberta anterior, mas 

foi um desdobramento, onde ele apenas acrescentou mais de gráficos e refinou os seus dados estatísticos. 
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estão baseados na mesma coleção de séries temporais (270)” (GARVY, 1979, p. 100). 

Nos dois textos, a base para a série estatística construída por Kondratiev foi o movimento 

secular dos preços em vários países (271). O autor investigou a variação dos preços em 

três países – Inglaterra, França e Estados Unidos. Ele verificou a existência de um 

movimento secular de alta e baixa dos preços, que seguia um movimento cíclico regular 

no longo prazo. Podemos ver a Figura 1 através do gráfico formulado pelo autor, que 

“não foram submetidos a nenhum processo de correção de qualquer espécie (272)” 

(KONDRATIEV, 1979, p. 39), mas que demonstrava o movimento cíclico no longo 

prazo. Vejamos: 

 

Figura 1. Índice nominal dos preços das mercadorias 

(1901-1910 = 100) (273) 

 

Este gráfico representando o movimento dos preços das mercadorias 

em três países foi a base para a constatação dos Ciclos Longos. Como podemos perceber, 

                                                           
270 “El primero y segundo artículos de Kondratieff están basados sobre la misma colección de series 

temporales” (GARVY, 1979, p. 100). 
271 A investigação sobre os movimentos seculares dos preços já havia sido realizada por inúmeros 

economistas antes de Kondratiev, mas nenhum deles chegou a mencionar o termo Ciclo Longo. Em 1933, 

o historiador francês Ernest Labrousse produziu uma importante análise sobre o movimento dos preços na 

França no longo prazo que não apresenta contradições substanciais com as conclusões de Kondratiev. 

Segundo Barros: “o marco inicial de sua produção como historiador econômico que desenvolve a 

quantificação é a obra Esboço do movimento dos preços na França do século XVIII (1933), e sua maior 

realização A Crise da Economia ao fim do Antigo Regime e às vésperas da Revolução (1944)” (BARROS, 

2012, p. 205). 
272 “No han sido sometidos a ningún proceso de corrección ni de ninguna clase” (KONDRATIEV, 1979, 

p. 39). 

273 Disponível em: (KONDRATIEV, [1925] 1979, p. 40). 
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existem várias coincidências ao longo do tempo, que de acordo com as correções 

matemáticas e determinando o desvio padrão, comparado com outros indicadores, 

permitiam comprovar a existência do Ciclo Longo. Claro que Kondratiev não se limitou 

as variações seculares dos preços para determinar a existência dos Ciclos Longos. Para 

dar maior precisão e veracidade a sua tese, Kondratiev comparou a variação no longo 

prazo dos preços de mercadorias específicas – chumbo, ferro, cobre, carvão, etc. –, assim 

como a produção e consumo. Também verificou o volume do comércio exterior, a 

variação dos salários, a variação da taxa de juros em alguns países, no lucro médio, nas 

reservas de ouro, a renda, os consolidados e ações. Outro aspecto interessante foram os 

fatos históricos apresentados a partir de uma interpretação cíclica, com a ocorrência das 

invenções e inovações, das guerras e das revoluções relacionadas aos Ciclos Longos. Um 

exemplo importante para entendermos como foi produzida a análise de Kondratiev pode 

ser verificado através da Figura 2, que demonstra a variação na quantidade de ferro-gusa 

e chumbo na Inglaterra a partir de 1850: 

 

Figura 2. Variação na quantidade de ferro-gusa e chumbo na Inglaterra (274) 

 
 

Com todos os dados de vários elementos comparados ao longo de uma 

série histórica ou empírica e uma série teórica as médias móveis, tomando como elemento 

central a variação secular no índice dos preços destes três países, para estabelecer as 

variações máximas e mínimas através do método dos mínimos quadrados (275), 

                                                           
274 Disponível em: (GOLDSTEIN, 1988, p. 26). 
275 Vamos melhor discutir o método de Kondratiev no próximo tópico. 
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Kondratiev construiu uma datação para determinar a periodicidade dos Ciclos Longos. 

Por meio da análise destes dados, Kondratiev chegou à conclusão de que existiram vários 

Ciclos Longos desde o final do século XVIII, sendo possível constatar a existência de 

Ciclos Longos ascendentes e descendentes com cerca de 50 anos, que formavam ciclos 

seculares. Kondratiev identificou a existência de três Ciclos Longos, com dois ciclos 

curtos ascendentes e dois descendentes. Ele não retrocedeu a sua investigação para antes 

do capitalismo, tanto por uma dificuldade nos dados estatísticos como uma dificuldade 

teórica, pois o funcionamento das sociedades anteriores ao capitalismo eram regidas por 

leis econômicas diferentes (276). Por estas dificuldades que o autor limitou a sua 

investigação somente a partir do final do século XVIII, tendo como objeto a economia 

capitalista industrial (277).  

A periodização estabelecida por Kondratiev para os Ciclos Longos foi 

a de que existiram 3 Ciclos Longos com cerca de 50 anos, decompostos em dois ciclos 

médios ascendentes e dois ciclos médios descendentes com cerca de 8 à 10 anos cada um 

e os ciclos médios subdivididos em pequenos ciclos curtos com duração de cerca de 40 

meses cada um. Schumpeter denominou mais tarde como “modelo tricíclico” (278). A 

periodização foi a seguinte: 1) Primeiro Ciclo Longo de Kondratiev: um ascendente, 

que foi de 1789-1814, de vinte e cinco anos, com descenso de 1814-1848, de 35 anos, 

tendo o circuito completo do movimento em cerca de 70 anos; 2) Segundo Ciclo Longo 

de Kondratiev: ascendente de 1848-1873, com duração de 24 anos, com descenso de 

1873-1896, durando 23 anos, com o circuito completo com cerca de 47 anos; 3) Terceiro 

Ciclo Longo de Kondratiev: ascendente de 1896-1920, com duração de 24 anos, onde o 

descendente começava a partir de 1920. Vejamos abaixo a Figura 3, que demonstra o 

movimento secular do Ciclo Longo: 

 

                                                           
276 Na década de 1970, com a retomada dos debates sobre os Ciclos Longos devido a crise capitalista 

mundial, alguns cientistas sociais buscaram investigar os Ciclos Longos nas sociedades anteriores ao 

capitalismo industrial. Os principais trabalhos foram os de Fernand Braudel, Wallerstein, Andre Gunder 

Frank, Pierre Villar, entre outros. 

277 “Em primeiro lugar, devo precisar que minha pesquisa concerne apenas à situação da sociedade 

capitalista. Eu não estendo as minhas conclusões a outros sistemas econômicos” (KONDRATIEV, [1926] 

1992, p. 109). Tout d’abord, je dois préciser que ma recherche ne concerne que la situation de la société 

capitaliste. Je n’étends donc pas mês conclusions à d’autres systèmes économiques” (KONDRATIEV, 

[1926] 1992, p. 109). 
278 Esta expressão foi formulada por Schumpeter, que denominou estas três formas de ciclos econômicos 

enquanto um modelo tricíclico. Assim existiam os ciclos de Kitchin ou Ciclos Curtos, os Ciclos de Juglar 

ou Ciclos Médios e os Ciclos de Kondratiev ou Ciclos Longos. 
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Figura 3 

 

Conforme vemos, para Kondratiev este movimento secular podia ser 

comprovado através da variação de vários elementos, mas o principal fator para provar a 

existência dos Ciclos Longos era o movimento secular dos preços a partir do final da 

última década do século XVIII. Cabe lembrar que tal procedimento foi muito criticado na 

época de Kondratiev por Oparine, que chegou a conclusões diferentes das do autor, 

através do emprego de métodos matemáticos semelhantes aos de Kondratiev, mas sem 

considerar os preços como elementos centrais na definição dos Ciclos Longos (279). Tal 

explicação crítica a centralização da importância na variação dos preços não encontra 

respaldo na abordagem marxiana (280), pois os preços precisam ser analisados como 

expressões do valor e não podem ser investigados como um determinante central das 

                                                           
279 “Oparin concluiu, após um exame cuidadoso de todas as séries cujas análises haviam sido detalhadas, 

que 'apenas ciclos longos podem ser observados no movimento dos preços e na taxa de juros de longo 

prazo. Os ciclos longos desaparecem imediatamente da série de salários e comércio exterior, quando são 

eliminadas as alterações no nível de preços (...)” (GARVY, 1979, p. 114-115). “Oparin concluía después 

de un atento examen de todas las series de cuyo análisis se habían dado detalles, que ‘solamente se pueden 

observar ciclos largos en el movimento de los precios y em el tipo de interés a largo plazo. Los ciclos largos 

desaparecen imediatamente de las series de salários y del comercio exterior, cuando se eliminan las 

alteraciones en el nível de precios (...)” (GARVY, 1979, p. 114-115). 

280 Este é um debate profundo entre economistas marxistas e não marxistas. Uma breve síntese foi 

fornecida por Bottomore (2001): “escolas diferentes de economia política surgiram dentro do marxismo a 

partir de diferentes interpretações do processo de circulação, embora tais divergências de interpretação 

geralmente não sejam explicitadas. Para as teoria do subconsumo, a circulação de capital é determinada 

pelo nível de demanda e está situada predominantemente no movimento das relações de troca. Para os 

neo-ricardianos, a circulação é determinada pelas relações de distribuição, em que se corporifica uma 

relação inversa entre salários e lucros. Os fundamentalistas, ou a escola da lógica do capital, determinam 

a circulação pela produção, mas confinam as contradições à esfera da produção em vez de considera-las 

como resultado da circulação como um todo, com a produção como determinante” (BOTTOMORE et all, 

2001, p. 61) 
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variações na produção (281). Ciente da dificuldade em comprovar a sua tese mediante a 

variação dos preços, Kondratiev se posicionou de forma precavida para emitir as suas 

conclusões. Ele considerou que tais características de regularidades que “atribuímos 

somente um caráter empírico e não pretendemos encontrar nelas a explicação dos Ciclos 

Longos (282)” (KONDRATIEV, 1979, p. 57). 

Para finalizar, vamos discutir a afirmação de Kondratiev em 1926 de 

que existiam regularidades no movimento dos Ciclos Longos, que podiam ser 

comprovadas por meio de dados empíricos.  Ele denominou estas regularidades como as 

“quatro leis empíricas do desenvolvimento dos Ciclos Longos” (283) (KONDRATIEV, 

1992, p. 138). O autor não se propunha a explicar o motivo delas acontecerem, mas apenas 

pretendia constatar através dos dados a evidência de alguns fatos que podiam ser 

comprovados empiricamente. Por isto eram leis empíricas. Estas leis empíricas regulares 

eram: 1) ao final das ondas descendentes e início das ascendentes ocorriam mudanças 

técnico-científicas que eram difundidas nas fases ascendentes, incorporação de novos 

                                                           
281 A polêmica sobre a transformação dos valores em preço foi motivo de muitas polêmicas desde a 

publicação do Volume III de O Capital, tanto pelos ataques de Bohm-Bawerk (1978), como a resposta de 

Hilferding (1978) e a posição de Von Bortkiewcz (1978). O economista Paul Sweezy (1978) se posicionou 

da seguinte maneira: “quando comecei a escrever uma introdução geral à economia marxista, descobri 

que a maneira como Bortkiewicz abordou o problema da transformação foi a mais completa e satisfatória 

que poderia ser compreendida. Para mostrar que o erro inerente ao método de Marx é irrelevante no que 

diz respeito ao sistema como um todo, resumi a solução de Bortkiewicz para o problema. Quanto ao resto, 

limitei-me a discutir a importância do problema, em vez do método apropriado para resolvê-lo. Felizmente, 

minha discussão trouxe o problema à atenção de outros estudiosos, mais bem preparados do que eu para 

lidar com seus aspectos matemáticos. Seus trabalhos, alguns dos quais foram publicados (e espero que 

outros o sejam), me convenceram de que o método usado por Bortkiewicz para converter valores em 

preços, embora indiscutível em si mesmo, é bruto no plano matemático e se baseia em Afirmações 

restritivas desnecessárias” (SWEEZY, 1978, p. 26). “Cuando me dispuse a escribir uma introducción 

general a la economia marxista, encontre que el modo com que Bortkiewicz había enfrentado el problema 

de la transformación era el más completo y satisfactorio com que se poodía conar. A fin de demonstrar 

que el error inherente al método de Marx carece de importância em lo que respecta al sistema em su 

conjunto, he resumido la soución que da Bortkiewicz al problema. Por lo demás, me he limitado a discutir 

la importância del problema antes que el método apto para resolverlo. Afortunadamente, mi discusión há 

popuesto el problema a al atención de otros estudiosos, mejor preparados que yo para afrontar sus 

aspectos amatemáticos. Sus obras, algunas de las cuales han sido publicadas (y espero que seruirán otras), 

me han convencido de que el métodod usado por Bortkiewcz para convertir los valores em precios, aunque 

indiscutible em sí, es burdo em el plano matemático y se basa em aserciones restrictivas innecessarias” 

(SWEEZY, 1978, p. 26). 
282 “Atribuímos solamente un caráter empírico y no pretendemos encontrar en ellas la explicación de los 

ciclos largos” (KONDRATIEV, 1979, p. 57). 

283 Em seu trabalho de 1925 ele apontava as seis regularidades: 1) os Ciclos Longos possuíam a mesma 

dinâmica dos ciclos médios e que nas fases ascendentes predominavam os ciclos médios de prosperidade e 

nas fases descendentes predominavam os ciclos médios de depressão; 2) na fase descendente do Ciclo 

Longo ocorria uma prolongada depressão agrícola; 3) durante a fase descendente do Ciclo Longo ocorriam 

novas descobertas técnicas e invenções científicas, que eram difundidos na fase ascendente; 4) no período 

inicial da ascensão ocorriam a incorporação de novas regiões e novas descobertas de metais preciosos; 5) 

na fase ascendente ocorreram a maior parte das guerras e revoluções. (KONDRATIEV, 1979, pp 58-67). 

Em 1926 ele reduziu essas seis leis empíricas para quatro, mas não apresenta os motivos para a redução. 
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países ao mercado mundial e modificação na circulação do dinheiro com a descoberta de 

novas minas de metais preciosos; 2) nas fases ascendentes ocorriam a maior parte das 

guerras e revoluções; 3) prolongada depressão agrícola nas fases descendentes; 4) os 

Ciclos Longos acompanham a dinâmica dos Ciclos Médios. Kondratiev não estabeleceu 

nenhuma hierarquia para estas leis empíricas. Mas em nossa opinião, a mais importante 

é a quarta lei, pois ela explica o motivo de existência do Ciclo Longo, como veremos logo 

à frente. Por este motivo na presente análise iniciaremos discutindo a quarta lei empírica, 

para depois apresentar a primeira, a segunda e a terceira. A terceira, a prolongada 

depressão agrícola, possuía importante relevo para o projeto político de Kondratiev para 

a Rússia e por isto finalizaremos com ela. 

A quarta lei empírica pode ser resumida da seguinte forma: os Ciclos 

Longos não ocorriam de forma aleatória, mas possuíam a mesma dinâmica dos Ciclos 

Médios (284). Eles tinham as mesmas fases – crescimento, crise e depressão – em seu 

interior. Como o capitalismo sempre passava por transformações e por evolução, 

modificava o tipo de equilíbrio existente, sempre sendo um equilíbrio móvel (285), pois 

                                                           
284 “A quarta lei empírica pode ser resumida assim: os ciclos longos da conjuntura têm o mesmo processo 

dinâmico de desenvolvimento que os ciclos médios, com suas fases de crescimento, crise e depressão. Por 

esta razão, os ciclos médios parecem, de certa forma, fluir nas ondas dos ciclos longos. Mas se assim for, é 

evidente que o caráter de uma fase de um ciclo longo, que coincide no tempo com os ciclos médios, não 

pode deixar de repercutir no curso destes. De fato, se tomarmos os ciclos médios da fase descendente do 

ciclo longo, veremos que o ciclo médio será enfraquecido e todas as suas tendências descendentes 

amplificadas pela onda descendente geral do ciclo longo. Se, ao contrário, tomarmos os ciclos médios 

coincidentes com uma fase ascendente do ciclo longo, observaremos o contrário. Portanto, os ciclos médios 

de uma fase do ciclo longo descendente devem ser caracterizados por uma determinada duração e amplitude 

particular das depressões, e pela brevidade e fraqueza das fases de crescimento. Aqueles que pertencem a 

uma onda ascendente do ciclo longo devem apresentar as características opostas” (KONDRATIEV, 1992, 

p. 147). “La quatrième loi empirique peut se résumer ainsi: les grands cycles de la conjoncture ont le même 

processus dynamique de développement que les cycles moyens, avec leurs phases de croissance, de crise 

et de dépression. Pour cette raison, les cycles moyens semblent, em quelque sorte, se couler sur les vagues 

des grands cycles. Mais s’il em est ainsi, il est evidente que le caractere d’une phase de grand cycle, qui 

coincide dans le temps avec des cycles moyens, ne peut manquer de se répercuter sur le déroulement de ces 

derniers. Em effet, si nous prenons les cycles moyens de la phase descendante d’um grand cycle, nous 

voyons que cycle moyen seront affaiblies, et toutes leurs tendances à la baisse amplifiées par la vague 

générale descendante du grand cycle. Si, au contraire, nous prenons les cycles moyens coïncidant avec une 

phase ascendante de grand cycle, nous observerons le contraire. Donc, les cycle moyens d’une phase 

descendante de grand cycle doivent se caractériser par une durée et une amplitude particulières des 

dépressions, et par la brièvetè et la faiblesse des phases de coroissance. Ceux qui appartiennent à une vague 

ascendante de grand cycle doivent présenter les caracteres contraíres” (KONDRATIEV, 1992, p. 147). 

285 “A economia capitalista não passa apenas por oscilações em forma de ondas. Ao mesmo tempo, está 

em constante evolução e mudança. Nesse processo de evolução, seu próprio nível de equilíbrio também 

muda. Em outras palavras, o nível de equilíbrio para o qual tende o sistema de elementos da economia 

capitalista é um nível de equilíbrio móvel, pois a cada momento corresponde o nível de equilíbrio que lhe 

é próprio. Este é o primeiro ponto a ser observado” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 156). “L’économie 

capitaliste ne traverse pas seulement des oscillations em forme de vagues. Dans le même temps ele évolue 

et change constamment. Dans ce processus d’évolution, son niveau d’équilibre lui-même change aussi. 

Autrement dit, le niveau d’équilibre vers lequel tend le système des éléments de l’économie capitaliste est 
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a dinâmica oscilatória da economia capitalista, com fases de crescimento e crise, não 

permitia que se atingisse um equilíbrio perfeito. As oscilações em ondas levavam a 

constantes desequilíbrios e eram a reprodução da própria dinâmica do capitalismo (286). 

Por este motivo que ele acreditava que a explicação dos Ciclos Longos se encontrava no 

entendimento do equilíbrio e das desproporções do sistema capitalista presentes nos 

Ciclos Médios. Garvy (1979) definiu que a teoria dos ciclos longos de Kondratiev são 

uma expressão do equilíbrio de terceira ordem (287) de Marshall (288), que apesar da sua 

flutuação tendem a encontrar um equilíbrio, em outras palavras, que os ciclos longos eram 

o resultado de todo o processo acumulado durante os ciclos médios. 

As desproporções e o retorno ao equilíbrio de terceira ordem é 

explicado por Kondratiev pelos diferentes tempos para a produção das mercadorias. 

Algumas delas necessitavam de um tempo curto de investimentos – os bens de consumo, 

as matérias-primas, etc. –, enquanto outras mercadorias exigiam mais tempo e grandes 

investimentos – como construções, formação de mão de obra qualificada, etc. Segundo 

ele, Marx demonstrou que as crises ocorriam periodicamente a cada década devido ao 

                                                           
um niveau d’équilibre mobile, donc à chaque moment donné correspond um niveau d’équilibre qui lui est 

propre. C’est le premier point à noter” (KONDRATIEV, [1926], p. 156). 

286 “Deste ponto de vista, as oscilações em forma de ondas, ou as oscilações da conjuntura da economia 

capitalista, representam um processo ou desequilíbrio, ora aumentando, ora diminuindo, um desvio ora 

mais forte, ora mais fraco em relação ao nível de equilíbrio do sistema” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 

156). “De ce poit de vue, les oscillations em forme de vagues, ou les oscillations de la conjoncture de 

l’économie capitaliste, représentent um processou de déséquilibre, tantôt croissant, tantôt décroissant, une 

déviation tantôt plus forte, tantôt plus faibles par rapport au niveau d’équilibre du système” 

(KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 156). 

287 Kondratiev apresenta o exemplo das 3 ordens de equilíbrio de Alfred Marshall, que ele considera 

mesmo com as falhas, uma boa forma para captar o fundamental e estabelecer a existência de um equilíbrio 

móvel. Dessa forma, Kondratiev defendia que a economia estava sempre em busca de um ponto de 

equilíbrio, de primeira, segunda ou de terceira ordem, conforme defendido por Alfred Marshall. Nessa 

concepção os preços sempre flutuam, mas tendem a se aproximar de um ponto de equilíbrio na curva entre 

a oferta e a demanda. Temos que ressaltar que a teoria do Equilíbrio Geral de Alfred Marshall parte de uma 

pressuposição de que as trocas que os indivíduos realizam no mercado são independentes da forma em que 

realizam essa produção, não considerando a transformação de bens e serviços, mas simplesmente as trocas 

em um mercado dado. 

288 “Kondratiev parte da distinção de Alfred Marshall entre equilíbrio de mercado, equilíbrio de curto 

prazo e equilíbrio de longo prazo, que ele chama de equilíbrio de primeira, segunda e terceira ordem. As 

três classes de equilíbrio correspondem a flutuações ondulatórias de diferentes durações, sendo os ciclos 

longos flutuações em torno do nível de equilíbrio de terceira ordem. Kondratiev estende o conceito de 

equilíbrio de Marshall a todos os elementos do processo econômico; elementos que, como preços, flutuam 

enquanto tendem a se aproximar da posição de equilíbrio” (GARVY, [1946] 1979, p. 105). “Kondratieff 

parte de la distinción de Alfred Marshall entre equilíbrio de mercado, equilíbrio a corto plazo, equilíbrio a 

largo plazo, que él llama equilíbrio de primero, segundo y tercer orden. Las três clases de equilibio 

corresponden a fluctuaciones ondulatórias de diferente duración, siendo los ciclos largos fluctuaciones em 

torno al nível del equilíbrio de tercer orden. Kondratieff extiende el cocncepto de equilíbrio de Marsshall a 

todos los elementos del processo económico; elementos que, como los precios, fluctúan a la vez que tienden 

a aproximarse a la posición de equilíbrio” (GARVY, [1946] 1979, p. 105). 
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desgaste dos meios de produção. Portanto, ele defendia que a teoria marxista tinha como 

base o Ciclo Médio, verificado e medido no processo de desgaste e reposição das 

máquinas, que possuía uma duração com cerca de 10 anos. Kondratiev defende que a 

reposição e ampliação do fundo dos bens de capital não aconteciam de forma paulatina e 

harmoniosa, mas ocorriam “surtos”, em forma de onda, marcado pelo período ascendente 

do Ciclo Médio e do Ciclo Longo, responsável pela construção e modificação que levava 

a um novo grau de equilíbrio em um novo nível tecnológico (289). Portanto, para ele, 

cada fase de sucessão do ciclo era o resultado de toda a acumulação da fase anterior, 

levando a um processo de mudança irreversível. Por isto que os Ciclos Longos 

representavam um desvio do equilíbrio e era uma manifestação do Equilíbrio 3 de 

Marshall. 

Desta maneira, quando os Ciclos Longos estão em uma fase ascendente, 

a tendência é o Ciclo Médio possuir uma tendência de expansão, mas quando o Ciclo 

Longo é descendente, a tendência é depressiva no ciclo médio. Mas o que significa isto? 

Significa que como o Ciclo Longo possui sucessivas fases de crescimento e crise. No 

momento em que o Ciclo Longo for ascensional, o ciclo médio depressivo terá uma 

tendência a não ser tão grave. Agora, se coincidir o Ciclo Longo descendente, com um 

Ciclo Médio na fase de crise, a tendência é que a depressão seja mais avassaladora. Da 

                                                           
289 “E se K. Marx afirmava que a base material das crises periódicas que se repetem a cada década, ou 

dos ciclos médios, é o desgaste, a substituição e a extensão do amontoado de ferramentas de produção em 

forma de máquinas, que servem de Em média por 10 anos, pode-se supor que a base material dos ciclos 

longos é o desgaste, a substituição e a expansão de bens de capital essenciais, cuja produção requer muito 

tempo e enormes investimentos. A reposição e ampliação do fundo desses bens não são graduais e regulares, 

são feitas em surtos expressos pelas grandes ondas da economia. O período de construção intensiva desses 

bens de capital essenciais é o período ascendente da conjuntura, onde o nível real dos elementos econômicos 

se eleva em relação ao nível de equilíbrio existente (Equilíbrio 3 conforme diagrama exposto). É um período 

prolongado de alta da conjuntura, mesmo que dure. O período de paralisação da construção é, pelo 

contrário, aproximado do nível de equilíbrio e cai. Mas enfatizemos mais uma vez que, no processo de 

desenvolvimento de um ciclo, o próprio nível de equilíbrio, muda, passa para outro grau, em geral superior” 

(KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 158). “Et si K. Marx affirmait que le fondement matériel des crises 

périodiques qui se répètent chaque décennie, ou des cycles moyens, est l’usure, le remplacement et 

l’extension de l amasse des outils de production sous forme de machines, qui servente em moyenne pendant 

10 ans, on peut supposer eu le fondement matériel des grands cycles est l’usure, le remplacement et 

l’extension des biens capitaux essentiels dont la production exige beaucoup de temps et d’énormes 

investissements. Le remplacement et l’extension du fond de ces biens ne sont pas progressifs et réguliers, 

ils se font par à coups qu’expriment les grandes vagues de la conjoncture. La période de construction 

intensive de ces biens capitaux essentiels est la période ascendante de la conjoncture, où le niveau réel des 

éléments économiques deve vers le haut par rapport au niveau d’équilibre existant (Equilibre 3 selon le 

schéma exposé). C’est une période de hausse prolongée pour la cojoncture, même si durée. La période 

d’arrêt de leur construction est, au contraire, rapproche du niveau d’équilibre et descenda u-dessous. Mais 

soulignons encore une fois que, dans le processus de développement d’um cycle, le niveau d’équilibre lui-

même, em changeant, passe à um autre degré, em general supérieur” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 

158). 



215 
 

mesma forma que a coincidência entre uma fase ascensional do Ciclo Longo com a do 

Ciclo Médio produz um maior crescimento. Por este motivo, a dependendo da fase do 

Ciclo Longo pode existir uma tendência para o agravamento ou não da crise ou do 

crescimento (KONDRATIEV, 1992, p. 147). 

A conclusão da quarta lei empírica, de que os Ciclos Longos eram 

influenciados pelos Ciclos Médios, pressupunha que os Ciclos não deviam ser explicados 

por causas exógenas ou aleatórias, mas a resposta estava na particularidade do próprio 

capitalismo e em suas causas endógenas, ou seja, dentro da própria lógica do sistema.  É 

desta maneira que adentramos na explicação da primeira lei empírica, sobre as revoluções 

técnico científicas, de expansão do mercado mundial e reorganização monetária 

internacional, que foi explicada como um resultado do Ciclo Longo e não a sua causadora, 

como uma consequência verificada em sua periodicidade e em forma de movimentos 

ondulatórios. 

A primeira lei empírica (290) caracteriza que ao final de uma onda 

descendente e início da ascendente ocorrem transformações “profundas nas técnicas de 

produção e troca”. Portanto, ocorrem invenções e novas descobertas que modificam as 

relações de produção, com modificações na circulação monetária e o estímulo a 

incorporação de novos países na economia mundial (291). Para Kondratiev, as mudanças 

tecnológicas não ocorriam casualmente e aleatoriamente, elas se concentravam em um 

momento específico do ciclo econômico, no período de descenso do Ciclo Longo. As 

inovações eram gestadas durante a recessão e eram difundidas no momento de ascensão. 

Para o autor, a história do capitalismo foi marcada por mudanças nos mais diversos graus, 

mas nas décadas de descenso do ciclo, que eram marcadas pela recessão, era o momento 

                                                           
290 “A primeira lei empírica é a seguinte: antes do início da onda ascendente de cada grande ciclo, e por 

vezes no seu início, observam-se transformações importantes nas condições fundamentais da vida 

económica da sociedade. Essas transformações se refletem, em geral, em combinações variáveis, por 

mudanças profundas nas técnicas de produção e troca (elas mesmas precedidas de importantes invenções 

ou descobertas técnicas), por uma mudança nas condições de circulação monetária, por um papel crescentes 

de novos países na economia mundial, etc.” (KONDRATIEV, 1992, p. 138). “La première loi empirique 

est la suivante: avant le début de la vague ascendante de chaque grand cycle, et parfois à son tout début, on 

observe des transformations impotantes dans les conditions fondamentales de l avie économique de la 

société. Ces transformations se traduisent, em general, selon des combinaisons variables, par de profonds 

changements dans les techiniques de production et d’échange (eux-mêmes précédés par des inventions ou 

découvertes techiniques importantes), par um changement des conditions de la circulation monétaire, par 

um rôle coroissant de pays nouveaux dans l avie économique mondiale, etc.” (KONDRATIEV, 1992, p. 

138). 

291 Não analisaremos aqui outro fenômeno característico da primeira lei empírica, que foi a ampliação do 

mercado mundial, com a incorporação de novos países e modificação na circulação do dinheiro através da 

descoberta de novas minas de metais preciosos. 
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em que ocorriam invenções de novas técnicas. Estas eram difundidas no período posterior 

de ascensão do Ciclo Longo, em que ocorriam modificações nas relações de produção. 

Com isto, ele aponta várias mudanças tecnológicas para comprovar empiricamente a sua 

tese (292). É importante ressaltar que inúmeros estudos realizados posteriormente 

demonstraram esta lei empírica de Kondratiev (293). Vejamos o modelo de Kondratiev: 

 

                                                           
292 Segundo Kondratiev, na primeira onda ascendente ocorreu uma mudança na tecnologia do transporte 

marítimo. A partir de 1850 o aumento da produção do ouro pela descoberta de novas minas na Califórnia e 

na Austrália. Isso ocorreu antes do início da onda ascendente do segundo ciclo. No terceiro ciclo longo, 

ocorreu a invenção da eletricidade a partir de 1870 e o desenvolvimento da indústria química, entre outras. 

Nas décadas de 1870 e 1890 foi introduzido na indústria. A partir de 1890 a eletricidade se espalhou para 

produção e vários campos da vida social. A onda ascendente do terceiro ciclo ocorre três mudanças no 

desenvolvimento econômico: 1) crescimento da mineração; 2) início do padrão ouro; 3) entrada de vários 

países no mercado mundial (Austrália, Argentina, Chile, Canadá, entre outros). 
293 “Conforme o explicitado por Kunznets (1940), a possibilidade de o crescimento muito rápido de novos 

setores líderes na economia, assim como novas tecnologias, constituir-se ou não em uma explicação 

plausível para os ciclos de longo prazo no desenvolvimento econômico depende crucialmente do fato de 

algumas destas inovações serem grandes o suficiente em seu impacto para causarem perturbações 

significativas no sistema como um todo — como, por exemplo, pode ser razoavelmente argumentado no 

caso das estradas de ferro —, ou então de tais inovações estarem agrupadas de tal modo a gerar "booms" 

ou saltos excepcionais de crescimento, alternados com períodos de recessão. Em vista disso, reveste-se de 

enorme interesse o trabalho de Gerhard Mensch que, em seu livro Stalemate in technology (1975), 

procurou precisamente essa aglomeração e descontinuidade daquilo que ele chamou 'Inovações básicas". 

Em sua teoria, grupos de inovações básicas ocorrem em décadas de profunda depressão. Mensch identificou 

três décadas desse tipo em seu livro: a de 1830, a de 1880 e a de 1930. Ele argumenta que diversos estudos 

independentes forneceram evidências que apontam para uma forte aglomeração de inovações naquelas 

décadas. Ele também previu um aglomerado semelhante de inovações para a década de 1980” (FREEMAN, 

1984, pp. 07-08) 
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A questão central que precisamos afirmar sobre este ponto é que 

“Kondratiev havia posto em evidência anteriormente, seriam consequências e não 

causas; os movimentos rítmicos destes fatores, dos quais não nega a influência, não 

poderiam explicar além das flutuações do desenvolvimento econômico de longo prazo 

(294)” (MANDEL, 1979, p. 178). As invenções e as mudanças nas técnicas não eram 

aleatórias, elas eram geradas pelo movimento do próprio ciclo, gestadas em uma fase 

particular, a da recessão. A posição de Kondratiev foi inovadora a respeito desta questão, 

pois durante muito tempo os historiadores se concentraram nas histórias dos inventores, 

estudando apenas como um ato individual criativo. Kondratiev foi um dos primeiros 

autores que buscou entender o processo de invenção e difusão das mudanças técnicas 

através do movimento estrutural do ciclo econômico. A posição de Kondratiev foi 

partilhada por outros pesquisadores do Instituto de Conjuntura, como foi o caso de Rainov 

(295). Fora da Rússia, foi Schumpeter um dos primeiros na explicação sobre as inovações, 

afirmando que estas ocorriam de maneira concentrada no tempo, provocando uma 

revolução tecnológica (296).  Porém, enquanto Schumpeter considera um papel destacado 

                                                           
294 “Kondratieff había puesto en evidencia anteriormente, serían consecuencias y no causas; los 

movimentos rítmicos de estos factores, de los cuales no niega para nada la influencia, no podrían explicarse 

más que por las fluctuaciones del desarrollo económico a largo plazo” (MANDEL, 1979, p. 178). 

295 “Um dos colegas de Kondratiev no Instituto de Conjuntura, T.l. Rainov, tentou acompanhar a 

observação de Kondratiev sobre a relação entre invenções técnicas e ciclos longos, conduzindo uma análise 

detalhada das variações no nível das descobertas científicas durante os séculos XVIII e XIX. Rainov era o 

segundo no comando da seção do Instituto de Conjuntura dedicada à metodologia” (BARNETT, 1998, p. 

130). “One of Kondratiev's colleagues in the Conjuncture Institute, T.l. Rainov, attempted to follow-up 

Kondratiev's observation about the relation between technical inventions and long cycles by conducting a 

detailed analysis of variations in the level of scientific discoveries during the eighteenth and nineteenth 

centuries. Rainov was second in command in the section of the Conjuncture Institute devoted to 

methodology” (BARNETT, 1998, p. 130). 

296 “Schumpeter justificou com base em três argumentos sua visão de que a inovação técnica estaria mais 

próxima de uma série de explosões do que de uma transformação suave e continuada. Em primeiro lugar, 

ele argumentou que em nenhum momento as inovações estão aleatoriamente distribuídas através de todo 

sistema econômico, mas que tendem a concentrar-se em determinados setores-chave e ao seu redor, e que 

conseqüentemente elas são por natureza desiquilibradas e desarmoniosas. Em segundo lugar, ele sustentou 

que o processo de difusão era inerentemente um processo desigual, porque primeiro umas poucas firmas, e 

depois muitas delas, seguem na onda dos pioneiros bem-sucedidos. Kuznets (1930) havia já enfatizado o 

padrão cíclico subjacente ao crescimento de novas indústrias. A teoria do ciclo de vida do produto e a teoria 

do comércio internacional confirmaram desde então essas percepções: um início hesitante, um crescimento 

rápido e a subsequente saturação, seguidos por um declínio ou estagnação, constituem as principais fases 

do ciclo. Finalmente, Schumpeter enfatizou que as expectativas cambiantes dos lucros durante o 

crescimento de uma indústria constituem um dos principais determinantes desse padrão sigmóide de 

crescimento. À medida que a nova capacidade se expande, em algum ponto (que varia com o produto em 

questão) o crescimento começará a desacelerar-se. A saturação do mercado e a tendência do avanço técnico 

de se aproximar de seus limites, assim como os efeitos competitivos decorrentes do afluxo de concorrentes 

e de variações nos custos dos insumos, tendem a reduzir o nível de lucratividade e, com ele, a atração por 

investimentos adicionais. Excepcionalmente, esse processo de maturação pode levar apenas alguns anos, 

porém, mais tipicamente, ele levará várias décadas e, eventualmente, até mais tempo. Schumpeter 

sustentava que essas características da inovação implicariam que os distúrbios engendrados poderiam ser 
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do inventor, do inovador e do empresário, para Kondratiev, o próprio desenvolvimento 

das revoluções técnico-científicas eram explicados pelo movimento do ciclo. Para os 

marxistas, tomando Mandel (1979) como exemplo, as mudanças técnico-científicas 

ocorriam devido as próprias leis do capitalismo e do seu desenvolvimento, que assumia 

uma forma de “movimento cíclico de expansão e contração na realização da mais-valia 

e na acumulação de capital (297)” (MANDEL, 1979, p. 143). Para Mandel (1979), “Marx 

havia determinado a duração do ciclo industrial pela duração do ciclo de renovação do 

capital fixo (298)” (MANDEL, 1979, p. 145), onde a cada sete e dez anos ocorria um 

movimento de renovação do capital fixo e “sendo também um elemento determinante que 

influencia a reprodução ampliada, o crescimento e a aceleração da acumulação do 

capital em geral (299)” (MANDEL, 1979, p. 146). A renovação do capital fixo ocorria 

dentro “no fato de que cada novo ciclo de reprodução ampliada não começa com as 

mesmas máquinas que o precedente (...), [mas] é uma renovação em um nível técnico 

superior (300)” (MANDEL, 1979, pp. 146-147). Devido a busca de um lucro cada vez 

maior e devido à concorrência, “para baixar os custos da produção e diminuir o valor 

das mercadorias, por meio do aperfeiçoamento da técnica (301)” (MANDEL, 1979, p. 

146), existia uma tendência para reduzir o tempo de trabalho necessário, reduzir o custo 

da produção, desenvolvendo as forças produtivas do trabalho. Mandel distingue duas 

formas de reprodução ampliada do capital fixo, sendo “aquela em que se produz de fato 

uma ampliação da escala da produção, em que se gasta o capital fixo suplementar, e em 

que a composição orgânica do capital aumenta, porém que se desenvolve sim uma 

transformação da técnica capaz de influenciar o conjunto do aparato social de produção, 

e aquela em que somente se produz uma aplicação, senão também uma renovação 

                                                           
suficientes para romper o sistema existente e provocar um padrão cíclico de crescimento” (FREEMAN, 

1984, p. 07). 

297 “Movimiento también cíclico de expansión y contracción en la realización de la plusvalía y en la 

acumulación de capital” (MANDEL, 1979, p. 143). 

298 “Marx habia determinado la duración del ciclo industrial por la duración del ciclo de renovación 

necessário para la reconstitución del capital fixo” (MANDEL, 1979, p. 145). 

299 “Sino también el elemento determinante que influencia la reproducción ampliada, el crecimiento y la 

aceleración de la acumulación del capital en general” (MANDEL, 1979, p. 146). 

300 “en el hecho de que cada nuevo ciclo de reproducción ampliada no comienza con las mismas máquinas 

que el precedente (...) es uma renovación a un nível técnico superior” (MANDEL, 1979, pp. 146-147). 

301 “Para bajar los costos de producción y diminuir el valor de las mercancias, por médio del 

perfeccionamiento de la técnica” (MANDEL, 1979, p. 146) 
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fundamental da técnica de produção e do capital fixo, que leva a uma mudança 

qualitativa da produtividade do trabalho (302)” (MANDEL, 1979, pp. 148-149). 

Portanto, vemos que a teoria de Kondratiev possui as suas 

particularidades ao considerar o ciclo como o motivador das mudanças tecnológicas. Com 

isto ele produz uma nova interpretação histórica para o entendimento das mudanças. Com 

isto, entramos na segunda lei. Kondratiev definiu na segunda lei empírica que durante as 

ondas ascendentes do Ciclo Longo ocorreram a maior parte das convulsões sociais, como 

guerras e revoluções (303). Normalmente associa-se que as guerras e as revoluções 

ocorrem em períodos de crise e depressões, que são decisões de apenas um indivíduo, 

mas Kondratiev apresenta o contrário, que elas se manifestam como resultado das 

próprias condições econômicas (304). Ele afirmou que nos períodos ascensionais ocorria 

a busca por novos mercados e matérias primas, gerando tensões e as guerras (305). Para 

                                                           
302 “aquella en que se produce de hecho uma ampliación de la escala de la producción, en la que se gasta 

capital fijo suplementario, y en la que la composición orgânica del capital aumenta, pero que se desarrolla 

sin una transformación de la técnica capaz de influenciar el conjunto del aparato social de producción, y 

aquella en la que no sólo se produce una ampliación, sino también una renovación fundamental de la técnica 

de producción y del capital fijo, que conlleva a un cambio cualitativo de la produtividade del trabajo” 

(MANDEL, 1979, pp. 148-149). 
303 “A segunda lei empírica pode, em nossa opinião, ser resumida da seguinte maneira: os períodos de 

ondas ascendentes dos grandes ciclos são, via de regra, muito mais ricos em convulsões sociais (revoluções, 

guerras) do que os períodos de ondas descendentes. Para ser breve, citemos, em apoio a essa ideia, uma 

simples enumeração de eventos históricos, que, evidentemente, não pretende ser exaustiva”. 

(KONDRATIEV, 1992, p. 142). “La seconde loi empirique peut, à notre avis, se résumer ainsi: les périodes 

de vagues ascendentes des grands cycles sont, em règle générale, bien plus riches em bouleversements 

sociaux (revolutions, guerres) que les périodes de vagues descendentes. Pour être bref, citons à l’appui de 

cette idée, une simple énumération d’événements historiques, qui, bien entendu, ne prétend pas à 

l’exhaustivité” (KONDRATIEV, 1992, p. 142). 

304 “Guerras e revoluções também não podem deixar de influenciar fortemente o processo de 

desenvolvimento econômico. Mas eles não caem do céu e não surgem da decisão arbitrária de alguns 

indivíduos. Eles surgem de condições reais e, acima de tudo, de condições econômicas” (KONDRATIEV, 

[1926] 1992, p. 150). “Les guerres et révolutions ne peuvent également manquer d’influencer fortemente 

le processus du développement économique. Mais eles ne tombent pas du ciel et ne naissent pas de la 

décision arbitraire de quelques individus. Eles surgissent em raison de conditions réelles et, avant tout, de 

conditions économiques” (KONDRATIEV, [1926] 1992, p. 150). 

305 Goldstein (1988), demonstra que esta hipótese de Kondratiev foi respaldada pelos principais estudos 

sobre as guerras, a maioria realizados durante a década de 1950, que buscaram relacionar as guerras ao 

ciclo longo. Ele definiu esses autores como teóricos da guerra. Porém, muitos dos teóricos da guerra não 

utilizaram diretamente os estudos de Kondratiev, o que não foi o caso de Gaston Imbert, que produziu uma 

teoria híbrida da guerra baseada na teoria dos Ciclos Longos de Kondratiev, em que as guerras eram 

explicadas ciclicamente. Vejamos: “A teoria da guerra argumenta que a longa onda econômica resulta de, 

ou está intimamente ligada a, grandes guerras. Os efeitos das grandes guerras recorrentes, principalmente 

os efeitos inflacionários, agem como choques periódicos na economia mundial e criam ondas longas 

(GOLDSTEIN, 1988, p. 24). “The war theory argues that the economic long wave results from, or is closely 

connected with, major wars. The effects of recurring major wars primarily inflationary effects act as 

periodic shocks to the world economy and create long waves” (GOLDSTEIN, 1988, p. 24). “Imbert mostra, 

portanto, que os elementos básicos das abordagens de inovação e guerra podem ser combinados em uma 

única estrutura. Um dos principais pontos fracos da teoria de Imbert é que ela funciona mal para a fase de 

expansão mais recente, que (se aceitarmos a maioria dos dados econômicos) começou com uma grande 
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fundamentar empiricamente a sua tese e demonstrar que não ocorreram somente por 

fatores subjetivos, mas impulsionados pelo próprio movimento do Ciclo Longo, ele 

demonstrou uma série de fatos históricos ocorridos nos períodos ascensionais, o que 

demonstrava uma regularidade empírica (306). Portanto, Kondratiev demonstrava que 

vários fatos ocorridos na História Contemporânea deveriam ser reinterpretados a luz da 

teoria dos Ciclos Longos, pois no longo prazo existia uma coincidência nas oscilações de 

vários elementos em forma de ondas que se repetiam periodicamente, além das mudanças 

irreversíveis técnico-científicas, que explicavam fatos históricos do curto prazo, como as 

guerras e as revoluções. 

A terceira lei empírica é que o período descendente do ciclo longo é 

acompanhado por uma depressão agrícola mundial (307). Ele afirma que os produtos 

agrícolas tinham sido mais desvalorizados do que os produtos industriais. Isso era 

explicado pelo fato de que a indústria tinha uma maior capacidade de se adaptar a novas 

condições do que a agricultura, que agia mais lentamente e era mais impactada com a 

guerra e as mudanças sociais ocorridas ao final da onda ascendente. Por este motivo a 

agricultura passava por uma profunda depressão durante as ondas descendentes, 

demonstrado na queda do preço dos produtos agrícolas em relação aos industriais. 

Portanto, a onda descendente afetava a indústria, mas a crise na agricultura era muito mais 

intensa. Esta depressão podia ser verificada no Primeiro Ciclo Longo na Inglaterra e na 

França após 1814, com a queda dos preços dos produtos agrícolas. Na fase descendente 

do Segundo Ciclo Longo ocorreu uma grande depressão agrícola em vários países 

europeus e nos Estados Unidos a partir de 1870, com queda do preço dos produtos 

                                                           
guerra (Segunda Guerra Mundial). Imbert sugere que, após 1929, a economia capitalista deu lugar 

progressivamente a "novas estruturas econômicas", tendendo à formação de um novo sistema econômico 

no qual o lugar das ondas de longo prazo não é claro” (GOLDSTEIN, 1988, p. 39). “Imbert thus shows that 

the basic elements of the innovation and war approaches can be combined in a single framework . One 

major weakness with Imbert's theory is that it works poorly for the most recent expansion phase, which (if 

one accepts most economic datings) began with a major war (World War II). Imbert suggests that after 

1929 the capitalist economy progressively gave way to "new economic structures" tending towards the 

formation of a new economic system in which the place of long waves is nuclear” (GOLDSTEIN, 1988, p. 

39) 

306 Onda ascendente do primeiro ciclo: Proclamação de Independência dos Estados Unidos e proclamação 

de sua Constituição (1783-1789); Revolução francesa; guerra da França contra a Inglaterra, revolução na 

Holanda, Itália, Suíça, Alemanha, revoltas na Espanha, etc. No período ascendente da segunda onda: 

revolução de fevereiro na França, movimento revolucionário na Itália, golpe de Estado na França de Luís 

Bonaparte, movimento de unidade italiano e alemão, guerra civil dos Estados Unidos, etc. 

307 “A terceira lei empírica que pode ser observada no curso dos ciclos longos é que a onda descendente 

é acompanhada por uma longa depressão na agricultura” (KONDRATIEV, 1992, p. 144). “La troisième loi 

empirique que l’on peut observer dans le déroulement des grands cycles est que la vague descendante 

s’accompagne d’une longue dépression dans l’agriculture” (KONDRATIEV, 1992, p. 144). 
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agrícolas. Na fase descendente do Terceiro Ciclo Longo, iniciado a partir de 1920, 

também ocorria uma depressão agrícola e vários países europeus e nos Estados Unidos. 

A previsão de Kondratiev é muito interessante, pois ele conseguiu 

verificar através de dados estatísticos o movimento dos ciclos longos e previu as 

condições para uma nova crise do capitalismo nos próximos anos. Ele estava falando tudo 

isso ainda no ano de 1925, onde a maior parte dos financistas e teóricos da economia 

acadêmica ignoravam as crises, ainda trabalhando com as concepções estáticas e 

acreditando na prosperidade constante de um mercado auto regulador, conforme os 

fundamentos da Lei de Say, antecipando com essa pesquisa a grande crise que avizinhava 

a economia mundial e que de fato foi comprovado com o crack da Bolsa de Nova Iorque 

em 1929. Esse erro também abateu o movimento comunista internacional, que havia, 

inclusive, modificado a orientação da Internacional Comunista, conforme demonstramos 

com o relatório de Trotsky ao III Congresso. Esta conclusão é importante devido 

Kondratiev afirmar que a economia mundial havia entrado na fase descendente do terceiro 

Ciclo Longo, ou seja, que haveria um agravamento da depressão mundial, antevendo a 

crise de 1929. 

A teoria dos Ciclos Longos também possui um sentido político 

específico na sociedade soviética de então. A defesa de que o processo de 

desenvolvimento econômico e os próprios Ciclos Longos eram produzidos de forma 

exógena, pela própria dinâmica da economia capitalista e não por algum efeito externo, 

um Deus ex machina ou um Partido. O desenvolvimento econômico não podia ser 

explicado apenas pela ação dos indivíduos, mas ele era regido por leis. Esta conclusão de 

Kondratiev era bastante polêmica (308). Em nosso ponto de vista, podemos verificar aqui 

uma importante implicação política da visão de mundo de Kondratiev para o contexto 

político soviético. Cabe lembrar que Kondratiev não rejeitava o papel de indivíduos ou 

do acaso, ele quis dizer que o Ciclo Longo criava condições para a ocorrência de alguns 

fenômenos sócio-históricos que se manifestavam regularmente. Ao dizer que muitos 

                                                           
308 Essa conclusão estava em oposição direta a maior parte do pensamento soviético. Era oposta, por 

exemplo, ao pensamento de Trotsky, com a sua Curva de Desenvolvimento do Capitalismo, com a sua 

denúncia ao economicismo da tese de Kondratiev e a importância do fator subjetivo no processo histórico, 

conforme analisamos anteriormente. TROTSKY, L. La curva del desarrollo capitalista: Carta a la 

redacción del Viestnik Sotsialisticheskoi Akademii (Heraldo de la Academia Socialista). Ed. del Siglo: 

Argentina, 1973. Disponível em: << 

https://ceip.org.ar/economicos/Lacurvadeldesarrollocapitalista.htm#_ftn1 >>. Consultado em << 

24/11/2020. 

https://ceip.org.ar/economicos/Lacurvadeldesarrollocapitalista.htm#_ftn1
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efeitos pois Kondratiev elaborou um plano para a agricultura e silvicultura para os anos 

de 1924-1928, que discutiremos logo à frente, que visava realizar uma industrialização 

que mantivesse o equilíbrio entre a produção industrial e rural, cabendo entender o papel 

da profunda crise agrícola internacional, evitando o colapso do setor agrícola para os 

próximos anos. Para ele, o Estado deveria cumprir um importante papel ativo neste 

processo (309). Ao defender que o que esta posição de Kondratiev entrava em conflito 

com o projeto industrialista, pois para defender a possibilidade de uma industrialização 

intensiva em um momento em que o setor agrário representava a maior parte da economia 

soviética, representava acreditar no fator subjetivo. 

Por último, mesmo com esta pretensão de Kondratiev em encontrar 

provas para a existência dos Ciclos Longos, cabe-nos lembrar que esta prova empírica 

buscada por ele não foi encontrada até os dias de hoje (310) e se avolumam defesas e 

críticas sobre o seu método (311), o seu modelo de periodicidade (312) e suas conclusões 

(313). Estas obras sobre os ciclos econômicos longos de Kondratiev representam um 

grande marco para o entendimento do movimento de longo prazo da economia capitalista. 

O autor não só formulava uma teoria, mas uma metodologia capaz de entender a Dinâmica 

                                                           
309 “Ele observou que, historicamente, nunca houve uma economia que tivesse progredido sem qualquer 

influência ou apoio dos órgãos de gestão do governo. Isso não significava, no entanto, que o planejamento 

soviético e o planejamento capitalista eram idênticos” (BARNETT, 1998, p 143-144). “He noted that 

historically there had never been an economy which had progressed without any influence or support 

from government management organs. This did not mean, however, that Soviet planning and capitalist 

planning were identical” (BARNETT, 1998, pp. 143-144). 

310 “O estudo sobre as ondas longas gerou acalorada controvérsia, contradição e indecisão por mais de 

sessenta anos, sem fazer muito progresso em" acumular conhecimento ". A acumulação de conhecimento 

implica um corpo de conhecimento estabelecido na área, cujas fronteiras podem ser expandidas por 

pesquisas em andamento. No campo das ondas longas não existe tal corpo de conhecimento e não existe 

consenso sobre as questões centrais: a existência de ondas longas, seu escopo e sua dinâmica causal. Em 

vez disso, isoladas tradições de pesquisa criam "bolsões" da teoria que são aceitos apenas dentro de sua 

própria tradição” (GOLDSTEIN, 1988, p. 23). “The study of long waves has generated heated controversy, 

contradiction, and irresolution for over sixty years without making much progress in "cumulating 

knowledge." Knowledge cumulation implies an established body of knowledge in the field, the frontiers of 

which may be expanded by ongoing research. In the long wave field there is no such body of knowledge, 

and no consensus exists on the central issues: the existence of long waves, their scope, and their causal 

dynamics. Instead, isolated research traditions create "pockets" of theory that are accepted only within their 

own tradition” (GOLDSTEIN, 1988, p. 23). 

311 GARVY, G. La teoria de los ciclos Largos de Kondratieff. In: IZQUIERDO, M. P. Los Ciclos 

Económicos Largos: uma explicación de la crisis? AKAL: Madrid, 1979. 

312 “Em suma, como não podemos explicar adequadamente as periodicidades de Kondratiev, elas não nos 

podem ser de muita valia. Apenas nos permitem observar que o período abordado neste livro abrange a 

queda e a ascensão de uma "onda de Kondratiev"; mas isto, em si, não é surpreendente, pois a totalidade da 

história moderna da economia mundial se encaixa facilmente nesse padrão” (HOBSBAWM, 1995, p. 49). 

313 OPARINE, D. I. Analyse Critique des grands cycles de la conjoncture du Professeur Kondratieff et 

explication des oscillations longues de certains éléments économiques. In: FONTVIEILLE, Louis. Les 

Grands Cycles e la Conjoncture. Economica: Paris, 1992. 
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da economia mundial, antecipando, por exemplo, procedimentos adotados pela História 

Serial somente na década de 1960, com Fernand Braudel. 

 

A metodologia de Kondratiev 

 

Depois de termos discutido as condições gerais para a emergência do 

pensamento de Kondratiev e os interesses de classe no campo científico, iremos expor 

agora o método que Kondratiev utilizou para fundamentar a teoria dos Ciclos Longos. 

Kondratiev apresentou a sua metodologia nos estudos Os Ciclos 

Econômicos Longos (1925), Os Ciclos Longos da Conjuntura (1926) e A Dinâmica dos 

Preços Industriais e Agrícolas (1928). O terceiro estudo, a Dinâmica dos Preços 

Industriais e Agrícolas, de 1928, são obras em que ele apresenta questões teóricas e 

empíricas para fundamentar a sua tese. Desde Os Ciclos Econômicos Longos ele 

demonstrou o procedimento que adotou para formar as suas séries estatísticas e como 

realizou o seu tratamento matemático através do método dos mínimos quadrados e das 

médias móveis. 

Kondratiev foi um dos primeiros economistas russos a se apropriar de 

métodos estatísticos para a análise dos fenômenos econômicos. Inclusive, uma das 

atribuições do Instituto de Conjuntura era a de produzir relatórios estatísticos para a 

orientação de políticas econômicas do governo. A metodologia de Kondratiev foi 

elogiada por alguns e criticadas por muitos, como Bogdanov (1991), Podtiaguine (1991), 

Ignatiev (1991), entre outros. Porém, o trabalho mais sistemático de análise foi o de 

Oparine (1991), que buscou realizar uma confrontação minuciosa sobre a matemática e 

estatística que fundamentava empregada por Kondratiev. O próprio Oparine (1991) 

afirmou que Kondratiev “demonstra a existência de ciclos longos da conjuntura no 

movimento de toda uma série de indicadores econômicos por meio de uma análise 

matemática refinada (314)” (OPARINE, p. 234), mesmo que também tenha completado 

o raciocínio afirmando que no “tratamento matemático dos dados, existem imprecisões 

                                                           
314 “Démontre l’existence de grands cycles de la conjoncture dans le mouvement de toute une série 

d’indicateurs économiques au moyen d’une analyse mathématique raffinée” (OPARINE, p. 234). 
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técnicas, por mínimas e sem consequências sobre as conclusões” (315) (OPARINE, 

[1926] 1992, p. 234). Fora da Rússia, o primeiro a realizar uma análise sistemática da 

metodologia de Kondratiev foi George Garvy (1979), em um artigo divulgado em 1946. 

Temos que admitir que não era fácil provar a existência dos ciclos 

econômicos longos. O próprio Kondratiev admitia que se esbarrava em inúmeras 

limitações metodológicas e sempre teve o maior cuidado em defender conclusivamente 

as suas descobertas. A estatística do período ainda não havia desenvolvido alguns de seus 

conceitos básicos. O autor encontrava uma enorme dificuldade para fundamentar e 

comprovar a existência dos ciclos econômicos longos. Ele podia contar com a utilização 

de abundantes materiais estatísticos, pois eram escassos, existindo apenas dados 

superficiais referentes a economia mundial. Por exemplo, a tese de Ronald Aylmer Fisher, 

considerado o pai da moderna estatística, com a teoria da Verossimilhança, só foi 

publicado em 1925. Da mesma forma, o importante estudo Andrey Nikolayevich 

Kolmogorov, o mais importante estatístico soviético do século XX, só foi publicado em 

1933. Hoje, alguns estudiosos dos Ciclos Longos se utilizam de outros métodos 

estatísticos, como Bosserele (1979), que afirma que “nos anos 1970, mas sobretudo no 

curso dos anos de 1980, surgiram novas técnicas, como a análise espectral (316)” 

(BOSSERELE, p. 71). Portanto, são tais dificuldades, como abordaremos mais a frente, 

que levou a grande contestação do seu método pela maioria dos economistas soviéticos, 

conforme comprova o estudo de Oparine, afinal, os erros detectados por ele na aplicação 

do método matemático estatístico formulado por Kondratiev, com a insuficiência na 

utilização do método dos mínimos quadrados e das médias móveis para os movimentos 

de longo prazo, contribuiu para que Kondratiev não conseguisse comprovar a existência 

dos ciclos longos no campo científico russo, principalmente pela forma em que utilizou 

os dados e pela acusação de que a sua interpretação dos mesmos era equivocada, 

inclusive, ocultando os dados que não favoreciam as suas conclusões.  

A dificuldade na formulação de séries estatísticas precisas e 

homogêneas, que pudessem ser utilizadas para a comparação temporal, tornava o trabalho 

ainda mais difícil. O próprio Kondratiev admitia que as suas fontes eram insuficientes e 

apresentavam várias interrupções. Por este motivo, para demonstrar a validade de suas 

                                                           
315 “Dans le traitement mathématique des données, il y a des inexactitudes techiniques, du reste minimes 

et sans conséquences sur les conclusions”. (OPARINE, p. 234) 

316 Dès les années 1970, puis sourtout au cours des années 1980, de nouvelles techniques, telle l’analyse 

spectrale. (BOSSERELE, p. 71). 
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teses e a cientificidade do mesmo, existia a necessidade de uma fundamentação 

metodológica. Por isso que uma das características dos estudos de Kondratiev é sempre 

iniciar com a fundamentação metodológica e ressaltar os seus procedimentos de trabalho, 

ou seja, o caminho que o levou a tais conclusões. Essa falta de dados levava a profundas 

dificuldades, que precisavam ser solucionadas através de sua nova metodologia, que 

devia ser capaz de superar a ausência de tais dados. Essa dificuldade só poderia ser 

resolvida com a formulação de uma metodologia estatística que permitisse a 

homogeneização dos dados por meio de uma fundamentação matemática. Mas aí ocorreu 

uma questão curiosa:  

 

Desde que Kondratiev requisitou pessoalmente que Slutskii 
ingressasse no Instituto de Conjuntura em 1925, ele deveria 
estar bem ciente dos perigos do uso das médias móveis. Slutskii 
estava trabalhando em ciclos espúrios aproximadamente na 
mesma época em que Kondratiev estava desenvolvendo sua 
análise do ciclo longo, e o contato entre eles deve ter ocorrido. 
É possível que Kondratiev não tenha percebido todas as 
implicações do trabalho de Slutskii para a análise de ciclo longo. 
O mais provável é que muito do trabalho estatístico de 
Kondratiev sobre ciclos longos foi concluído antes ou durante 
1925 e 1926, enquanto Slutskii não publicou seu trabalho sobre 
as causas aleatórias dos ciclos até 1927. Mesmo assim, é 
surpreendente que Kondratiev pareça não ter feito após essa 
data os testes exigidos e nem mesmo notou que poderia haver 
um problema (317) (BARNETT, 1998, p. 120-121). 

 

Os procedimentos matemáticos adotados por Kondratiev não 

incorporou os estudos de Slutski. Ele criou uma nova metodologia para investigar as 

flutuações cíclicas sem “dados seguros, fenômenos uniformes e comparáveis” 

(Kondratiev, 1992, p. 34). Para formular séries de dados comparáveis era necessário 

construir uma nova metodologia e esse foi o desafio de Kondratiev. Barnett afirma: 

 

Kondratiev explicou seu método da seguinte maneira. Em 

primeiro lugar, foram obtidas as séries empíricas brutas, sendo 

                                                           
317 “Since Kondratiev had personally requested that Slutskii join the Conjuncture Institute in 1925, he 

should have been well aware of the dangers of using moving averages. Slutskii was working on spurious 

cycles at roughly the samevtime as Kondratiev was developing his long cycle analysis, a nd contact between 

them must have occurred. It is possible that Kondratiev did not realise the full implications of Slutskii's 

work for long cycle analysis. More likely is that much of Kondratiev's statistical work on long cycles was 

completed before or during 1925 and 1926, while Slutskii did not publish his work on the random causes 

of cycles until 1927. Even so it is striking that Kondratiev appears not to have made the required tests after 

this date, and never even noted that a problem might have existed” (BARNETT, 1998, p. 120-121). 
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suficientes os dados anuais de 1790 a 1920. Para as séries em que 

eram apropriados, os dados eram então divididos por números de 

tamanho da população, a fim de levar em consideração as 

mudanças nas fronteiras que ocorriam entre os países. A partir da 

série empírica foi calculada uma série teórica, que representava 

a tendência secular ou tendência básica exibida pela série 

empírica (318) (BARNETT, 1998, p. 118). 

 

O autor definiu que ia trabalhar com séries onde existiam dados mais 

confiáveis, nesse caso, os dados referentes a França e ao Reino Unido (319). A dificuldade 

foi ampliada devido aos dados de Kondratiev remontarem apenas ao final do século 

XVIII, impedindo uma maior precisão em suas séries. A pergunta presente nos 

questionamentos de Kondratiev giravam em tono do longo recorte temporal e a 

imprecisão dos dados. Mas afinal, como realizar uma pesquisa que possui como objeto 

um tempo tão longo? Como realizar tal façanha sem ao menos possuir os dados 

estatísticos para a formação de uma série temporal? A principal dificuldade encontrada 

por Kondratiev na observação de um longo período foi a não existência de 

homogeneidade dos dados e, com isso, impossibilidade de comparação entre as 

economias nacionais. Esse problema podia ser resolvido apenas com a formulação de 

séries estatísticas mensuráveis. Para isso, em primeiro lugar, ele dividiu os elementos da 

dinâmica em dois grupos: o primeiro, ele considerou como aqueles que não possuem 

tendências seculares (Secular Trend); o segundo, ele considerou como aqueles que 

possuem uma tendência geral. No primeiro, os elementos possuem como característica 

que os processos de flutuação não possuem nenhuma tendência geral ascendente ou 

descendente e pertencem a esse grupo os elementos nominais, como o preço das 

mercadorias. No segundo são aqueles processos de flutuação que possuem uma tendência 

geral em uma direção, pertencendo a) alguns elementos nominais, como os juros, os 

salários, os depósitos bancários, etc.; b) elementos mistos, submetidos a variações, como 

o volume do comércio exterior; c) elementos físicos puros, como os dados referentes aos 

                                                           
318 “Kondratiev explained his method as follows. First of all the raw empirical series were obtained, yearly 

data for 1790 to 1920 being sufficient. For those series in which it was appropriate the data was then divided 

by figures for population size in order to take account of border changes occurring between countries. From 

the empirical series a theoretical series was calculated, which represented the secular trend or basic 

tendency exhibited by the empirical series” (BARNETT, 1998, p. 118). 
319 Os dados mais completos a serem considerados eram os desses países. Os dados referentes a outros 

países durante o século XIX ainda eram débeis e Kondratiev decidiu secundarizar a sua utilização em suas 

séries. Ele decidiu não trabalhar centralmente com os dados referentes a outros países e o centro de suas 

séries eram apenas os dados referentes a França e ao Reino Unido. Somente em alguns casos específicos 

ele decidiu trabalhar com séries referentes aos dos Estados Unidos e Alemanha. 
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ramos da indústria e o consumo de determinadas mercadorias. Segundo Kondratiev, esses 

elementos do segundo grupo precisam de um tratamento especial, pois se não for 

realizado, não apareceriam as tendências. Por isso a necessidade de utilizar métodos 

estatísticos para a elaboração dos dados (320). Para ele, mesmo concordando que a 

economia capitalista precisa ser analisada como um todo, a possibilidade metodológica 

para o estudo dos dados empíricos e estatísticos se dá, contudo, através do estudo dos 

seus elementos separados. No primeiro grupo, o da tendência secular de crescimento ou 

declínio, no caso, os preços das mercadorias, ele emprega métodos simples de análise. Já 

os segundos elementos são os processos oscilatórios, aqueles que apresentam uma 

tendência secular ao crescimento ou ao declínio, que precisavam ser ajustados pelo 

método dos mínimos quadrados e das médias móveis. Assim, ele inclui inúmeros 

elementos, como a taxa de juros, salários, depósitos bancários, comércio exterior, 

produção e consumo de vários ramos industriais, entre outros. Portanto, Kondratiev 

divide os seus dados em dois grupos e esse segundo grupo, quando analisados em estado 

bruto, não revelam o movimento cíclico e por isso a necessidade de realizar uma série de 

métodos estatísticos para aprimorar a sua utilização. Segundo George Garvy: 

 

Começou por eliminar a tendência mediante uma dupla operação: 

todos os dados originais, exceto as séries de preços e da taxa de 

juros, foram divididos pela população. Então, se ajustou uma 

curva de tendência dos dados per capta pelo método dos mínimos 

quadrados (321). (GARVY, 1979, p. 100). 

 

Portanto, a primeira definição metodológica de Kondratiev foi a de 

dividir o crescimento econômico pela quantidade de habitantes. Porém, ele não realiza tal 

procedimento com todas as séries temporais, particularmente aquelas relativas a 

economia mundial, levando o próprio Garvy a questionar tal procedimento, afirmando 

que “as séries que cobrem o mundo inteiro não se dividiram pela população; não dá 

                                                           
320 “Por este motivo nos vimos obrigados a submeter as séries estatísticas a complicados processos de 

elaboração, para poder demonstrar a presença ou ausência dos ciclos longos” (Kondratiev,1979, p. 36). 

“Por este motivo nos hemos visto obligados a someter las series estadísticas a complicados processos de 

elaboración, para poder demonstrar la presencia o ausência de ciclos largos. (Kondratiev, 1979, p. 36). 
321 Se comenzó por eliminar la tendência mediante uma doble operación: todos los datos originários, 

excepto las series de precios y del tipo de interés, se dividieron por la población. Entonces se ajusto uma 

curva de tendência a los datos per cápita por el método de los mínimos cuadrados. (Garvy, 1979, p. 100). 
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razão desta exceção (322)” (Garvy, 1979, p. 100). Garvy ainda completa que “Kondratiev 

não indica como analisou muitas das séries temporais antes de chegar a suas conclusões 

(323)” (GARVY, 1979, p. 100). Porém, Kondratiev escrevia em seu estudo de 1925 a 

justificativa da adoção de tal critério de divisão da curva de tendência dos dados per capta 

pela população apenas com dois argumentos. O primeiro, o de “determinar com mais 

exatidão as curvas de crescimento real da sociedade” e em segundo, que permitia calcular 

as alterações no tempo, mesmo com as mudanças territoriais dos países, pois a partir do 

estabelecimento de tais fatos e o impacto da sua reorganização populacional, permitia a 

Kondratiev realizar reajustes nas séries e nos seus valores originais. Para ele, essa divisão 

com a população permitia revelar o desenvolvimento geral da economia (secular trend), 

ou seja, o estabelecimento do ritmo de crescimento ou declínio econômico. 

Por isso, a divisão pela população, pois essa era uma forma para 

homogeneizar os dados e mensurar as variações no longo do tempo, podendo ser 

demonstrado de maneira gráfica esse movimento através da variação das médias móveis. 

Para isso, bastava formular duas séries, uma série teórica e outra série empírica. Primeiro, 

era necessário realizar o cálculo de uma série teórica, para somente depois determinar 

para cada ano o desvio na série empírica sobre a teórica, que podia ser representada por 

uma curva que corre na horizontal e representaria o movimento econômico. A partir daí, 

verifica-se se essa curva horizontal corre em uma mesma direção e se a variação na 

velocidade do ascenço oscila e reflete as variações na conjuntura. A partir dessa 

comparação entre a série teórica e a série empírica que Kondratiev determinou se existiam 

os ciclos longos na série formada, através da análise e mensuração das duas séries 

formadas. 

No estudo de 1926, ele disse que a partir desse procedimento ele 

construiu séries empíricas e curvas teóricas, através do emprego de métodos estatísticos. 

Dessas séries teóricas era possível verificar se as tendências eram regulares ou irregulares, 

se manifestam ou não o seu caráter cíclico, que segundo ele, as variações do curto e do 

médio prazo podiam ser eliminadas com a divisão pela população e a partir daí se 

demonstrava exatamente a orientação geral da tendência. Portanto, esse tipo de 

procedimento, segundo ele, permitia revelar o movimento cíclico de tais dados. Então, 

                                                           
322 “Las dos series que cubren el mundo enterro no se dividieron por la población; no se dan las razones 

de esta excepción” (GARVY, 1979, p. 100). 

16 “Kondratieff no indica como analizó muchas de las series temporales antes de llegar a suas conclusiones” 

(GARVY, 1979, p. 100). 
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era fundamental a divisão dos dados sobre a quantidade de habitantes, que ele buscava 

determinar as curvas teóricas de acordo com o crescimento econômico e populacional do 

país e tendo como base também as mudanças territoriais, que segundo ele, reduzia a 

possibilidade de levar as distorções sobre o crescimento econômico, tendo como base a 

variação populacional, obtendo, com isso, séries mais precisas. Assim, sobre a construção 

dessa curva teórica, ele nos adverte em sua obra de 1925 sobre a necessidade de estudos 

posteriores: 

 

Eu suponho que nesta curva, teórica em princípio, possa 

corresponder as tendências reais da evolução. Mas não podemos 

afirmar que as curvas teóricas que encontramos refletem 

exatamente a tendência da série empírica que nos é dada. Em 

todo caso, o problema da natureza da curva teórica deve ser 

objeto de trabalho posterior (324). (Kondratiev, 1992, p. 116) 

 

Portanto, esse é um aspecto controverso da metodologia de Kondratiev, 

pois sem possuir dados confiáveis ele construiu uma série empírica, e construiu uma série 

teórica sem a devida justificação dos seus procedimentos. Ele simplesmente adotou os 

procedimentos matemáticos e estatísticos com o material empírico e teórico que possuía, 

levando a uma arbitrariedade de seus dados que ajudou os seus adversários, conforme 

veremos na crítica formulada por Oparine, que trabalharemos mais à frente. Para reduzir 

as imperfeições, Kondratiev buscou corrigir os seus dados construindo uma média móvel 

de nove anos, com o objetivo de eliminar as variações no curto e médio prazo, 

estabelecendo os movimentos de longo prazo. Bastava eliminar essas tendências para 

conseguir enxergar o movimento de longo prazo, pois a média podia verificar a tendência, 

se era de alta ou queda, se estabelecia um movimento cíclico de longo prazo. Kondratiev 

explicava o seu procedimento da seguinte forma: 

 

Para reproduzir estritamente o ciclo longo procedemos a última 

operação na elaboração dos dados, que consiste em corrigir as 

                                                           
324 je suppose qu'à cette coube, théorique dans son principe, peuvent correspondre les tendances réelles de 

l'évolution. Mais nous ne pouvons pas affirmer que les courbes théoriques que nous avons trouvées reflétent 

exacteent ces tendances de l'évolution économique réelle. Nous sommes seulement en mesure de dire si la 

courbe théorique trouvée reflète assez exactement la tendance de la série empirique qui nous est donnée. 

En tout cas, le problème de la nature de la coube théorique doit faire l'objet de travaux ultérieurs. 

(Kondratiev, [1926] 1992, p. 116). 
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séries formadas como os desvios, pelo método das médias 

móveis, tomando a média móvel de nove anos para eliminar 

assim a influência das ondas médias, cuja durações médias são 

de nove anos. Com a utilização da média móvil citada, não só 

eliminamos a influência dos ciclos médios, senão, ao mesmo 

tempo, os dos curtos - caso existam -, asim como as fluctuações 

acidentais, o que também era muito necessário (325) 

(KONDRATIEV, 1979, p. 38). 

 

A partir dessa curva teórica, Kondratiev estuda os desvios da tendência 

geral e determina se existem ciclos longos nos desvios dessa série empírica. Essa curva 

teórica, construída horizontalmente, a partir de dados anuais e de uma série de dados 

específicos de conjuntura, é que dará as mudanças na série. Porém, essas séries também 

demonstram as variações dos ciclos curtos e médios, mas com a construção dessas séries 

é possível eliminar a influência desses outros ciclos, assim como o das oscilações 

aleatórias. 

Como vimos na análise acima, Kondratiev não só elaborou séries 

estatísticas, mas tratou dessas séries, encontrando as suas médias e permitindo 

homogeneizar esses dados por meio de procedimentos matemáticos. A formulação de 

séries estatísticas foi um método empregado por inúmeras ciências, inclusive a história, 

para a comparação histórica da série e percepção da variação dos dados. Porém, muitas 

vezes, a história quantitativa e serial não deixou claros os seus métodos de construção de 

séries temporais (326). Com base em seus dados estatísticos, em busca do movimento 

cíclico, ele afirmou, que apesar das irregularidades e dos desvios, a análise da média dos 

preços se mostrava como uma sucessão de ciclos longos. Para a formulação da série de 

                                                           
325 “Para reproducir estrictamente el ciclo largo procedemos a la última operación en la elaboración de los 

datos, que consiste en corregir las series formadas con las desviaciones, por el método de las medias 

móviles, tomando la media móvil de nueve años para eliminar así la influencia de las ondas medias, cuya 

duración promedio es de nueve años. Com la utilización de la media mívil citada, no sólo eliminamos la 

influencia de los ciclos médios, sino, al mismo tempo, el de los cortos – caso de existir –, así como las 

fluctuaciones accidentales, lo que también era muy necesario” (KONDRATIEV, 1979, p. 38). 
326 Segundo François Furet (1986), em uma análise sobre a história quantitativa: “A ambição ao mesmo 

tempo mais geral e mais elementar da história quantitativa é de constituir o facto histórico em séries 

temporais de unidades homogéneas e comparáveis, e, assim, poder medir-lhes a evolução em determinados 

intervalos de tempo, geralmente anuais. Esta operação lógica fundamental define a história serial, segundo 

o termo proposto por Pierre Chaunu: condição necessária, mas não suficiente da história estritamente 

quantitativa tal como foi definida acima. É que a história serial apresenta a vantagem decisiva, do ponto de 

vista científico, de substituir ao incompreensível «acontecimento» da história positivista a repetição regular 

de dados selecionados e construídos em função do seu carácter comparável. Mas ela não implica nem a 

pretensão à exaustão do conjunto documental descrito, nem sistema de interpretação global, nem 

formulação matemática, visto que, pelo contrário, o corte da realidade histórica em séries deixa o historiador 

perante um material decomposto em níveis, em subsistemas, cujas articulações ele é livre, em seguida, de 

propor ou não” (FURET, 1986, pp. 61-62). 
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preços, Kondratiev comparou os dados da França, Reino Unido e Estados Unidos, para 

formular a mais completa de suas séries. Utilizando cifras do final do século XVIII até o 

início do século XX e dados oficiais, ele conseguiu identificar o movimento secular dos 

preços e conseguiu identificar três grandes movimentos dos ciclos (327). Assim, 

Kondratiev afirmou em 1925: 

 

Apesar de ser tão complicado o tratamento estatístico-

matemático das séries escolhidas, os ciclos falados não podem 

ser considerados como um resultado casual dos métodos 

aplicados. Se opões categoricamente a tal suposição o fato de que 

se tem encontrado estas ondas em todos os principais elementos 

                                                           
327 Essa parte de suas séries não são muito questionáveis para a maior parte dos especialistas sobre esse 

assunto. Uma das maiores acusações contra o trabalho de Kondratiev foi a de que ele usou as conclusões 

sobre as variações dos preços no longo prazo para generalizar em todas as outras séries construídas com os 

outros elementos que refletem as tendências seculares. Por isso, o grande problema metodológico de 

Kondratiev se encontra na formulação das outras séries, ou seja, as séries dos juros, dos salários, do volume 

do comércio exterior, da produção de ferro, carvão e chumbo. Sobre o movimento dos juros, ele formulou 

uma análise baseado no desconto e na cotização da renda fixa, sendo relativos aos consolidados ingleses e 

ao movimento das rendas fixas da França, ao qual ele utilizou o método das médias móveis para nove anos, 

com o objetivo de corrigir os desvios da linha teórica. Ele explica que a cotização dos valores das rendas 

fixas “se movem em sentido oposto a conjuntura e aos juros, por este motivo, e se as ondas longas 

repercutem as oscilações do tipo de juros, o movimento daquelas cotizações deverá ser oposto ao dos 

preços das mercadorias” (KONDRATIEV, 1979, p. 43). Se mueve em sentido opuesto a la coyuntura y al 

interís, por este motivo, y si las ondas largas repercuten em las oscilaciones del tipo de interés, el movimento 

de aquellas cotizaciones deberá ser opuesto al de los precios de las mercancias. (KONDRATIEV, 1979, pp. 

42-43). Portanto, quando comparados, como eles refletem tendências opostas ao movimento dos preços, 

demonstra uma correspondência entre o assenso de um e o descenso de outro, comprovando, segundo 

Kondratiev, a existência desses movimentos cíclicos seculares. Para estabelecer as variações do salário 

nominal, tomou como exemplo os operários ingleses da indústria do algodão a partir de 1806 e dos 

trabalhadores agrícolas ingleses em geral a partir de 1789, que ele converte em ouro e estabelece o ano de 

1892 como ano base para a forma de números índices. Porém, Kondratiev ignorou estudos clássicos sobre 

o assunto, como o de François Simiand. Kondratiev constatou que os salários sobem no final do século 

XVIII, atinge o máximo entre 1805 a 1817 e diminui até a quinta ou sexta década do século XIX, voltando 

a subir a partir de 1873-76 e voltando a cair em 1888-95. Os salários continuam a subir até os dados 

disponíveis em 1920-21. Com base nessa análise ele defende que o movimento das ondas longas também 

pode ser verificado no movimento dos salários. Também vai estabelecer uma análise para o comércio 

exterior. Para investigar esse aspecto ele toma como base a relação entre as importações e as exportações 

francesas. Ele divide essas cifras pela população, corrigindo com o método de médias móveis de nove anos 

nas séries empíricas, as quais encontra movimentos semelhantes aos dos preços, demonstrando que também 

existe uma influência cíclica sobre o comércio exterior da França. Por último, sobre a produção e o consumo 

de carvão, ferro bruto e chumbo. No que se refere ao carvão, ele analisou a produção inglesa e o consumo 

francês. Sobre o ferro bruto e o chumbo, ele analisou os dados ingleses. Todos esses dados foram divididos 

pelo número da população e através do método das médias móveis foi possível estabelecer a sua variação 

no tempo. Kondratiev afirmou que como só existem dados a partir da década de 1840, pode se definir um 

ciclo grande e meio. Kondratiev também afirmou que outros dados analisados, como as entradas bancárias 

da França e os depósitos, assim como o comércio exterior inglês, assim como as compras de carvão nos 

Estados Unidos, na Alemanha e no mundo todo, a produção do ferro bruto nos Estados Unidos, Alemanha 

e mundo inteiro, da indústria do algodão na França, do açúcar nos Estados Unidos, que possuem 

movimentos semelhantes e que comprovam a existência de ciclos longos. 
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estudados, com os mesmos períodos aproximadamente (328) 

(KONDRATIEV, [1925] 1979, pp. 52-53)  

 

As dificuldades com o manuseio dos dados de longo prazo não se 

limitam apenas ao método adotado pelo pesquisador (329). As dificuldades são inúmeras 

(330). Para entendermos essa questão, basta compararmos os estudos de Kondratiev com 

a recente pesquisa de Thomas Piketty (2014) (331), O Capital no Século XXI (332). A 

coleta e interpretação dos dados sempre foi um trabalho difícil, facilitado apenas nos dias 

de hoje com o emprego de computadores e formas mais precisas na coleta dos dados. 

Porém, ao recuar no tempo para a formulação de séries estatísticas dos séculos XVII ou 

                                                           
328 “A pesar de ser tan complicado el tratamento estadístico-matemático de las series elegidas, los ciclos 

hallados no pueden cosiderarse como um resultado casual de los métodos aplicados. Se opone 

categoricamente a tal suposición el hecho de que estas ondas se han encontrado em todos los principales 

elementos estudiados, com los mismos períodos aproximadamente”. (Kondratiev, [1925] 1979, pp. 52-53). 

329 Não basta apenas melhorar a utilização de métodos matemáticos e estatísticos nas ciências sociais, 

como substituir o método dos mínimos quadrados pelo espectral ou outro qualquer, para uma maior 

credibilidade da pesquisa. Existe uma dificuldade na própria coleta e interpretação dos dados. Se nos dias 

de hoje, mesmo com todos os desenvolvimentos matemáticos e da computação, ainda assim, continua-se a 

existir inúmeras dificuldades metodológicas e na própria coleta e interpretação dos dados para as análises 

econômicas, quanto mais na época de Kondratiev, que era mais difícil ainda a elaboração de dados no longo 

prazo que fossem confiáveis para a comparação e formulação de séries teóricas e empíricas. 

330 Os estudos de Kondratiev não foram capazes de analisar toda a dinâmica do social e da fonte, possuindo 

uma certa ingenuidade na aceitação de suas fontes. Mesmo com a expansão da visão do historiador nos dias 

de hoje sobre o fato histórico, da construção de séries não apenas com dados econômicos, com uma 

interpretação do documento dentro de uma série construída e a sua comparação através de sua evolução no 

tempo.  

331 Vejamos o relato de Piketty (2014) sobre algumas dessas dificuldades nos dias de hoje, mesmo com o 

uso da computação, para termos uma base das dificuldades enfrentadas por Kondratiev: “Embora eu não 

queira exagerar o papel da tecnologia na história das ideias, alguns temas puramente técnicos não devem 

ser ignorados. É evidente que era muito mais difícil trabalhar com grandes volumes de dados na época de 

Kuznets — e de certa forma até os anos 1980-1990 — do que hoje em dia. Nos anos 1970, quando Alice 

Hanson Jones reuniu inventários de famílias americanas que remontavam à época colonial e Adeline 

Daumard fez o mesmo com os registros de patrimônios na França do século XIX, as duas pesquisadoras 

precisaram despender um tempo enorme com a tediosa tarefa de manusear fichas e arquivos. Ao reler hoje 

esses trabalhos notáveis, ou ainda o de François Simiand sobre a evolução dos salários no século XIX e o 

de Ernest Labrousse sobre a história dos preços e da renda no século XVIII, além das pesquisas de Jean 

Bouvier e de François Furet acerca dos movimentos do lucro no século XIX, fica evidente que os 

acadêmicos enfrentaram enormes obstáculos para coletar e tratar seus dados. As complicações de ordem 

tecnológica absorveram boa parte da energia desses autores e, muitas vezes, se sobrepuseram à análise e à 

interpretação, sobretudo por limitarem a realização de comparações internacionais e ao longo do tempo. De 

forma geral, é muito mais fácil estudar a história da distribuição da riqueza hoje do que no passado. E este 

livro deve muito a essa melhoria recente das condições de trabalho do pesquisador” (Piketty, 2014, pp. 29-

30). 

332 Nessa obra, Piketty também relatou a sua dificuldade em formular séries de longo prazo para entender 

a evolução da estrutura da renda em vários países, tendo que recorrer a outras documentações que não 

apenas os arquivos nacionais, mas formular as suas séries de renda baseando-se inclusive nos personagens 

da literatura de Balzac. Portanto, mais dificultoso ainda foi o trabalho de Kondratiev no início do século 

XX, que estava partindo de um campo relativamente novo e tendo que formular uma nova metodologia que 

pudesse homogeneizar os seus escassos dados, para comprovar a sua tese sobre a existência dos ciclos 

econômicos longos. 
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XVIII, era uma tarefa mais difícil ainda. Os autores citados por Piketty, em sua maioria, 

se limitaram a tratar de dados referentes a apenas um país, sem realizar comparações de 

dados a nível mundial. Já no início do século XX, Kondratiev buscava uma interpretação 

global, do conjunto dos países, da formulação de dados capazes de estabelecer a 

comparação e verificar o movimento da economia mundial e não apenas de países 

específicos (333). Kondratiev se utilizou de dados principalmente referentes a França e 

ao Reino Unido. Essa escolha foi proposital, afinal de contas, os dados referentes a França 

e ao Reino Unido eram os mais completos, pois desde o século XVII começaram a se 

preocupar com a contabilidade nacional nesses países (334). Porém, a maior parte dos 

países, como até mesmo os Estados Unidos, só começaram a medir e a formular séries 

temporais relativa a renda nacional apenas no século XX (335). A maior parte dos dados 

de Kondratiev referentes aos séculos XVIII, XIX e XX, eram extremamente incompletos 

                                                           
333 O mesmo Piketty, ao analisar o pioneiro estudo realizado por Simon Kuznets (1955), demonstrou essa 

dificuldade na coleta dos dados quando afirmou que “trata-se, contudo, de uma contribuição fundamental, 

que mobilizou duas fontes de dados totalmente inacessíveis aos autores do século XIX: as declarações do 

imposto federal sobre a renda instituído em 1913; e as estimativas da renda nacional dos Estados Unidos, 

elaboradas pelo próprio Kuznets alguns anos antes” (PIKETTY, 2014, p. 21). Esse era o caso de 

Kondratiev. Porém, temos que lembrar que Piketty está se referindo em seu estudo a uma dimensão mais 

limitada, apenas ao estudo da evolução da renda em apenas um país, enquanto a ambição de Kondratiev era 

muito mais ampla, pois ele pretendia analisar a dinâmica da economia como um todo e verificar se existia 

ou não os movimentos cíclicos no longo prazo. 

334 Conforme vemos na exposição de Piketty, a maior parte dos governos não se preocuparam com a 

contabilidade nacional até o início do século XX, com exceção da França e do Reino Unido, que possuem 

dados desde o final do século XVII. Na maioria das vezes, para a realização de pesquisas com uma 

temporalidade tão longa, os pesquisadores precisaram ampliar as suas fontes para além dos arquivos 

governamentais, como foi o caso das investigações cartoriais e de outras fontes. Porém, poucas vezes, por 

inúmeros motivos, esses dados foram homogeneizados através de um método que permitisse a sua 

comparação para a formulação de uma compreensão da dinâmica da economia mundial. Essa era uma das 

pretensões de Kondratiev. 

335 Assim, Piketty também nos informa sobre a história da coleta de dados por parte dos governos: “As 

primeiras tentativas de estimar a renda nacional datam do fim do século XVII e do início do século XVIII, 

tanto no Reino Unido como na França. Houve outras ao longo do século XIX, mas foram esforços isolados. 

Seria preciso esperar o século XX e o período entreguerras para que se desenvolvessem — por iniciativa 

de pesquisadores como Kuznets e John W. Kendrick nos Estados Unidos, Arthur Bowley e Colin Clark no 

Reino Unido ou L. Dugé de Bernonville na França — as primeiras séries anuais da renda nacional. Esse 

tipo de série permite mensurar a renda total de um país. Para medir a participação do grupo de renda mais 

alta na renda nacional, é preciso dispor das declarações de renda. Essa segunda fonte de informação se 

tornou disponível quando todos os países passaram a adotar a tributação progressiva sobre a renda, por 

volta da Primeira Guerra Mundial (1913 nos Estados Unidos, 1914 na França, 1909 no Reino Unido, 1922 

na Índia e 1932 na Argentina)” (PIKETTY, 2014, p. 20) 
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(336), não permitindo uma análise sistemática dos mesmos (337). Também precisamos 

lembrar que existe uma dificuldade de aceitação de uma objetividade nos dados coletados 

no longo prazo. Os dados levantados no longo prazo podem ser questionados até mesmo 

em sua coleta. A própria validade dos arquivos de contabilidade nacional para a obtenção 

de fontes fidedignas é fruto de críticas de muitos historiadores e essa foi uma dificuldade 

também da história serial (338). 

Mesmo com todas essas séries estatísticas, com a homogeneização de 

dados, com a sua mensuração, com a criação de tabelas comparáveis, que revelaram a 

existência dos ciclos econômicos longos, mesmo assim, a metodologia empregada por 

Kondratiev ainda permanecia frágil para uma constatação final ou prova absoluta da 

existência dos Ciclos Longos. Os problemas relativos aos dados e principalmente a 

arbitrariedade das fórmulas matemáticas de Kondratiev, abriam um grande espaço para o 

questionamento. Muitas questões metodológicas não estão resolvidas até hoje. Para 

                                                           
336 Mais problemáticas do que os dados franceses eram as suas fontes sobre o Reino Unido. Apesar desse 

país ter atravessado por uma grande difusão da estatística no século XIX, ele retirou os seus dados referentes 

aos anos de 1782-1865, principalmente da Review of Economic Statistics, de outubro de 1923. Sobre a 

economia dos Estados Unidos ele utilizou o Bulletin of the American Statical Association, de 1911, 1915 

e 1917. Para a Inglaterra, também retirou dados das obras de inúmeros autores. Por exemplo, da obra de 

Jevons ele extrai os dados referentes aos anos de 1779-1850. Porém, eram fontes problemáticas, pois, como 

é o caso de Jevons, temos que lembrar que ele seguiu os trabalhos de Hide Clarky, e apresentou, conforme 

o segundo, uma visão cíclica da economia inglesa de acordo com os ciclos agrícolas e das estações. Também 

utilizou o artigo de Sauerbeck referente aos anos 1779-1850.  Para os Estados Unidos, ele retirou dados das 

obras de de H. V. Rolse, Hansen, Juergens e Falkner. 

337 Isso ocorria por diversos motivos. O primeiro, é apontado por Furet (1986) em sua análise sobre os 

arquivos nacionais. Para esse autor, o Estado coletou dados e organizou os arquivos nacionais de acordo 

com os seus próprios interesses políticos e econômicos, sendo uma das ambições da História Serial a de 

incorporar as séries empíricas outros documentos que não fossem somente os criados pelo Estado. Um 

segundo motivo, é que mesmo os dados coletados e organizados pelo Estado, ainda possuíam uma 

metodologia rudimentar de coleta, não sendo precisos os dados de contabilidade nacional mesmo desses 

países, afinal, inúmeros métodos estatísticos ainda não haviam sido elaborados durante esse período. Outro 

problema era até mesmo a sua descontinuidade e a falta de rigor nos dados coletados pelas pesquisas que 

formularam tais dados. Por isso os dados de Kondratiev eram rudimentares. Segundo Kondratiev (1979), a 

maior parte de seus dados sobre a França foram extraídos a partir do Annuaire statistique para el año 1922. 

Portanto, um documento estatístico oficial, que mesmo com toda a problemática desse tipo de arquivo, 

conforme análise de Furet (1986), ainda eram os dados mais confiáveis e que seguiam determinados padrões 

em sua coleta. 

338 “Na medida em que a história quantitativa supõe a existência e a elaboração de longas séries de dados 

homogéneos e comparáveis, o primeiro problema que se põe em termos novos é o das fontes. De maneira 

geral, os arquivos europeus foram constituídos e classificados no século XIX segundo processos e critérios 

que reflectem as preocupações ideológicas e metodológicas da história nessa época: predominância dos 

valores nacionais e, por consequência, prioridade dada às fontes político-administrativas, por um lado. Mas, 

por outro lado, conservação e classificação do documento correspondente a uma finalidade restrita e precisa 

da investigação: o arquivo é constituído para testemunhar mais sobre o acontecimento do que sobre a 

duração. Esta deve ser estabelecida e criticada por si própria, e não como elemento de uma série”. (FURET, 

1986, p. 64) 
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Kondratiev, no início do século XX, e para Piketty, no início do século XXI, existe uma 

dificuldade real para a realização de tais estudos de longo prazo.  

 

A DERROTA TEÓRICA DE KONDRATIEV NA UNIÃO SOVIÉTICA 

 

Em 1926, Kondratiev foi convidado para uma exposição no Instituto de 

Economia da Associação dos Institutos de Pesquisa em Ciências Sociais, sob a 

presidência de um dos mais eminentes economistas soviéticos, S. A. Falkner, onde pôde 

defender a sua tese e responder diretamente a maior parte de seus críticos, entre eles 

Oparine, que, contando com a ajuda de vários matemáticos, formulou um minucioso 

relatório crítico às ideias de Kondratiev. Oparine reuniu nove renomados matemáticos 

soviéticos. O debate aconteceu, com possibilidade de réplica e uma tréplica de todos os 

lados.  

Oparine descobriu várias imprecisões técnicas no trabalho de 

Kondratiev (339). Ele acusou de Kondratiev ter trabalhado uma matemática formal e até 

mesmo utilizada algumas vezes errônea. Com toda essa imprecisão metodológica, 

Oparine considerava que Kondratiev não conseguiu provar a sua tese.  

O método de Kondratiev foi submetido a implacável crítica, que 

somado a outras questões discutidas, levou a sua derrota teórica. A crítica principal partiu 

de Oparin, mas uma série de outros teóricos emitiram críticas ao mesmo, como Bogdanov, 

Bazarov, etc., o que levou Kondratiev a um isolamento teórico. Todos os grupos de 

militantes políticos, a exemplo de Trotsky e Ossinsky, e de economistas e acadêmicos, 

como Oparin e Bazarov, rejeitaram veemente a tese de Kondratiev. Desde o seu artigo de 

1925, onde expunha a sua tese de maneira aberta, Kondratiev encontrou uma grande 

contestação na Rússia, pois suscitou grandes debates e causou muitas polêmicas. 

“Somente na revista Planovoe Joziaistvo foram publicados seis artigos críticos ao autor” 

(Garvy, 1979, p. 98). Mas a crítica de Oparine foi a mais incisiva, pois ela afirmava que 

                                                           
339 “Acho que é necessário especificar que jovens economistas que fazem parte do 'Círculo de 

conjunturistas-esquematistas' (os 'Krukonshem'), participaram do trabalho técnico sobre materiais 

qualitativos e em particular as seguintes pessoas: NN Obalenski, EI Kouvaldina, AA Oparina, II Simon, 

MA Dementiev, DM Gnéssina, NV Gueier, NG Bystritsky e LS Koutchaev” (OPARINE, 1992, p. 170). 

“Je crois nécessaire de préciser que de jeunes économistes qui font partie du ‘Cercle des conjoncturistes-

schématistes’ (le ‘Krukonshem’), ont pris part au travail techinique sur le matériaux quatitatifs et 

notamment les personnes suivantes: NN Obalenski, EI Kouvaldina, AA Oparina, II Simon, MA Dementiev, 

DM Gnéssina, NV Gueier, NG Bystritski et LS Koutchaev” (OPARINE, 1992, p. 170). 
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não existia uma teoria sólida para justificar os ciclos econômicos longos e criticando as 

quatro leis empíricas de Kondratiev. Barnett afirma: 

 

Em primeiro lugar, Oparin questionou a existência de ciclos 

longos em relação a uma série de indicadores econômicos usados 

por Kondratiev. Oparin investigou o movimento do comércio 

exterior na Inglaterra e na França, e concluiu que nenhum ciclo 

longo poderia ser detectado (340) (BARNETT, 1998, pp. 133-

134) 

 

A crítica de Oparin foi principalmente para demonstrar a inconsistência 

metodológica, que levava aos erros teóricos e as hipóteses levantadas por Kondratiev 

(341). A sua crítica visava principalmente desmascarar alguns pontos: sobre as séries 

temporais, com a eliminação da tendência histórica; os resultados apresentados por 

Kondratiev; a regularidade dos ciclos longos; e a própria hipótese da existência de ciclos 

longos; esses foram os traços centrais da crítica de Oparin (342). Para ele, os ciclos só 

podiam ser vistos como desvios de uma linha histórica formulada arbitrariamente por 

Kondratiev.  Ele defendia que o método de Kondratiev para obter essa tendência anual 

através do método dos mínimos quadrados, que davam uma aproximação satisfatória dos 

ciclos médios, mas que as ondas longas não são a soma dos quadrados de todos os desvios 

anuais, mas a soma dos quadrados dos desvios máximos e que Kondratiev não reduziu ao 

                                                           
340 “First of all, Oparin questioned the existence of long cycles in respect to a number of economic 

indicators used by Kondratiev. Oparin inspected the movement of foreign trade in England and France, and 

concluded that no long cycle could be detected” (BARNETT, 1998, pp. 133-134). 

341 “A segunda parte consiste em estabelecer certas leis empíricas que se encontram na teoria econômica 

e que, por um lado, parecem de alguma forma confirmar a existência de grandes ciclos e, por outro, lançar 

luz sobre a concepção teórica a ser considerada com base nas hipóteses do Pr. Kondratiev” (OPARINE, 

1992, p. 170). “La seconde partie consiste à établir certaines lois empiriques qui se trouvent dans l avie 

économique et qui, d’une part, semblent en quelque sorte confirmer l’existence des grands cycles, et d’autre 

part, éclairent la conception théorique qui est à la base des hypothèses du Pr. Kondratieff” (OPARINE, 

1992, p. 170). 
342 “Ao examinar a primeira parte do artigo do Prof. Kondratiev, onde ele estabelece as oscilações dos 

principais ciclos econômicos com base em toda uma série de indicadores econômicos listados acima, 

devemos antes de tudo compreender claramente e precisamente o método que ele seguiu. Este método pode 

ser resumido da seguinte forma: O Prof. Kondratiev considera que o movimento da série empírica que 

caracteriza vários componentes, a saber: uma tendência secular, ciclos, grande, médio e pequeno, e 

oscilações aleatórias” (OPARINE, 1992, p. 171). “A l’examen de la première partie de l’article du Pr. 

Kondratieff, où il établit les oscillations des grands cycles de la conjoncture sur la base de toute une série 

d’indicateurs économiques énumérés plus haut, nous devons avant tout comprendre clairement et avec 

précision la méthode qu’il a suivie. Cette méthode peut résumer ainsi: le Pr. Kondratieff estime que le 

mouvement de la série empirique qui caractérise plusieurs composantes, à savoir: une tendance séculaire, 

des cycles, grands, moyens et petits, et des oscillations aléatoires” (OPARINE, 1992, p. 171). 
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mínimo, levando a inconsistência das séries apresentadas (343). Oparin seguiu a série 

apresentada por Kondratiev durante os ciclos médios e ajustou elas a novas séries e os 

seus dados não bateram com os de Kondratiev. Com isso, ele conclui que o método de 

Kondratiev dos mínimos quadrados era pouco efetivo para descrever os ciclos longos. 

Outro aspecto criticado foi que Kondratiev concentrou a sua análise na variação histórica 

dos preços e a partir daí estabeleceu toda a dinâmica econômica apenas por sua variação 

secular. Inclusive, quando Oparin foi investigar todas as séries estatísticas utilizadas por 

Kondratiev, descobriu que esse não tinha usado todas e omitiu aquelas que refutavam a 

sua tese. Por exemplo, ele havia usado uma série inglesa para avaliar a variação do preço 

do chumbo, mas não usou uma série de variação do preço internacional desse produto. 

Depois de analisar todas as séries apresentadas por Kondratiev, ele determinou os ciclos 

longos apenas pela variação dos preços das mercadorias e o tipo de investimentos a longo 

prazo no longo prazo, mas que isso não era critério capaz de provar e definir a existência 

de ciclos longos.  

Da mesma forma, na tese de Kondratiev, que apresenta que no ciclo 

ascendente acontece a maior parte das Revoluções e Guerras. Um dos aspectos mais 

criticados por Oparine foi este quadro arbitrário formulado por Kondratiev. Oparin 

encontrou um movimento contrário, que esses movimentos estavam distribuídos ao longo 

de todas as fases dos ciclos longos. Por outro lado, ele não negou a tendência de depressão 

agrícola nos períodos descendentes dos ciclos longos. No geral, Oparin e a maior parte 

dos críticos de Kondratiev procuram rejeitar que as flutuações e oscilações econômicas 

possuem um caráter cíclico e muitos insistiam no caráter evolutivo do capitalismo (344). 

                                                           
343 “Procuramos primeiro a tendência secular. Para encontrá-la, utilizamos o método de ajuste pelo método 

dos mínimos quadrados, método que consiste em estabelecer uma curva tal que a soma dos desvios positivos 

dos dados empíricos seja igual à soma dos desvios negativos, e que a soma dos quadrados de todos os 

desvios acabam sendo bem pequenos. Assim, este método (sob certas condições preliminares) permite 

traçar uma linha que representa muito bem uma certa tendência geral de tal ou tal movimento oscilatório” 

(OPARINE, 1992, p. 172). “On a tout d’abord recherché la tendance séculaire. Pour la trouver, on a utilisé 

le procédé d’ajustement par la méthode des moindres carrés, méthode qui consiste à établir une courbe telle 

que la somme des écarts positifs aux donnés empiriques soit égale à la somme des écarts négatifs, et que la 

somme des carrés de tous les écarts se révèle assez petite. Ainsi cette méthode (sous certaines conditions 

préliminaires) permet de tracer une ligne qui represente assez bien une certaine tendance générale de tel ou 

tel mouvement oscillatoire” (OPARINE, 1992, p. 172). 

344 “Oparin argumentou que muitas invenções esperam 20-30 anos para sua aplicação generalizada e, 

portanto, a datação exata do ponto da invenção era difícil. Em relação à ideia de que no período da onda 

ascendente do ciclo longo ocorreu o maior número de convulsões sociais, Oparin calculou que durante o 

primeiro longo ciclo de Kondratiev ocorreram um total de 28 convulsões sociais, 13 na onda ascendente e 

15 na onda de declínio. Para o segundo ciclo longo, foram observados 10 na onda ascendente e 8 na onda 

descendente. Esses números não confirmavam a ideia de concentração de convulsões sociais em 

determinados momentos do longo ciclo. Kondratiev também afirmou que a onda de declínio do ciclo longo 
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Oparine foi atrás dos dados de Kondratiev e fez importantes 

descobertas. A primeira delas, foi que Kondratiev não havia utilizado todos os dados 

disponíveis, apropriando-se apenas daqueles que favoreciam as suas teses e as suas 

conclusões e rejeitando os que não o interessavam. Por exemplo, ele considerou apenas a 

produção e consumo do ferro no Reino Unido, ocultando algumas que não contradiziam 

as suas conclusões. Além do mais, ele desconsiderou as estatísticas da produção e do 

consumo de ferro referente a França. Tudo isso sem uma justificativa clara para a adoção 

de tal procedimento (345). 

Oparine também aplicou os métodos dos mínimos quadrados e das 

médias móveis, conforme Kondratiev, porém, para os outros elementos no médio prazo 

e o considerava como um método válido. Porém, para o longo prazo ele não considerava 

como um método acertado, pois ao invés de analisar os mínimos de um quadrado, era 

necessário analisar os desvios máximos e esses reduzidos ao mínimo, diferente do método 

empregado por Kondratiev. Portanto, enquanto para Kondratiev, a divisão pela população 

e o estabelecimento das médias móveis para as variações, podia descrever a existência 

dos ciclos longos, principalmente não refletindo as tendências dos ciclos curtos e médios 

sobre média móvel, Oparine utilizou os momentos de maior distanciamento dos dados 

das séries para estabelecer a sua curva e constatar que apenas podia se falar de ciclos 

longos, conforme o modelo exposto por Kondratiev, especificamente nas séries de preços 

e dos juros. Todos os outros demais indicadores, como salários, comércio exterior, entre 

outros, apontavam para conclusões distintas das de Kondratiev e as séries formuladas por 

                                                           
coincidiu com uma depressão de longo prazo na agricultura, que foi consequência do fato de que os preços 

agrícolas caíram mais significativamente do que os preços industriais nessa época” (BARNETT, 1998, p. 

134). “Oparin argued that many inventions must wait 20-30 years for their widespread application, and thus 

exact dating of the point of invention was difficult. In relation to the idea that in the period of the rising 

wave of the long cycle there occurred the largest number of social upheavals, Oparin calculated that during 

Kondratiev's first long cycle there were a total of 28 social upheavals, 13 in the rising wave and 15 in the 

declining wave. For the second long cycle there were 10 observed in the rising wave and 8 in the declining 

wave. Such figures did not confirm the idea of the concentration of social upheavals at certain points on the 

long cycle. Kondratiev had also asserted that the declining wave of the long cycle coincided with a long-

term depression in agriculture, which was a consequence of the fact that agricultural prices fell more 

significantly than industrial prices at this time” (BARNETT, 1998, p. 134).  

345 “Devemos a Oparin o confronto mais completo das séries temporais selecionada por Kondratiev. 

Oparin conhecia a dificuldade de obter um número suficiente de séries temporais para cobrir a totalidade 

do século XIX; mas, verificando as fontes citadas por Kondratiev, ele descobriu que Kondratiev não havia 

usado todas as séries disponíveis. Por outro lado, a seleção de Kondratiev parecia a Oparin em vários casos 

ilógica” (GARVY, 1979, p. 114). “Debemos a Oparin la confrontación más completa de las series 

temporales selecionadas por Kondratieff. Oparin conocía la dificultad de obtener um número suficiente de 

series temporales que cubriesen la totalidad del siglo XIX; pero, comprovando las fuentes citadas por 

Kondratieff, descubrió que éste no había utilizado todas las series disponibles. Por outra parte, la selección 

de Kondratieff pareció a Oparin em vários casos carente de lógica” (GARVY, 1979, p. 114). 



239 
 

Oparine não revelavam a existência dos ciclos longos e que elas estavam limitadas apenas 

ao movimento dos preços no longo prazo, mas que não refletia a dinâmica da economia 

mundial em seu conjunto. Além do mais, ele ampliou a série temporal de Kondratiev e 

chegou a resultados opostos e descobre que o método dos mínimos quadrados não possui 

grande utilidade para a análise do longo prazo. 

Essas fragilidades comprometeram a credibilidade de Kondratiev. Foi 

a partir dessas dificuldades de comprovação empírica e de uma metodologia com vários 

aspectos não justificados, que Oparine procedeu a sua crítica. A crítica de Oparin é a mais 

interessante e representa que a tese dos Ciclos Longos não foi rejeitada apenas por uma 

mera definição de cima para baixo por parte da burocracia estatal, como normalmente é 

entendido, mas por uma disputa epistemológica, com a tentativa de destruir a legitimidade 

e autoridade científica da tese de Kondratiev. 

Agora veremos como ele foi derrotado politicamente. No ano de 1928, 

quando estava consumada a sua derrota teórica, ele também começou a sofrer derrotas 

políticas e passou a sofrer perseguições políticas. Abordaremos no próximo tópico essa 

questão mais a fundo, pois a sua principal contradição foi a defesa dos mecanismos de 

mercado e a agricultura camponesa, o que o colocou em rota de coalizão com a direção 

do partido. Dessa forma, temos que considerar o ano de 1928 como o marco da sua 

completa derrota, tanto teórica como politicamente. Ele encerrou a sua contribuição 

pública para a formulação da teoria dos ciclos econômicos. Nesse ano ele foi afastado do 

Instituto de Conjuntura e das suas atividades burocráticas, por problemas políticos e 

teóricos, que vão acarretar na sua prisão. Ele não deixou de produzir, mesmo com as duras 

condições prisionais, conforme revela uma carta enviada para a sua esposa, em que já 

traçava um plano para aprofundar no desenvolvimento dessa teoria. 

 

A DERROTA POLÍTICA DE KONDRATIEV 

 

No ano de 1928, quando estava consumada a sua derrota teórica, já que 

existia baixa aceitação dos economistas soviéticos sobre a validade da Teoria dos Ciclos 

Econômicos Longos, ele também começou a sofrer derrotas políticas e passou a sofrer 

perseguições políticas. A principal contradição foi a sua defesa da continuidade dos 

mecanismos de mercado propugnadas pela NEP e o incentivo à agricultura camponesa, o 
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que o colocou em rota de coalizão com a direção do Partido a partir da Crise das Entregas 

do ano de 1927. Dessa forma, temos que considerar o ano de 1928 como o marco da mais 

completa derrota política e teórica de Kondratiev. Foi nesse ano que ele encerrou a sua 

contribuição pública para a formulação da teoria dos ciclos econômicos. Foi nesse ano 

que ele foi afastado do Instituto de Conjuntura e das suas atividades burocráticas e passou 

a viver em ostracismo até a sua prisão em 1930. 

Para entendermos a derrota política de Kondratiev, expressa em sua 

prisão, cabe ressaltar que os interesses de classe do autor, voltados a um projeto em defesa 

do campesinato médio, foi a base da sua derrota e responsável por sua perseguição 

política. Em primeiro lugar, durante o período de 1925 a 1927, Kondratiev foi um 

defensor da prioridade ao desenvolvimento agrícola e do equilíbrio entre os setores e 

departamentos da economia soviética. Para ele, qualquer processo de coletivização devia 

acontecer por meio da adesão voluntária e paulatina do campesinato as formas de 

cooperação, principalmente através de investimentos e incentivo materiais que 

permitiriam com que a agricultura em um médio prazo fornecesse os produtos necessários 

para a industrialização. 

O plano para a agricultura e silvicultura referente aos anos de 1924-

1928. Vamos nos basear na exposição de Barnett (1998), que realizou estudo das atas de 

reuniões do Gosplan e artigos publicados na imprensa soviética para esclarecer sobre os 

embates em torno do plano agrícola de Kondratiev. Ele esclarece que este plano foi 

desenvolvido entre os anos de 1924 e 1925 (346). Kondratiev participou como 

representante do Comissariado de Finanças na elaboração junto a outros técnicos do 

Comissariado da Agricultura e Silvicultura (347). Kondratiev teve um papel destacado 

                                                           
346 “Durante um importante período de desenvolvimento do plano, entre junho de 1924 e janeiro de 1925, 

Kondratiev realmente não estava na URSS, e isso explica o período bastante longo que decorreu entre o 

segundo e o terceiro rascunhos. Isso sugere a possibilidade de Kondratiev ter perdido o interesse no plano 

até certo ponto após meados de 1924, já que deveria começar a operar em 1924. Kondratiev também pode 

ter prestado menos atenção ao planejamento após 1924, pois seus interesses se voltaram para outras áreas, 

como tão longos ciclos e perspectivas de exportação. BARNETT, 1998, 147) “During an important period 

of development of the plan, between June 1924 and January 1925, Kondratiev was actually not in the USSR, 

and this accounts for the rather long period that elapsed between the second and third drafts. This suggests 

the possibility that Kondratiev might have lost interest in the plan to some extent after mid-1924, since it 

was due to begin operating in 1924. Kondratiev might also have paid less attention to planning after 1924 

as his interests turned to other areas such as long cycles and export prospects” (BARNETT, 1998, P. 147). 
347 “O plano para a agricultura e silvicultura foi elaborado em conjunto com outros membros do 

Comissariado do Povo da Agricultura, como o N.P. Makarov, não com outros membros do Instituto da 

Conjuntura, que fazia parte do Comissariado de Finança. Mesmo assim, a metodologia subjacente à 

abordagem de Kondratiev para o planejamento era claramente devida ao seu trabalho de previsão dos 

movimentos cíclicos buscados pelo Instituto de Conjuntura” (BARNETT, 1998, p. 143) “The plan for 
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em sua elaboração (348) e várias de suas ideias foram incorporadas ao documento final 

depois de longo debate com os outros participantes, como Grosman. O plano de 

Kondratiev descartava os elementos espontâneos e subjetivos para construir tendências 

do desenvolvimento agrícola russo desde o final do século XIX. Para ele, o Estado 

cumpria uma importante função e historicamente havia servido para o desenvolvimento 

de setores econômicos. O autor descreveu que a primeira tendência foi o aumento da 

produção agrícola desde o final do século XIX. A segunda foi que este crescimento havia 

sido desigual nos vários ramos da economia agrícola, onde alguns tinham tido avançado 

na passagem ao uso de técnicas modernas e outras ainda mantinham métodos arcaicos. A 

terceira tendência foi a diferenciação entre as regiões e aumento da divisão do trabalho, 

onde cada uma se especializava em uma atividade. Ele caracterizou que a Revolução 

Agrária havia sido muito importante para o desenvolvimento das forças produtivas 

agrícolas, mas “de uma perspectiva de curto prazo, a revolução agrária sem dúvida 

ajudou no declínio da agricultura, fragmentando as propriedades em pequenas unidades 

(349)” (BARNETT, 1998, p. 149), mas que estava em curso uma recuperação da 

agricultura. Kondratiev planejou o futuro da agricultura destacando os elementos 

internos, sendo a primeira tendência ao crescimento da agricultura intensiva em vários 

ramos e era necessário vender para a indústria e aumentar as exportações. A síntese de 

sua concepção sobre a formação do capital rural, ele se desenvolveria gradualmente e 

com apoio do Estado, estimulando as tendências internas. Barnett descreve a conclusão 

de Kondratiev da seguinte maneira:  

 

Uma vez que tudo o que foi dito acima foi baseado na 

especialização regional, Kondratiev enfatizou que a 

diferenciação e o desenvolvimento de uma divisão de trabalho 

                                                           
agriculture and forestry was composed together with other members of the People's Commissariat of 

Agriculture such as N.P. Makarov, not with other members of the Conjuncture Institute, which was part of 

the Commissariat of Finance. Even so, the methodology which underlay Kondratiev's approach to planning 

was clearly indebted to his work on forecasting cyclical movements pursued in the Conjuncture Institute” 

(BARNETT, 1998, p. 143). 
348 “Kondratiev finalmente voltou sua atenção para o desenvolvimento da agricultura no futuro. Se a 

evolução agrícola passada foi fundada em causas fundamentais, então estava claro que o desenvolvimento 

futuro possuiria uma certa inércia interna, e seria dada atenção a este fator” (BARNETT, 1998, p. 150). 

“Kondratiev finally turned his attention to the development of agriculture in the future. If past agricultural 

evolution was founded in deep and fundamental causes, then it was clear that future development would 

possess a certain internal inertia, and serious attention should be paid to this fator” (BARNETT, 1998, p. 

150). 
349 “But from a short-term perspective the agrarian revolution undoubtedly assisted the decline of 

agriculture, fragmenting farms into smaller units” (BARNETT, 1998, p. 149). 
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entre as regiões eram altamente desejáveis. Ele também ressaltou 

que a acumulação do capital agrícola necessário só poderia 

ocorrer de forma gradual. O papel da intervenção consciente por 

parte dos órgãos do estado, com o objetivo de aproximar o 

desenvolvimento provável do desejável, precisaria ser 

considerável para que as tendências acima fossem realizadas 

(350) (BARNETT, 1998, pp. 151-152). 

 

O plano agrícola de Kondratiev foi muito debatido e corrigido nos anos 

seguintes, como demonstra detalhadamente Barnett (1998). Para fins do nosso trabalho, 

interessa a questão da posição de classe de Kondratiev, portanto, a sua posição era contra 

a coletivização e o apoio a proprietários privados. Segundo Barnett (1998), apareceram 

inúmeras críticas na imprensa contra o plano agrícola de Kondratiev, mas uma das 

principais foi a de Berztys. Este afirmava que o Gosplan estava sendo influenciado por 

especialistas agrários burgueses, com ideias advindas do populismo. Em seu artigo de 

1924 ele criticou a ligação que Kondratiev fazia entre o crescimento populacional e a 

divisão do trabalho. Berztys defendia um caminho industrialista para o campo, afirmando 

“que enquanto na Rússia antes da Primeira Guerra Mundial uma queda no tamanho da 

população agrícola levou a uma queda na produção agrícola, na Prússia a mesma 

diminuição antes da guerra levou à mecanização em grande escala da agricultura e 

consequentemente ao aumento da produtividade” (BARNETT, 1998, p. 158). A partir de 

1925, o plano de Kondratiev começou a receber pesadas críticas, entre elas, vieram as de 

Popov em 1926, que era membro da sessão agrícola do Gosplan, afirmando que a tese de 

Kondratiev em defesa do arrendamento, da permissão de trabalho assalariado no campo 

e da fazenda individual, representavam o capitalismo e andavam na contramão da 

coletivização das terras. Enquanto membros do Gosplan criticavam o plano, membros do 

                                                           
350 “The first tendency was the relative strengthening of intensive cultures and branches of cattle-rearing. 

(...) Kondratiev continued that it was clear that the creation of a raw materials base for industry, increasing 

the capacity of rural markets, and the absorption of the surplus agricultural population into the workforce 

presupposed the development of labour intensive branches of agriculture, in particular technical cultures 

and intensive branches of cattle-rearing. This meant technical and fodder crops, and the labour intensive 

branches of stock breeding (zhivotnovodstvo) such as dairy cattle-raising (molochnoe skotovodstvo) and pig 

breeding (svinovodstvo). (...) However, in order to improve export possibilities and to supply domestic 

industry with raw materials, Kondratiev proposed that the development of extensive farming was required. 

This encompased all grain products, especially those high-priced grains for which there was a favourable 

market conjuncture. (...) Finally, in order to supply industry with raw materials from livestock it was 

necessary to develop cattle farming in the South East regions of Russia like Kirgizia. Since all the above 

was predicated on regional specialisation, Kondratiev emphasised that differentiation and the development 

of a division of labour between regions was highly desirable. He also stressed that the accumulation of the 

necessary agricultural capital could only proceed gradually. The role of conscious intervention by state 

organs, with the aim of approximating the probable development to the desirable, would need to be 

considerable if th.e above tendencies were to be realised” (BARNETT, 1998, pp. 151-152). 



243 
 

Comissariado para a Agricultura defendiam como um trabalho coletivo, como foi o caso 

de Teodorovich. Barnett afirma: 

 

A visão de Popov de que o plano implicava o desenvolvimento 

do capitalismo na agricultura estava fundamentalmente errada. O 

plano foi realmente dedicado a maximizar o desenvolvimento 

dos meios de produção na agricultura, que seria alcançada em 

parte por meio de formas cooperativas de agricultura. Assim, 

enquanto membros de instituições como TsSU e Gosplan 

criticavam o plano de Kondratiev, membros de NKZem 

defendiam firmemente o plano como um esforço de grupo. Disto 

fica claro que já em 1924 o plano de Kondratiev e sua abordagem 

geral da política agrícola foram acusados de ser "burgueses" e 

alheios ao poder soviético de instituições hostis ao Comissariado 

do Povo da Agricultura (NKZem) (351) (BARNETT, 1998, p. 

159). 
 

Kondratiev respondeu em uma reunião do Gosplan ocorrida em 1925 

(352). Kondratiev não era contra o planejamento em si, mas discordava de uma 

intensificação da produção agrícola (353). Justamente neste ponto que podemos perceber 

                                                           
351 “Popov's view that the plan entailed the development of capitalism in agriculture was fundamentally 

wrong. The plan was actually devoted to maximising the development of the means of production in 

agriculture, which would be achieved partly through cooperative forms of agriculture.42 Thus while 

members of institutions such as TsSU and Gosplan criticised Kondratiev's plan, members of NKZem 

staunchly defended the plan as a group effort. From this it is clear that as early as 1924 Kondratiev's plan 

and his general approach to agricultural policy was accused of being 'bourgeois' and alien to Soviet power 

from institutions hostile to the People's Commissariat of Agriculture (NKZem)” (BARNETT, 1998, p. 159). 

352 “Uma das principais respostas de Kondratiev aos seus críticos ocorreu em uma sessão plenária do 

Presidium de Gosplan em 1o de agosto de 1925, na qual o plano foi exaustivamente discutido pelo P.I. 

Popov, V.P. Bushinskii, L.N. Kritsman e S.M. Dubrovskii. Kondratiev começou sua resposta agradecendo 

a todos os participantes da discussão por sua franqueza e observando que falaria com a mesma franqueza. 

Kondratiev enfatizou que o trabalho no plano não vinha acontecendo há meses, mas por quase dois anos, e 

que durante esse tempo o trabalho havia sido conduzido em contato próximo com a Gosplan. As 

características básicas em esboço eram conhecidas pela Gosplan antes de 18 de janeiro de 1924, quando o 

primeiro documento NKZem foi apresentado na Seção Agrícola de Gosplan. Kondratiev citou 

Krzhizhanovskii para o efeito de que a direção básica do plano estava absolutamente correta, e observou 

que a Seção Agrícola de Gosplan havia aprovado totalmente o plano em ocasiões anteriores” (BARNETT, 

1998, p. 159). “One of Kondratiev's major responses to his critics occurred at a plenary session of the 

Presidium of Gosplan on 1 August 1925, at which the plan had been exhaustively discussed by P.I. Popov, 

V.P. Bushinskii, L.N. Kritsman and S.M. Dubrovskii. Kondratiev began his response by thanking all who 

took part in the discussion for their frankness, and by noting that he would speak equally frankly. 

Kondratiev emphasised that work on the plan had been going on not for months, but for nearly two years, 

and that over this time the work had been conducted in close contact with Gosplan. The basic features in 

outline were known to Gosplan before 18 January 1924, when the first NKZem document was presented in 

the Agricultural Section of Gosplan. Kondratiev quoted Krzhizhanovskii to the effect that the basic 

direction of the plan was absolutely correct, and noted that the Agricultural Section of Gosplan had fully 

approved the plan on previous occasions” (BARNET, 1998, p. 159). 

353 “Se Kondratiev não tinha discordâncias de princípio com Popov quanto aos métodos para superar a 

superpopulação, então ele divergia de Popov quanto à avaliação da importância da intensificação. 
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os subjacentes interesses de classe na perspectiva de Kondratiev. Neste momento, o 

campesinato médio estava crescendo (354) e ele estava de acordo com a continuidade aos 

projetos políticos da NEP, que propositalmente havia favorecido o campesinato pequeno 

e médio (355), em um modelo econômico em que o Estado mantinha um rígido controle 

sobre a política industrial (356). Kondratiev defendia a intervenção do Estado, como já 

dissemos, mas para estimular as forças latentes que estavam florescendo. Por exemplo, 

se determinados setores agrícolas, como o da pecuária, estava intensificando a sua 

produção, cabia ao Estado incentivar, pois existia um mercado externo favorável as 

exportações pecuárias apesar da crise agrícola internacional e ao mesmo tempo incentivar 

as cooperativas para aumentar a produtividade, ou seja, uma proposta que atendia os 

interesses direto do campesinato médio. Em nosso ponto de vista, a posição de Kondratiev 

aproximava-se do gradualismo bukharinista e o seu pedido para que os camponeses 

enriquecessem (357), mesmo que os dois jamais tenham tido qualquer tipo de unidade 

política (358). Kondratiev rejeitava qualquer coletivização forçada do campesinato e 

                                                           
Kondratiev não aceitava que a intensificação fosse um método menor de superar a superpopulação e 

valorizava esse método mais do que Popov. Na verdade, na estrutura NKZem, esse método teve grande 

significado. É por isso que o plano tinha uma abordagem diferente do planejamento regional do que Popov” 

(BARNETT, 1998, p. 160). “If Kondratiev had no principled disagreements with Popov over methods for 

overcoming overpopulation, then he did differ with Popov over evaluating the significance of 

intensification. Kondratiev did not accept that intensification was a minor method of overcoming 

overpopulation, and he valued this method higher than Popov. In fact in the NKZem framework this method 

had great significance. This was why the plan had a different approach to regional planning than Popov” 

(BARNETT, 1998, p. 160). 

354 “La lenta transformación de la estrutura del campesinado soviético se basa, ante todo, en un doble 

processo que afecta a los campesinos pobres: mientras parte de estos últimos se integra en el proletariado, 

outra parte se integra en el campesinado médio y lo refuerza (BETTELHEIM, 1979, p. 72). 

355 “Es certo que el tipo de diferenciación observado se realiza em las condiciones generales del poder 

soviético, de la nacionalización del suelo y del funcionamento del mir, renovado por el código agrário de 

1922. Sin embargo, la forma que toma la diferenciación del campesinado en el seno de essas ‘condiciones 

generales’ se explica por la línea política practicada (caracterizada, en especial, por las desgravaciones 

fiscales de que se benefician los campesinos pobres y médios) y, sobre todo, por las luchas de los propios 

campesinos pobres y médios para equiparse y organizarse mejor” (BETTELHEIM, 1979, p. 73) 

356 “A NEP, apesar de todas as concessões ao campesinato, implicava uma indústria centralizada, de 

propriedade e administração estatal, e isso implicava um novo tipo de Estado. O Estado soviético não 

regulava somente a indústria, ele também a administrava diretamente em todos os níveis. A estrutura global 

era uma forma refinada daquela estabelecia em 1918, com o Conselho Supremo da Economia situado no 

centro (...)” (BUSHKOVITCH, 2015, p. 339). 

357 “Num discurso de abril de 1925, Bukharin – principal defensor dessa política –, repetindo 

deliberadamente a famosa frase pronunciada por Guizot depois da Revolução de Julho, lançava a seguinte 

incitação ‘a todos os camponeses’, incluindo os ricos e os kulaks: ‘enriqueçam, desenvolvam suas fazendas, 

e não tenham medo de que lhes sejam impostos limites”. Mais adiante, naquele mesmo ano, admitia que 

‘seguiremos a passo de tartaruga’. Ao mesmo tempo, oferecia-se também algum estímulo à expansão do 

comércio privado” (DAVIES, 1988, p. 96). 
358 “An important question for evaluating Kondratiev's policy-making influence is his relationship with 

Bukharin, one of the most enthusiastic supporters of NEP within the Bolshevik leadership. No evidence 

has yet been found that they were particularly close in either personal or political terms, Bukharin remaining 

a loyal Bolshevik against Kondratiev' s clear peasant leanings. In the spring of 1928 B ukharin condemned 

the Conjuncture Institute for advocating a reduced rate of industrialisation, even though in the autumn of 
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acreditava que tal medida podia por em risco o equilíbrio do setor rural e aprofundar a 

crise agrícola. Esta era uma posição partilhada por Chayanov, que em seu famoso panfleto 

de 1924, Teoria Sobre os Sistemas Econômicos não-Capitalistas (1981), mostrava as 

particularidades da economia camponesa (359). Os dois autores não eram contrários a 

uma coletivização, mas acreditavam que essa devia acontecer de maneira gradual, em 

uma transição que seria demorada e baseada principalmente no convencimento. 

Em um primeiro momento, em 1924, a concepção sobre uma transição 

gradualista foi motivo de muitos embates contra a posição de uma industrialização 

intensiva. Uma industrialização moderada foi a vencedora no confronto com a Oposição 

(360). O gradualismo era partilhado pela maioria dos economistas do Gosplan e do 

                                                           
1928 Bukharin's 'Notes of an Economist' would sing a similar tune. 19 Anna di Biagio noted that a common 

political denominator might have been established between Krasin and Bukharin on foreign policy, 

specifically over the importance of Germany, a possible indirect link to Kondratiev. 20 However, although 

some similarity of approach is found between Kondratiev and Bukharin, Bukharin appears to have been 

reluctant to align himself directly with the Conjuncture Institute in any respect at all. This may have been 

partly because Bukharin was more aware of the dangers of outright opposition, partly because Bukharin 

placed an unquestionable faith in the authority of the Communist Party, and partly because he realised that 

Kondratiev was something which he was not, a professional economist. It may also have been because 

Bukharin played an important role in organising a public trial of the leaders of the Socialist Revolutionaries 

(SRs) in 1922, and because Bukharin stressed that his cooperative path was still a path to socialism. A 

stronger alliance between Bukharin and Kondratiev from 1924 onwards may have strengthened both their 

chances of victory or even survival, but for the reasons indicated such an alliance was not forthcoming” 

(BARNETT, 1998, p. 54). 
359 “Na moderna teoria da economia nacional tornou-se costume pensar todos os fenômenos econômicos 

exclusivamente em termos de economia capitalista. (...) Todos os demais tipos (não capitalistas) de vida 

econômica são vistos como insignificantes, ou em extinção” (CHAYANOV, 1981, p. 133). “Não se pode 

aplicar em seu significado habitual qualquer das categorias econômicas acima mencionadas a uma estrutura 

econômica que não possua a categoria preço” (Ibidem, p. 136). “Devemos supor que a ‘circulação de 

capital’ na unidade de trabalho familiar não provém de um rendimento do capital sob a forma de uma fonte 

de rendimentos específica objetivamente disponível, mas exerce uma influencia importante sobre o produto 

do trabalho e, assim, sobre o nível do produto do trabalho indivisível, e sobre o momento crítico de 

equilíbtio econômico interno” (Ibidem, p. 143). “Assim, parece muito mais prático para a Economia teórica 

estabelecer para cada regime econômico uma teoria econômica particular. (...) Ainda hoje, significativos 

blocos de unidades camponesas de trabalho familiar estão disseminados na economia capitalista mundial. 

Formações econômicas que lembram os tipos econômicos feudal ou escravo ainda se encontram 

disseminadas nas colônias e Estados da Ásia. Analisando o passado econômico deparamo-nos com maior 

frequência, pode-se dizer constatentemente, com essa coexistência, às vezes de início do capitalismo 

juntamente com o sistema feudal ou servil, às vezes de economia escrava junto com a servidão e a economia 

de trabalho familiar livre, etc.” (Ibidem, p. 162). 

360 “Essa perspectiva [de industrialização intensiva] sofreu uma rejeição furiosa por parte de Bukharin, 

cuja posição como editor da Pravda significava que suas opiniões teriam ampla circulação. A plataforma 

de Bukharin era uma defesa estridente da NEP. Ele ridicularizou os planos de superindustrialização da 

oposição e explicou que o problema crucial era a recuperação da agricultura e o enriquecimento gradual 

dos camponeses. Enquanto o partido controlasse o Estado e a indústria permanecesse nas mãos deste último, 

não havia nada a temer por parte dos camponeses, e o país avançaria rapidamente em direção a uma 

sociedade industrial socialista. Stalin aliou-se a Bukharin e começou a formular uma noção própria de 

‘socialismo num só país’, a ideia de que a URSS sozinha poderia transformar totalmente a sua sociedade, 

incluindo a agricultura, antes do triunfo derradeiro do socialismo no Ocidente” (BUSHKOVITCH, 2015, 

p. 338). 
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Vesenkha (361) e pela maioria dos membros do Partido, como é o caso de Bazarov, 

Guinsburg, Bukharin, Stálin, entre outros, que acreditavam em uma transição gradual 

para o socialismo. Bukharin chegou a afirmar que: “seguiremos a passo de tartaruga”. Por 

outro lado, a Oposição Unificada, que contava com Trotsky na cabeça (362), mas em 

unidade com Preobrajensky (363), Kamenev, Zinoviev, entre muitos outros, criticavam o 

ritmo do crescimento industrial, alegando que era lento e essa política priorizava a 

agricultura em detrimento ao desenvolvimento da indústria, levando a um atraso na 

transição para o socialismo. O programa da Oposição Unificada (364) foi derrotado em 

dezembro de 1926 no XIV Congresso (365), por ser considerada aventureira e irrealista 

pela maioria dos membros do Partido (366). Com a derrota da Oposição Unificada, todos 

os quadros do Partido e os economistas não membros passaram a discutir o financiamento 

da industrialização, para isto se esforçaram por desenvolver uma capitalização gradual da 

indústria sobre a agricultura (367). Durante a vigência da NEP tentou-se e muitos 

                                                           
361  “Os defensores não comunistas de uma industrialização a ritmo moderado, tais como Groman e 

Ginzburg, tinham agora [1927] uma posição-chave no nível das decisões. As políticas adotadas tiveram um 

certo sucesso. Os meses seguintes à colheita de 1926 foram definidos pelo GOSPLAN como um período 

de ‘crescimento regular e constante’” (DAVIES, 1988, p. 97). 

362 “Os trotskistas afirmavam que a passagem à Nova Política Econômica desataria inevitavelmente as 

forças do capital, condenaria o poder soviético à ruína e conduziria à restauração do capitalismo. Avaliavam 

a implantação do imposto em espécie e da liberdade de circulação de mercadorias, unicamente, como um 

regresso ao capitalismo” (KATORGUINE, 1987, p. 132). 

363 “O economista Evgenii Preobrazhenskii apoiava Trotsky na questão da estrutura do partido, mas 

também propôs uma plataforma econômica mais detalhada. Sua ideia era simplesmente arrancar recursos 

do campo por meio de confiscos outros métodos reminiscentes do comunismo de guerra e emprega-los em 

uma industrialização extremamente veloz. O dilema, na visão de Preobrazhenskii, era que a existência da 

agricultura camponesa privada em pequena escala levaria ao fortalecimento do capitalismo na União 

Soviética. Ele compartilhava com Trotsky a ideia de que a União soviética nunca poderia sobreviver como 

uma sociedade socialista cercada pelo capitalismo” (BUSHKOVITCH, 2015, p. 337) 

364 “Los trotskistas, que propunían obligar a los campesinos a vender la mayor cantidad posible, 

manteniendo elevado el impuesto a la agricultura (especialmente en los sectores má ricos del campesinado, 

o mejor dicho, menos empobrecidos), bajar los precios de los bienes industriales de consumo. La outra 

política, precisamente la opuesta, se basaba em el hecho reconocido de que eran los grandes campesinos, 

que tenían más tierrras y médios de trabajo, los que producían uma proporción mayor de su produto para el 

mercado, puesto que los campesinos más pequenos producían predominantemente para su própria 

subsistência. Por conseguiente, se les debería ayudar a ampliar su producción suprimiendo, o por lo menos 

aflojando, las restricciones de la Ley de Tierras de 1922 acerca del arrendamento de tierras y del empleo 

de mano de obra agrícola alquilada” (STRAUSS, 1971, p. 88). 
365 “Las contradicciones de la plataforma de la ‘nueva oposición’, las posturas antitéticas defendidas muy 

poco antes por Zinóviev y Kámenev, y las condiciones de designación de los delegados para el XIV 

Congreso (reunido del 18 al 31 de diciembre de 1925) hacen que los representantes de la ‘nueva oposición’ 

sean poco numerosos” (BETTELHEIM, 1979, p. 333) 
366 BUKHARIN, N. O Partido e o Bloco de Oposição. In: BERTELLI, A R. A Nova Política Econômica: 

capitalismo de estado – transição – socialismo. Global Editora: São Paulo, 1987. 
367 “Desde 1925-1926 o debate passa a centrar-se preponderantemente na discussão sobre o financiamento 

da industrialização, uma vez que esta última passa a ser amplamente aceita pelos dois lados do debate. Ele 

chegaria ao fim, não por casualidade, concomitantemente ao fim do período da NEP (CARCANHOLO, 

2017, p. 182). 
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defenderam fazer empréstimos externos (368) ou buscar investimentos diretos (369), mas 

não conseguiram nada de grande vulto. A solução adotada foi a utilização prioritária dos 

recursos estatais extraídos do campo para garantir uma industrialização gradual, o que era 

considerado como o setor socialista (370). Como a industrialização estava ocorrendo de 

maneira gradual, os outros setores capitalistas ou pequeno-mercantes da economia não 

foram estrangulados e foram até incentivados, com a redução de restrições para a 

contratação de trabalhadores assalariados no campo e na cidade, além do aprofundamento 

das relações de mercado com o campesinato, que foram importantes eixos centrais da 

NEP (371).  

As inúmeras contradições acumuladas entre o campesinato e o 

proletariado urbano (372) comprometia a continuidade da política de aliança operário-

camponesa preconizada pelos bolcheviques. Mesmo que esses tivessem garantido um 

sistema de propriedades privadas (373), as requisições forçadas e o peso que representou 

                                                           
368 “Leonid Krasin, Comissário do Povo para o Comércio Exterior, até sua morte, ocorrida em 1926, 

afirmava que o governo soviético conseguisse obter consistentes empréstimos do exterior” (DAVIES, 

1988, p. 91). 
369 Após a Guerra Civil foi aberta em Londres uma sociedade de capital aberto e uma secretaria do 

comércio com o objetivo de coletar investimentos para a Rússia (BARNETT, 1998).  

370 “Na República dos sovietes, podemos estudar e observar nos próximos anos duas ‘leis naturais’ 

diferentes, que aparecem historicamente separadas por alguns séculos, mas que, por uma ironia do destino, 

operam na mesma época em um só e mesmo país. De um lado, a lei natural que preside o desenvolvimento 

da pequena produção mercantil, que cria, a partir do nada, relações capitalistas de produção, ou que 

restabelece processos ou redes capitalistas interrompidos pela Revolução de Outubro. De outro lado, a lei 

natural que preside o desenvolvimento da sociedade socialista, cuja base é a grande indústria com 

orientação para a ampliação no exterior da brecha aberta pela Revolução de Outubro e com tendência à 

extensão da economia socialista à custa da pequena burguesia periférica, e, me atrevo a expressar-me deste 

modo, do cerco pelo capitalismo médio no interior do país” (PREOBRAZHENSKI, 1987, p.235). 
371 STRAUSS, E. La Agricultura Soviética en Perspectiva. Ed. Siglo XXI: México, 1971. 

372 “A ameaça de estagnação da produção agrícola e o perigo de uma contração da oferta aos mercados, 

durante os últimos anos da década de 1920, colocaram o poder soviético num dilema cada vez mais sério. 

(...) aproximava-se rapidamente o tempo em que o governo teria de recorrer aos camponeses para dar uma 

grande contribuição no pagamento dos custos de financiamento da reconstrução fundamental da indústria 

soviética” (STRAUSS, 1971, p. 86). “La amenaza de estancamento de la producción agrícola y el peligro 

de uma contracción de los suministros a los mercados, durante los últimos años de la década de 1920, 

enfrento al poder soviético a un dilema cada vez más grave. (...)se iba acercando, rapidamente, el momento 

en que el gobierno tendría que recurrir a los campesinos para que hicieran uma gran contribución al pago 

de los costos del financiameniento de la reconstrucción fundamental de la indústria soviética” (STRAUSS, 

1971, p. 86). 
373 “A camada camponesa russa, no início do século XX, era substancialmente diferente daquela da Europa 

Ocidental e mesmo da Central. Antes de mais nada, porque naquele país não houve a individualização da 

propriedade camponesa ocorrida no Ocidente: as comunidades de aldeia (obchtchina, mir), embora se 

desagregassem na maior parte do país, ainda faziam sentir em ampla medida os efeitos de sua organização 

econômica. Em princípio, isto oferecia a possibilidade de introduzir imediatamente formas de produção 

sociais ou comunitárias, capazes de se ligar e se enraizar na tradição russa. Mas, ainda que houvesse 

tendências neste sentido, a direção do poder soviético, depois da Revolução de Outubro, não escolheu este 

caminho, não tentou desenvolver unidades produtivas maiores e, com a nacionalização da terra, subdividiu 

as grandes propriedades, permitindo que subsistisse substancialmente a propriedade privada camponesa e 

até se estendesse a toda a agricultura” (HEGEDÜS, 1986, p 33). 
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a construção de uma indústria nacional, o colocaram em choque com o poder soviético. 

O início da NEP permitiu um alívio na pressão sobre o campesinato e uma redução dessas 

tensões, com o fim das requisições obrigatórias do Comunismo de Guerra e a permissão 

de uma série de mecanismos de mercado, como até mesmo a contratação de trabalho 

assalariado, o que favorecia uma visão gradualista da industrialização. O campesinato, 

principalmente o rico e o médio, aumentou a sua produção com a adoção de todas essas 

medidas, revelada pela grande safra de 1926. Porém, existia uma desproporção na relação 

entre produtos agrícolas e urbanos, manifestada em vários momentos e que teve a sua 

primeira manifestação na Crise das Tesouras de 1923 e o seu agravamento em 1927 com 

a Crise das Entregas (374). Mesmo com o otimismo e os resultados positivos obtidos com 

a recuperação econômica proporcionada pela NEP, as desproporções entre a produção 

agrícola e industrial só aumentava. A crise pressionava a indústria a reduzir os seus preços 

e comprometia o ritmo do crescimento industrial. Com o agravamento da crise agrícola a 

partir de 1926, com grande safra e escassez no abastecimento, aumentou as contradições 

entre o campo e a cidade, o gradualismo foi substituído por uma defesa de uma 

industrialização intensiva (375). Este era um problema de uma Revolução vitoriosa em 

um país eminentemente agrícola e com vastas fontes de recursos naturais, até então 

inexploradas devido ao baixo desenvolvimento das forças produtivas. 

A economia soviética passou a contar com uma polarização cada vez 

maior entre o desenvolvimento agrícola e o industrial, que se expressava em uma 

contradição entre os interesses dos setores do campesinato que defendiam o 

aprofundamento das relações de mercado estimuladas pela NEP e os interesses urbanos 

de fornecimento de alimentos para os operários e matérias primas para as indústrias. 

Desde o início da Revolução até o ano de 1927, ocorreu um crescimento do setor médio 

do campesinato em detrimento dos camponeses ricos e pobres. Segundo Bettelheim 

(1979, p. 74), o campesinato estava dividido da seguinte forma entre 1926-1927: os 

camponeses pobres representavam 29,4%, os camponeses médios 67,5% e os camponeses 

ricos 3,1%. Como consequência, a classe de grandes e médios camponeses, que ficaram 

                                                           
374 BETTANIN, Fabio. A Coletivização da Terra na URSS: Stálin e a “revolução do alto” (1929-1933). 

Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 1981. 

375 “Bukharin já não era mais de opinião que o desenvolvimento seria feito ‘a passo de tartaruga’, e se 

convertera à ideia de uma industrialização rápida, ainda que equilibrada. Estava agora disposto a admitir 

que a industrialização teria sido impossível sem alguma contribuição dos camponeses; e, no outono de 

1927, substituiu o convite anterior ao enriquecimento, dirigido a todos os camponeses, por um apelo a ‘uma 

ofensiva forçada contra os elementos capitalistas e, antes de tudo, contra os kulaks’ (DAVIES, 1988, p. 97). 
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conhecidos com nepmen ou kulaks, começaram a progredir, mesmo com todas as 

dificuldades. Betelheim (1979) defende que a relação no meio do campesinato era 

contraditória, pois o campesinato médio e pobre sofriam uma dependência do 

campesinato rico (376). Ao contar com um precário apoio do Partido (377), o campesinato 

buscou meios de auto-organização – através de associações e cooperativas que utilizavam 

de forma coletiva os meios de produção, formas de ajuda mútua, comunidades para 

exploração das terras, etc. –, mas não conseguiu se defender dos camponeses ricos 

(BETTELHEIM, pp. 86-96). Ou seja, não ocorreu um apoio mais efetivo do campesinato 

pobre e médio para que pudessem enfrentar o campesinato rico devido a priorização da 

industrialização, mesmo que gradual. Para garantir os seus interesses de classe e garantir 

o seu fortalecimento, os setores ricos e médios do campesinato passaram a especular os 

seus produtos agrícolas, fugindo do controle de qualquer planificação e comprometendo 

o ritmo de crescimento industrial moderado que marcou a NEP. O Partido tomou algumas 

medidas administrativas contra essas práticas, prendendo especuladores ou violadores da 

legislação trabalhista e forçando a redução de preços de alguns produtos, confiscando 

estoques, etc. O Estado resolveu o problema apenas de maneira imediata, adotando 

novamente a política de requisição forçada, tão odiada pelos camponeses e que 

desmotivava a produção para o mercado em futuras colheitas (378). Essa política levou a 

                                                           
376 “A insuficiência da oferta aos camponeses pobres e de meios de instrumentos de trabalho dá lugar ao 

desenvolvimento de formas específicas de dependência da massa camponesa em relação aos camponeses 

ricos e de formas específicas de exploração, por estes, dos trabalhadores camponeses. Esta insuficiência 

explica a extrema fragilidade da economia dos camponeses pobres e médios, a estreita interdependência 

entre os fornecimentos de meios de produção ao campo e as quantidades de produtos que os camponeses 

pobres e médios podem e querem destinar para estocagem” (BETTELHEIM, 1979, p. 83). “La insuficiência 

del abastecimento a los campesinos pobres y médios de instrumentos de trabajo da lugar al desarrollo de 

formas específicas de dependência de la massa de campesinos con respecto a los campesinos ricos y de 

formas específicas de explotación, por estos últimos, de los campesinos trabajadores. Esa insuficiência 

explica la extrema fragilidad de la economia de los campesinos pobres y médios, la estrcha 

interdependência entre los suministros de médios de producción al campo y las cantidades de produtos que 

los campesinos pobres y médios pueden y quieren destinar al acopio” (BETTELHEIM, 1979, p. 83). 

377 “Assim, a luta dos camponeses pobres e médios para se equipar suficientemente é também uma luta 

para se libertarem da dominação e da exploração dos camponeses ricos, e o fornecimento de cereais dos 

camponeses pobres e médios ao estoque está intimamente ligado a isso Já está lutando contra a capacidade 

do poder soviético de apoiar materialmente os camponeses pobres e médios em tal combate. Este suporte é 

muito insuficiente, geralmente em 1927 falhou em grande escala. A crise de copiar resulta, em grande 

medida, de tal situação” (BETTELHEIM, 1979, p. 85). “Así, la lucha de los campesinos pobres y médios 

por equiparse em medida suficiente es también uma lucha por liberarse de la dominación y la explotación 

de los campesinos ricos, y el suministro de cereales de campesinos pobres y médios al acopio va 

estrechamente unido a esa lucha y a la capacidade del poder soviético de apoyar materialmente a los 

campesinos pobres y médios em tal combate. Esse apoyo es muy insuficiente, por lo general em 1927 falló 

em gran escala. La crisis dela copio resulta, en medida considerable, de tal situación” (BETTELHEIM, 

1979, p. 85). 

378 “O grupo dirigente do Partido eleito pelo XV Congresso esquivou-se de adotar uma posição clara sobre 

todo o arco dos problemas que o rico debate entre os economistas de ‘direita’ e de ‘esquerda’ enfrentara e 
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um agravamento da contradição com o campesinato, gerando o grande desabastecimento 

de produtos agrícolas em outubro-dezembro de 1927. Como reação, os camponeses 

venderam apenas metade da sua produção para os armazéns estatais, tornando-se 

impossível alimentar a população urbana e até mesmo continuar com o desenvolvimento 

industrial moderado, a chamada Crise das Entregas de 1927. Essa foi a contradição vital 

que colocou a NEP em cheque e precipitou a coletivização e planificação da economia, 

com a Grande Virada. 

A contradição entre os camponeses e os operários chegou ao auge em 

1927-1929 (379), já que uma industrialização à um ritmo mais acelerado exigia uma 

planificação de toda a economia e um rígido controle sobre a produção agrícola, não 

possibilitando que essa fosse realizada apenas como uma decisão da livre iniciativa do 

campesinato em fornecer os produtos necessários para as cidades, de acordo com as suas 

conveniências e esperando o seu convencimento para a adoção de formas coletivas. O 

Partido apostou na intensificação das fazendas coletivas, que já vinham sendo 

implementadas e defendida desde 1921 (380), e beneficiavam diretamente o setor do 

campesinato pobre, com melhoria nas condições de vida por meio do assalariamento e ao 

alcance de máquinas e implementos agrícolas. Porém, o campesinato pobre, segundo os 

dados de Bettelheim (1979), representavam 29,4% do campesinato em 1926-27 e não 

podiam sustentar este processo de transformação social. Os 70,6% restantes do 

campesinato entraram em choque direto contra o poder soviético. De fato, o que ocorreu 

foi o fim da aliança operário-camponesa no início do ano de 1928, pois todo o setor médio 

do campesinato foi considerado como kulak e hostil (381). 

                                                           
preferiu concentrar sua atenção exclusivamente na solução do problema mais imediato e premente, as 

entregas, sem formular no momento qualquer política a mais longo prazo” (BETTANIN, 1981, p. 10). 

379 “Entre 1923 e 1929 desempenha um importante papel a contradição que opõe - de forma mais ou 

menos violenta, dependendo do momento - o campesinato com o poder soviético. Em 1929 assume um 

caráter decisivo pelo modo como é abordado e se confunde com outras contradições e, em primeiro lugar, 

com aquela que faz do campesinato uma unidade contraditória dividida em kulakí (camponeses ricos), 

bedniakí (camponeses pobres) e seredniakí. (camponeses médios) ”(BETTELHEIM, 1979, p. 21). “Entre 

1923 y 1929 desempeña un papel importante la contradicción que enfrenta – de manera más o menos 

violenta, según los momentos – al campesinado con el poder soviético. Em 1929 toma um carácter decisivo 

a consecuencia de la manera em que es abordada y se mezcla com otras contradicciones, y em primer lugar 

com la que hace del campesinado uma unidad contradictoria dividida em kulakí (campesinos ricos), 

bedniakí (campesinos pobres) y seredniakí (campesinos médios)” (BETTELHEIM, 1979, p. 21). 

380 “O reforço da propriedade privada camponesa suscitou vivas críticas já na conferência do Partido 

realizada em Moscou, em dezembro de 1921” (HEGEDÜS, 1986, p 33). 

381 “Na história das guerras civis, a luta provocada pela coletivização em 1929-32 ocupa uma posição 

eminente que não é invejável. Foi menos violenta, mas mais prolongada e sistemática do que as amargas 

guerras camponesas contra o Estado, tão comuns na Rússia czarista, mas foi uma cruzada não menos 
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Com essa situação de crise, o governo soviético viveu uma grande 

ameaça real ao seu poder e muitos membros do Partido foram mudando de posições. Mas 

a principal polêmica se deu entre Bukharin e Stalin. Bukharin defendia uma 

industrialização nos marcos da NEP (382), reestabelecendo o equilíbrio entre a oferta e a 

demanda, sendo um marco o seu documento Notas de um Economista, acusando os seus 

oposicionistas de explorarem os camponeses. Por outro lado, Stalin e os seus seguidores 

passaram a considerar mais seriamente a planificação total da economia soviética e a 

centralização no desenvolvimento industrial, que só podia ocorrer com base em recursos 

internos, que a nova agricultura seria o meio para a acumulação de capital necessária para 

a industrialização. Essa mudança de posição foi motivo para grande luta política, onde os 

bukharinistas passaram a acusar os stalinistas de que haviam se submetido a plataforma 

econômica da Oposição Unificada e os stalinistas passaram a considerar os bukharinistas 

como adeptos do capitalismo através da teoria do equilíbrio propugnada por Bukharin. 

Com isso, Stalin passou a defender que ocorria uma intensificação da luta de classes na 

União Soviética, sendo necessário eliminar todos aqueles que contribuíam com o mercado 

capitalista e entravavam o ritmo de desenvolvimento industrial soviético, sendo 

necessário eliminar os kulaks, processo conhecido como deskulanização. Também atacou 

a teoria do equilíbrio entre os setores defendida por Bukharin, que acreditava no equilíbrio 

entre o setor socialista e capitalista, que ia se desenvolver pacificamente o setor socialista 

sobre o capitalista, e passou a defender abertamente o fim da NEP, já que Lenin havia a 

caracterizado apenas como uma etapa transitória e para o fortalecimento do setor 

socialista da economia A maior parte dos membros derrotados tiveram que se submeter 

aos vitoriosos e as circunstâncias concretas das contradições da NEP.  

                                                           
implacável do que a Guerra Franco-Papal contra os albigenses. Alcançou seus fins ostensivos sacrificando 

os fins reais que poderiam tê-lo justificado. Durante seu desenvolvimento, o equilíbrio de forças dentro da 

sociedade soviética e o próprio caráter do regime sofreram mudanças que decidiram o progresso político 

por vinte anos e deixaram cicatrizes profundas que só agora estão começando a curar” (STRAUSS, 1971, 

pp. 98-99) “En la historia de las guerras civiles la lucha provocada por la colectivización em 1929-32 ocupa 

uma eminente posición nada envidiable. Fue menos feroz, pero más prolongada y sistemática que las 

enconadas guerras campesinas contra el Estado, tan comunes em la Rusia zarista, pero fue una cruzad no 

menos despiadada que la guerra franco-papal contra los albigenses. Alcanzó sus fines ostensibles 

sacrificando los fines reales que podrían haberla justificado. Durante su desarrollo, el equilíbrio de fuerzas 

dentro de la sociedad soviética y el carácter mismo del régimen sufrieron câmbios que decidieron el progeso 

politico durante veinte años y dejaron profundas cicatrices que apenas ahora empiezan a curarse” 

(STRAUSS, 1971, pp. 98-99) 
382 “Recordamos o artigo de Bukharin, ‘Notas de um economista’ (Pravda, 30 de setembro de 1928), no 

qual ele fala do perigo que existe em construir fábricas quando não se têm os tijolos. Opiniões como 

estas, já então, eram consideradas como sintomas de desvio de direita, uma acusação que mais tarde se 

tornaria mortal” (NOVE, 1988, p. 120). 
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A posição de Kondratiev neste contexto – em defesa um plano 

econômico e de uma industrialização gradual, com o objetivo de estimular as forças 

espontâneas, atendia os interesses de classe dos setores médios do campesinato – entraram 

em total contradição com as posições do Partido. Dirigentes como Stálin, consideravam 

como uma “concepção burguesa” a defesa do equilíbrio entre os setores, que era uma 

crença em uma transição automática e gradual da agricultura camponsesa para uma 

agricultura socialista (383). Portanto, para os membros do partido, posições como a de 

Kondratiev comprometiam o desenvolvimento do setor socialista estatal da economia, 

reduzindo o ritmo industrial e levando com que a indústria capitalizasse a agricultura. A 

posição de Kondratiev sobre a planificação pode ser encontrada em um artigo de 1927 

intitulado Plano e Previsão (384). Segundo Barnett (1998), Kondratiev criticava os planos 

elaborados de maneira irrealista e idealista, sendo necessário elaborar um plano realista, 

“como esse método falhou em produzir planos viáveis, Kondratiev o rejeitou. Em vez 

disso, ele recomendou que os planos deveriam ser obtidos antes de tudo a partir de uma 

análise das possibilidades de desenvolvimento espontâneo, e só então por meio de uma 

análise das formas de influenciar esse desenvolvimento espontâneo nos canais desejados 

                                                           
383 A posição de Stálin em um discurso de dezembro de 1929, Sobre os Problemas da Política Agrária 

na URSS, pronunciada em uma Conferência de técnicos agrícolas, revela como a posição de Kondratiev 

estava em contradição com os membros do Partido. Stálin vai combater algumas das posições contrárias a 

priorização da industrialização e coletivização das terras. Assim ele diz: “permiti-me examinar os traços 

característico de, pelo menos, alguns desses proconceitos burgueses, denominados teorias, e demonstrar, à 

luz de alguns dos problemas cardeais de nossa edificação, que aqueles são insustentáveis (STÁLIN, 1981, 

p. 166). “Não ignorais, sem dúvida, que entre os comunistas circula ainda hoje a camada teoria do 

‘equilíbrio’ dos setores de nossa economia nacional. Esta teoria não tem, naturalmente, nada de comum 

com o marxismo. Contudo, esta teoria é propagada por uma série de personagens da ala direitista. Segundo 

esta teoria, há em nossa economia, de um lado, um setor socialista, que é uma espécie de compartimento, e 

de outro, um setor, não socialista se quiserdes, que forma outro compartimento distinto. Ambos estes 

compartimentos marcham por tilhos diferentes e avançam tranquilamente, cada qual por seu caminho, sem 

se chocarem entre si. Mas esta teoria não considera que por detrá de tais ‘compartimentos’ estão 

determinadas classes e que os tais ‘compartimentos’ avançam em meio à furiosa luta de classes, que é uma 

luta de vida ou morte, luta em que uma dessas classes deve vencer” (STÁLIN, 1981, p. 167). “O segundo 

preconceito arraigando na economia política, a segunda teoria de tipo burguês. Refiro-me à teoria do 

‘automatismo’ na edificação socialista. (...) Afirmam que (...) em nosso país, existia o capitalismo, a 

indústria desenvolvia-se em bases capitalistas e o campo marchava à retaguarda da cidade capitalista de 

maneira espontânea, automática, transformando-se à imagem e semelhança da cidade capitalista. Pois bem, 

se, sob o capitalismo, acontecia isso, por que não há de acontecer o mesmo sob o regime soviético. (...) 

Portanto, para que o campo, com sua pequena economia camponesa, marche atrás da cidade socialista, é 

preciso, além disso, o seguinte: semear o campo de grandes explorações socialistas, sob a forma de 

sovkhoses e kolkohses, que serão a base do socialismo e poderão arrastar consigo, com a cidade socialista 

à frente, as grandes massas camponesas” (STÁLIN, 1981, pp. 169-170). Ele combate outras teorias 

“burguesas”, mas citaremos apenas estas duas primeiras, por estarem próximas as concepções de 

Kondratiev. 

384 Infelizmente não tivemos acesso ao artigo de Kondratiev. 
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(385)” (BARNETT, 1998, p. 144). Neste sentido, ele buscava realizar várias formas de 

previsões econômicas através das regularidades, tanto no curto como no longo prazo, 

mesmo sabendo os limites e incertezas em tais pevisões (386). Como podemos ver, o 

planejamento de Kondratiev visava estimular os elementos espontâneos, que neste caso 

significava estimular as atividades do campesinato médio. Ele era contra um plano com 

metas que desprezavam este equilíbrio entre os setores, posicionando-se contra a 

superindustrialização, que aumentariam as desproporções entre os setores.  

Como resultado de toda esta luta política, alguns membros da Oposição 

Unificada fizeram autocríticas e foram readmitidos no Partido e no Estado, como foi o 

emblemático caso de Preobrajenski, Kamenev e Zinoviev (387). Outra parte derrotada, 

como os bukharinistas, tiveram que se calar. Uma parte dos economistas que não eram 

filiados ao partido e eram defensores das relações de mercado do campesinato, como é o 

caso de Kondratiev e Chayanov, foram afastados de seus cargos na burocracia estatal e 

posteriormente presos, principalmente por suas posições estarem em completa 

contradição com a nova política agrícola. Foi por esse motivo que passaram a sofrer 

perseguições políticas (388).  

                                                           
385 “Since this method failed to produce feasible plans, Kondratiev rejected it. Instead he recommended 

that plans should be obtained first of all from an analysis of the possibilities of spontaneous development, 

and only then through an analysis of ways of influencing this spontaneous development into the desired 

channels” (BARNETT, 1998, p. 144). 

386 “Kondratiev enfatizou os limites da precisão do conhecimento econômico que pode ser obtido pelos 

humanos, algo que pode ser denominado 'princípio da incerteza Kondratiev', em homenagem ao físico 

Werner Heisenberg. Ele também favoreceu o método genético de construção de planos em relação ao 

teleológico, embora ele não excluiu este último do processo de planejamento. Sua concepção de descobrir 

primeiro regularidades empíricas no desenvolvimento econômico passado e depois usá-las como base para 

o planejamento futuro foi compartilhada por muitos planejadores não bolcheviques, como P.l. Popov e V.A. 

Bazarov e, portanto, não era o único. No entanto, sua ênfase na análise empírica da conjuntura foi 

obviamente de grande importância para o processo de planejamento como ele o concebeu, e o papel de um 

órgão como o Instituto da Conjuntura nesta atividade era evidente” (BARNETT, 1998, p. 146). “Some key 

points which can be drawn from this are as follows. Kondratiev emphasised the limits to the accuracy of 

economic knowledge obtainable to humans, something which might be termed the 'Kondratiev uncertainty 

principle', in honour of the physicist Werner Heisenberg.6 He also favoured the genetic method of plan 

construction over the teleological, although he did not exclude the latter from the planning process. His 

conception of first discovering empirical regularities in past economic development and then using these 

as a basis for future planning was shared by many non-Bolshevik planners such as P.l. Popov and V.A. 

Bazarov, and hence was not unique. However, his emphasis on the empirical analysis of conjuncture was 

obviously of great importance to the planning process as he conceived it, and the role of a body like the 

Conjuncture Institute in this activity was apparent” (BARNETT, 1998, p. 146). 

387 “No XVII Congresso, muitos ex-dirigentes da oposição ‘de equerda’, que fizeram diante dos delegados 

ao congresso discursos penitenciais” (MEDVEDEV, 1986, p. 71). 

388 “Foi talvez porque suas teses eram semelhantes às de Bukharin que os economistas profissionais não 

apenas foram obrigados ao silêncio, mas – com algumas raras exceções – terminaram presos ou fuzilados”. 

(NOVE, 1988, p. 120) 
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Em 1928 aconteceu o primeiro plano Quinquenal (1928-32), que 

coroou a política voltada para o fortalecimento da industrialização. A primeira 

planificação de toda a economia nacional ainda não era totalizante e geral. Ela já vinha 

sendo gestada desde 1926, quando o Comitê Central de Planejamento (Gosplan) foi 

responsável por pensa-la, além de criar as condições para a sua execução. O plano foi 

aprovado em 1929, mas ele foi pensado para os anos de 1928 até 1932. Em 1927 o 

GOSPLAN e o VESENKHA formularam esboços dos planos quinquenais e ainda 

privilegiavam a estrutura de mercado e que os investimentos seriam feitos com a 

poupança do setor estatal e acreditava que os camponeses iam vender as suas mercadorias. 

A política adotada mudou, principalmente pela crise agrícola, que analisamos 

anteriormente, que levou ao desabastecimento das cidades em 1927 e passou a 

comprometer a industrialização. O centro da política econômica soviética a partir desse 

momento passou a ser a industrialização efetiva do país, que conseguiu alcançar esse 

êxito, transformando a Rússia em menos de 15 anos, de um país rural e devastado pela 

guerra, na poderosa União Soviética, uma das maiores potências industriais do século 

XX. 

As teorias formuladas por figuras como Chayanov e Kondratiev, 

entravam em completa oposição a orientação de Stalin e do Partido, que em 1927 já era 

vitoriosa sobre todas as demais posições. Essa nova política enxergava o campo como um 

subsidiário da indústria. Ou seja, aos camponeses cabia a alimentação das cidades e a 

prioridade era acelerar a industrialização. Para isso, existia a necessidade de superar os 

métodos arcaicos da agricultura camponesa soviética, mecanizar o campo e acabar com 

as formas familiares de organização do trabalho, romper com o complexo rural até então 

existente, que precisava caminhar para o complemento para a indústria, industrializando 

o próprio campo. A solução para esse problema foi pensado nos termos de eliminação 

dos elementos kulaks e no incentivo aos kolkozes e dos sovikozes. 

Nesse debate, Kondratiev se posicionou contrariamente a planificação, 

defendendo o gradualismo, pois não acreditava que toda a economia deveria funcionar no 

sentido de capitalizar a indústria. Kondratiev havia participado ativamente do debate 

sobre a crise econômica das tesouras defendendo posições semelhantes, em defesa dos 

princípios da NEP, em defesa dos camponeses, em defesa do livre mercado e das formas 

de cooperação progressiva. Porém, apesar da importância política de Kondratiev e de 

todos os economistas não filiados ao Partido no corpo do Vesenkha e do Gosplan durante 
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os anos de 1925-27, a sua influência não foi decisiva para a mudança de orientação ou 

para os rumos da política agrária como um todo durante esse período, pois as novas 

circunstâncias, e particularmente o agravamento da crise agrícola, com a deterioração dos 

termos de trocas dos produtos agrícolas e industriais, com o colapso do abastecimento 

alimentar e o recuo da industrialização, levaram a completa derrota do gradualismo e 

possibilitaram o fortalecimento das concepções que priorizavam a industrialização rápida 

do país. Já em 1926 ele começou a ser afastado de órgão relacionados com a planificação 

econômica (389). 

Esse foi um ponto de colisão de Kondratiev com os bolcheviques e 

particularmente dos estalinistas, a sua política agrária. Considerado como um adepto 

ideológico dos socialistas revolucionários, foi alvo da acusação de sabotagem do plano 

quinquenal através de suas ideias errôneas. Esse conflito político o levou a ser afastado 

do Instituto de Conjuntura em 1928, sendo destituído do seu posto e levado ao ostracismo 

profissional (390). Kondratiev defendia a agricultura camponesa, o pequeno comércio e 

a manutenção de alguns princípios da NEP, o que era considerado como uma proposta 

reformista e contrarrevolucionária diante das exigências do momento, com o aprofundar 

cada vez maior da crise agrícola e a necessidade de intensificar a industrialização. Isso o 

colocou em rota de colizão com grande parte dos bolcheviques, inclusive Stalin (391). 

                                                           
389 “No início de 1926, foi dada a responsabilidade de determinar o nível corrente da produção de grãos a 

especialistas soviéticos recém-formado, que incluía Strumilin, Groman e Kondratiev. No entanto, 

Kondratiev foi logo removido deste corpo, e isso marcou um aumento no poder daqueles a favor de um 

planejamento-centralizado da industrialização (BARNETT, 1998, pp. 156-157). “Early in 1926 the 

responsibility for determining the level of current grain output was given to a newly formed Expert Soviet, 

which included Strumilin, Groman and Kondratiev. However, Kondratiev was soon removed from this 

body, and this marked an increase in power of those in favour of centrally-planned industrialisation” 

(BARNETT, 1998, p. 156-157). 

390 “Embora essas orientações se encaixem perfeitamente com as da NEP, elas estão em contradição 

absoluta com as que prevaleceriam no final dos anos 1927 e que priorizavam a indústria pesada em 

detrimento da agricultura. No início de 1928, Kondratiev foi afastado da administração do Instituto de 

Conjuntura (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). “Si ces orientations s’accordent parfaitement avec celles de la 

NEP, eles sont en contradiction absolue avec celles qui vont prévaloir vers la fin des années 1927 et qui 

donnent la priorité à l’industrie lourde au détriment de l’agriculture. Au début de 1928, Kondratieff est 

écarté de la direction de l’Institut de la Conjoncture. (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). 

391 “Nesta nova atmosfera, uma vez imposta ao Partido uma unidade monolítica, a possibilidade de 

discutir publicamente as grandes questões econômicas foi bastante reduzida. Grande parte dos mais 

importantes economistas não inscritos no Partido que tinham participado dos debates dos anos 20, entre os 

quais Kondratiev, Tchaianov, Groman, Bazarov e Ginzburg foram presos; o grupo de Bukharin foi obrigado 

a calar. Porém, muitos grandes problemas permaneciam ainda por resolver. Foi apenas gradualmente que 

no início dos anos 30, a ambição excessiva da política de expansão industrial cedeu lugar a uma planificação 

mais realista; e somente em 1933 é que se pôde dizer que emergiram todos os aspectos principais do sistema 

econômico soviético: controles materiais unidos a controles monetários, entrega obrigatória dos produtos 

agrícolas unida a um sistema salarial” (DAVIES, pp. 102-103)  
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Kondratiev foi preso em julho de 1930 (392), acusado de fazer parte de 

uma organização intitulada Partido Camponês do Trabalho "e alguns meses depois, a 

Enciclopédia Soviética oficial fez referência à sua teoria dos ciclos longos com uma única 

frase: Esta teoria é errada e reacionária (393)" (GARVY, 1979, p. 99). Stálin enviou 

uma carta a Molotov pedindo a sua execução (394). Isso gerou um processo judicial que 

ficou conhecido como Processo Menchevique, ocorrido em março de 1931. Segundo 

Bettanin (1981), esse processo foi parte de uma tática do Partido para isolar os grupos 

que resistiam contra a coletivização da agricultura. Como ela havia abarcado somente 

26,4% das propriedades agrícolas, o Partido tinha que vencer primeiro as resistências 

internas, para depois continuar na implementação da política de coletivização (395). Um 

dos fatos que demonstra essa tática foi o processo contra os 13 economistas, entre eles 

Kondratiev, acusados de sabotar a planificação. Baseado no testemunho de Jasny, que 

acompanhou presencialmente o inquérito judicial, Bettanin afirma que o principal 

testemunho da acusação foi o de Kondratiev. Segundo o depoimento de Kondratiev em 

juízo, havia sido criado uma organização clandestina desde 1928 pelos economistas 

Groman e Suchanov, que estabeleceram contato com o Partido Camponês do Trabalho, 

liderado por Kondratiev, e com o Partido Industrial (396). Todos os envolvidos foram 

condenados a penas entre 5 e 10 anos de prisão. Kondratiev foi condenado a oito anos de 

                                                           
392 “Ele foi preso em julho de 1930, acusado de sabotar a agricultura, de introduzir métodos burgueses no 

planejamento e de ter uma visão equivocada do planejamento socialista. Foi condenado a 8 anos de prisão 

e, a partir de fevereiro de 1932, internado na “solitária” de Suzdal” (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). “Il est 

arrêté en Juillet 1930, accusé de saboter l’agriculture, d’introduire des méthodes bourgeoises dans la 

planification et d’avoir une vision erronée de la planification socialiste. Il est condamné à 8 ans de prison 

et, à partir de février 1932, interné à ‘l’isolateur politique’ de Souzdal” (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). 
393 “Y algunos meses más tarde la Enciclopedia soviética oficial hacía referencia a sua teoria de los grandes 

ciclos com uma sola frase: Esta teoria es errónea y reaccionaria” (GARVY, 1979, p. 99). 

394 “Preso em julho de 1930, acusado de ser membro de um ilegal e provavelmente inexistente "Partido 

Trabalhista dos Camponeses". Já em agosto de 1930, Joseph Stalin escreveu uma carta a Vyacheslav 

Molotov pedindo a execução de Kondratiev” (LOUÇÃ, 1999, p. 171). “Arrested in July 1930, accused of 

being a member of an illegal and probably nonexistent "Peasants' Labor Party." As early as August 1930, 

Joseph Stalin wrote a letter to Vyacheslav Molotov asking for the execution of Kondratiev” (LOUÇÃ, 

1999, p. 171). 

395 “A consciência do próprio isolamento e o temor de que uma retomada da “coletivização plena” só faria 

criar novas “aldeias Potiomkin” explicam por que o Comitê Central, não obstante a reafirmação da validade 

da resolução de 5 de janeiro, hesitou muito antes de engajar sua organização na realização de nova fase da 

coletivização, tanto que, em dezembro de 1930, a percentagem das fazendas coletivizadas estava ainda 

parada no índice de 26,4%” (BENTTANIN, 1981, p. 104). 
396 “Segundo o testemunho de Kondratiev (outro ilustre economista que nessa ocasião funcionou como 

principal testemunha de acusação), tinha sido criado desde fevereiro de 1928 um “Secretariado Unificado” 

menchevique. Um ano mais tarde, Groman e Suchanov entabularam negociações com o próprio Kondratiev, 

líder do TKP (Partido Camponês do Trabalho), para a formação de um bloco entre esse e o centro 

menchevique. Além do mais, haviam sido estabelecidos contatos com o chamado Partido Industrial, mas 

sem chegarem a bom termo” (BETTANIN, 1981, p. 104). 
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prisão (397). Segundo Bettanin, baseado em Jasny, os argumentos processuais contra 

Kondratiev eram frágeis, baseados apenas em provas testemunhais. Porém, até hoje não 

existe estudos ou acesso dos documentos processuais de Kondratiev, mas ele foi 

reabilitado na União Soviética. A partir de janeiro de 1932 ele foi encarcerado na solitária 

da prisão de Souzdal, no distrito de Vladimir. Kondratiev continuou a produzir dentro da 

cadeia, mas não teve chance de publicar seus estudos (398), pois ficou doente e enfrentou 

um novo julgamento em 1938, sendo fuzilado aos 46 anos de idade (399). 

Todos estes fatos representam a derrota política de Kondratiev. A sua 

teoria dos Ciclos Longos havia sido rejeitada pela maioria dos economistas e militantes 

do Partido e a partir desse momento o seu posicionamento político sofreu grande 

contestação e oposição por parte da política oficial. Como consequência do perigo que 

representava as suas ideias como dissidente, foi preso. A simples existência de Kondratiev 

e o fantasma de sua teoria representava um perigo as políticas que estavam sendo adotadas 

na década de 30 e a sua libertação representaria o apoio a um grande dissidente que seria 

usado como contrapropaganda as mudanças em curso. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme pudemos verificar neste capítulo, Kondratiev apresentou a 

sua tese sobre os ciclos econômicos longos em 1925 e buscou melhor fundamentar em 

                                                           
397 “Condenado a oito anos de prisão, Kondratiev cumpriu a pena, a partir de fevereiro de 1932, em 

Souzdal, perto de Moscou” (LOUÇÃ, 1999, p. 171). “Condemned to eight years in prison, Kondratiev 

served his sentence, beginning in February 1932, at Souzdal, near Moscow” (LOUÇÃ, 1999, p. 171). 

398 “Apesar de sua saúde piorar e as condições serem ruins, Kondratiev ainda conseguiu continuar suas 

pesquisas e até decidiu preparar cinco novos livros, como ele mencionou em uma carta à sua esposa. Alguns 

desses textos foram de fato concluídos e publicados em russo no início dos anos 1990, com uma edição em 

inglês a ser lançada” (Kondratiev 1998). “Although his health deteriorated and the conditions were bad, 

Kondratiev still managed to continue his research and had even decided to prepare five new books, as he 

mentioned in a letter to his wife. Some of these texts were indeed completed and were published in Russian 

in the early 1990s, with an English edition forthcoming (Kondratiev 1998)” (LOUÇÃ, 1999, p. 171). 

399 “No final de 1936, seu estado de saúde piorou e quase não lhe deixou a possibilidade de trabalhar. 

Como última carta, endereçada a uma filha, datada de 31 de agosto de 1938, poucas semanas antes de seu 

segundo julgamento. Ele foi condenado a ser fuzilado” (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). “A la fin de 1936, 

son état de santé se dégrade et ne lui laisse pratiquement plus la possibilite de travailler. As dernière lettre, 

adressée à as fille, date du 31 août 1938, à quelques semaines de son deuxième procès. Il y est condamné à 

être fusillé” (FONTVIEILLE, 1992, p. 13). 
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seus trabalhos posteriores. Ele tentou fundamentar uma metodologia que pudesse 

comprovar rigorosamente a cientificidade de suas descobertas. A autoridade científica era 

fundamental para o desempenho de suas atividades políticas. Ele sofreu uma derrota 

teórica quando não conseguiu apresentar uma metodologia convincente e quando foi 

confrontado e “desmascarado” por Oparine no terreno da matemática, da estatística e das 

ciências sociais. Nos anos seguintes ele foi derrotado politicamente, tanto pela mudança 

de orientação das políticas econômicas do governo soviético, que devido ao agravamento 

da crise agrícola levou a adoção de uma industrialização intensiva, e por sua proximidade 

de teses que defendiam o gradualismo e os interesses de classe do campesinato, levou que 

fosse derrotado politicamente e fisicamente com o seu fuzilamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI -  A RECEPÇÃO DA OBRA DE KONDRATIEV NAS 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo iremos discutir sobre a recepção do pensamento de 

Kondratiev fora da Rússia. Buscaremos entender duas questões: por qual motivo um 

posicionamento derrotado no campo científico russo exerceu uma influência tão grande 

entre alguns dos maiores pensadores ocidentais? Por qual motivo a Teoria dos Ciclos 
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Longos foi e continua sendo um paradigma que disputa a autoridade científica até os dias 

atuais? 

A ideia sobre a existência de Ciclos Longos influenciou grandes 

cientistas sociais ao longo do século XX. Abordaremos inicialmente a trajetória do debate 

sobre os ciclos Longos e a influência da obra de Kondratiev, que está relacionada com o 

movimento de crise da economia mundial. Depois investigaremos três casos particulares 

de recepção. O primeiro será a investigação da obra de Schumpeter. Depois 

investigaremos a sua recepção no Brasil, analisando as obras de Ignácio Rangel e 

Theotonio dos Santos. 

 

O DEBATE SOBRE OS CICLOS LONGOS. 

 

Pretendemos definir o lugar da teoria dos Ciclos Longos na teoria 

econômica. Para isto, vamos investigar de maneira sucinta a disputa de paradigmas na 

ciência econômica ao longo do século XX, destacando o papel fundamental cumprido 

pela teoria dos Ciclos Longos formulada por Kondratiev. 

Segundo Goldstein (1988), existiram duas ondas de debates sobre os 

Ciclos Longos. Uma primeira foi iniciada por Kondratiev na década de 1920 e se encerrou 

nas décadas de 1950 e 1960, que foi um período marcado pelo crescimento da economia 

global. Motivada pela crise econômica global, se iniciou uma segunda onda de debates a 

partir da década de 1970: 

 

O período do debate sobre as ondas longas (ciclo de Kondratiev) 

vai desde a época de Nikolai Kondratiev na década de 1920 até 

o desaparecimento do interesse sobre as ondas longas na década 

de 1950 constitui o que chamo de primeira rodada do debate. Em 

seguida, ele morreu nas décadas de 1950 e 1960 (uma fase de 

expansão na economia mundial), mas voltou à vida com o 

segundo round nas décadas de 1970 e 1980 (uma fase de 

estagnação). O interesse pelas ondas longas em ambas as rodadas 

refletiu os problemas contemporâneos da economia mundial para 

os quais a onda longa parecia dar uma explicação plausível400. 

(GOLDSTEIN, 1988, p. 21). 

                                                           
400 “The period of the long wave (Kondratieff cycle) debate from the time of Nikolai Kondratieff in the 

1920s through the trailing off of interest in long waves in the 1950s constitutes what I call the first round 
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A teoria dos Ciclos Longos foi uma criação de Kondratiev. Os Ciclos 

Médios haviam sido investigados por vários economistas ao longo do século XIX e XX, 

mas nenhum autor apresentou explicitamente o conceito de Ciclos Longos. No século 

XIX, a maioria dos trabalhos dos economistas, apesar de apresentarem uma investigação 

de longo prazo, demonstravam a existência apenas de Ciclos Médios de 8 a 10 anos, sendo 

exemplares os estudos de Clement Juglar de metade do século XIX. Mas além da 

investigação dos Ciclos Médios, também existiram uns poucos estudos que foram o 

embrião da teoria dos Ciclos Longos. Na Inglaterra, na segunda metade do século XIX 

apareceu o trabalho de Jevons, que influenciado pela teoria de Hyde Clark, atribuía os 

ciclos longos ao movimento das manchas solares. Em toda a Europa, no final do século 

XIX e início do XX, vários outros autores pertencentes as mais diversas tradições, de 

marxistas a representantes da Escola Histórica, trataram implicitamente sobre o 

movimento econômico de longo prazo e sobre as crises, mas sem formular uma teoria 

explícita sobre os Ciclos Longos. O primeiro trabalho específico sobre o conceito de 

Ciclos Longos foi publicado em 1913 pelo socialista belga Van Gelderen. Este trabalho 

foi pouco difundido e Kondratiev tomou conhecimento de sua existência depois da 

publicação de um artigo de Sam de Wolff de 1924, que citava o trabalho Van Gelderen 

de 1913, dois anos após Kondratiev apresentar a hipótese sobre a existência dos Ciclos 

Longos em 1922. Portanto, podemos considerar Gelderen e Kondratiev como os criadores 

da Teoria dos Ciclos Longos, pois os dois chegaram de maneira independente a hipótese 

sobre a sua existência. 

Nos Estados Unidos, os pioneiros no estudo dos ciclos econômicos 

foram os economistas institucionalistas (401). Wesley Mitchell, um orientando de 

                                                           
of the debate. It then died down in the 1950s and 1960s (an expansion phase in the world economy) but 

sprang to life again with the second round in the 1970s and 1980s (a stagnation phase). Interest in long 

waves in both rounds reflected contemporary problems in the world economy for which the long wave 

seemed to give a plausible explanation” (GOLDSTEIN, 1988, p. 21). 

401 O institucionalismo foi uma corrente intelectual nos Estados Unidos no início do século XX. Entre os 

seus principais pensadores se encontram Thornstein Veblen, Wesley Mitchell, Adolf Berle Jr., entre outros. 

De uma maneira geral, os vários intelectuais desta corrente buscaram compreender o papel das instituições 

na definição do comportamento econômico. O trabalho de Veblen foi uma grande crítica aos métodos dos 

clássicos e neoclássicos, que possuíam uma visão teleológica e simplificavam a ação humana. Ele 

demonstrou que o consumo das classes sociais podia ser investigado através dos seus hábitos e costumes, 

que não era um ato consciente, mas era determinado pelas institucionalidades que o indivíduo estava 

envolvido. Estas relações institucionais moldavam os comportamentos dos grupos. O comportamento das 

classes ociosas em seu consumo de luxo levava a produção de mercadorias supérfluas e desnecessárias, 

portanto, o capitalismo dos Estados Unidos não levava à eficiência econômica, mas a produção de produtos 
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Thorstein Veblen, quem reconhecidamente foi considerado como um dos precursores 

empíricos dos estudos cíclicos nos Estados Unidos. As ideias dos pensadores 

institucionalistas confrontavam diretamente com as posições dos economistas de 

tendência neoclássica, que ainda defendiam a Lei dos Mercados de Say (402) como um 

princípio. Apoiando-se na crítica de Veblen as concepções teleológicas (403), Mitchell 

criticou o método empregado pela maior parte dos economistas de sua época, que em seus 

trabalhos primeiro formulavam abstrações para depois tentar encontrar correspondência 

com a realidade, para defender a necessidade da investigação empírica sem uma resposta 

pronta ou pré-definida, ao contrário, ele defendia a necessidade de pesquisas empíricas, 

fundadas em dados estatísticos. Ele já havia escrito e publicado em 1913 o seu principal 

trabalho, Os Ciclos Econômicos, em que fez um levantamento estatístico sobre as crises 

e demonstrando a existência de ciclos curtos com cerca de 8 anos, seguindo as fases de 

prosperidade, crise, depressão e recuperação. Uma de suas principais criações foi o 

Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (NBER) (404), fundado em 1920, onde pôde 

aplicar os seus métodos estatísticos ao estudar a economia nacional dos Estados Unidos 

em seu conjunto. Mitchell manteve contato por meio de correspondências com 

Kondratiev e o conheceu pessoalmente em 1924. Segundo Barnett (1998), os estudos de 

Kondratiev influenciaram em vários aspectos na obra de Mitchell, mas também um dos 

seus orientandos, Simon Kuznets, que depois também teve um papel destacado no NBER, 

particularmente a partir de 1934, quando teve acesso as primeiras estimativas de dados 

do imposto de renda dos Estados Unidos e elaborou o seu importante estudo sobre a 

distribuição de renda no longo prazo. 

No ano de 1923 foi publicado nos Estados Unidos outro importante 

estudo sobre os Ciclos Econômicos. O empresário e economista britânico Joseph Kitchin 

                                                           
desnecessários. Os seguidores de Veblen não exprimiram críticas tão contundentes contra o capitalismo 

dos Estados Unidos, mas de uma maneira geral priorizam o estudo sobre as instituições. 

402 Jean-Baptiste Say (1767-1832) foi um economista francês. Ele é considerado um dos economistas 

clássicos. Sistematizou várias ideias de Smith, reinterpretando-as de uma forma particular, como a famosa 

Lei dos Mercados de Say. Segundo esta lei “a oferta cria a sua própria demanda”, ou seja, quando se fala 

nesta lei deve se interpretar como uma forma de negação das crises, pois o mercado funciona em harmonia.  

403 CAVALIERI, Marco Antonio Ribas. O surgimento do institucionalismo norte-americano de Thorstein 

Veblen: economia política, tempo e lugar. Econ. soc.,  Campinas ,  v. 22, n. 1, p. 43-76,  Apr.  2013 

.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

06182013000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Nov.  2020.  https://doi.org/10.1590/S0104-

06182013000100002. 

404 O Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (NBER) era uma instituição parecida com o Instituto de 

Conjuntura de Kondratiev, responsável pela elaboração de trabalhos econômicos e estatísticos para 

fundamentar políticas públicas. 

https://doi.org/10.1590/S0104-06182013000100002
https://doi.org/10.1590/S0104-06182013000100002
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apresentou um pequeno texto na The Review of Economics and Statistics intitulado Cycles 

and Trends in Economic Factors (405) (Ciclos e Tendências nos Fatores Econômicos). 

O seu intuito neste trabalho foi o de demonstrar a existência de ciclos de 3/5 anos (40 

meses), “Minor Cycles”, e de ciclos maiores, “Major Cycles”, que podiam ser compostos 

por 2 ou 3 destes ciclos menores. Kitchin fez uma comparação empírica de vários 

elementos das economias dos Estados Unidos e da Inglaterra, como as estatísticas 

mensais da variação dos preços das mercadorias e as taxas de juros, entre outros 

elementos. As explicações de Kitchin para a existência dos Ciclos, como o pânico, são 

controversas. Além do mais, as tendências futuras que ele apontou não se realizaram. O 

fato é que entre os economistas se convencionou a denominar os Ciclos Curtos de 3/5 

como Ciclos de Kitchin. Este artigo é citado por Kondratiev em seu livro de 1925, que 

considerava como “muio provável” a existência dos ciclos Curtos e Médios. 

A partir da crise de 1929 ocorreram importantes mudanças políticas em 

vários países, que levaram à transformações teóricas e a substituição do paradigma 

dominante por um novo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo do presidente 

republicano Hebert Hoover (1929-1932) seguia muito os conselhos dos economistas e 

defendia que os mercados encontrariam por si só o seu equilíbrio406. Esta visão era 

compartilhada por grande parte dos economistas, incluindo Schumpeter e Lionel 

Robbins407. Em contraste a Hoover, o primeiro governo do presidente Roosevelt, 

iniciado em 1933, aplicou uma política de maior intervenção do Estado na economia 

(New Deal). Junto com o projeto político da fração do Partido Democrata liderada por 

Roosevelt, um grupo de economistas institucionalistas – Adolf Berle Jr.; Rexford Guy 

Tugwell –, que ficaram conhecidos como “Brain Trust”408, estiveram entre os principais 

                                                           
405 Kitchin, Joseph. “Cycles and Trends in Economic Factors.” The Review of Economics and Statistics, 

vol. 5, no. 1, 1923, pp. 10–16. JSTOR, www.jstor.org/stable/1927031. Accessed 14 Nov. 2018. 

406 Apesar do discurso liberal e capitalista, com o desenrolar da crise e as várias pressões sociais, Hebert 

Hoover adotou algumas medidas que depois serviram de base para o New Deal, como políticas de frentes 

de trabalho, construção de obras públicas, entre outros. 

407 “Duas figuras dominantes da época, Joseph Schumpeter (então na Harvard) e Lionel Robbins (da 

London School of Economics), insistiram publicamente que nada fosse feito: a depressão deveria seguir 

seu curso até esvair-se por si mesma. Ela surgira por causa de acúmulo de toxinas no sistema; as privações 

e dificuldades serviram para eliminar estes venenos, fazendo com que a economia recuperasse sua saúde. 

A recuperação, asseverou Schumpeter, ocorreria por ela mesma. E acrescentou ele, ‘isso não é tudo: nossa 

análise nos leva a crer que uma recuperação só é sólida e saudável se ocorrer por ela mesma’” 

(GALBRAITH, 1989, p. 176) 

408 Enquanto Roosevelt ainda era governador, um pequeno grupo de estudiosos se reunira para apoia-lo, 

sendo imediatamente chamados de Brains Trust [= Truste de Cérebros] e mais tarde de Brain Trust [= 

Truste Cerebral] (...). Dois membros do Brain Trust de Roosevelt, Rexford Guy Tugwell (1891-1979) e 

Adolf A Berle Jr. (1895-1971), foram figuras de particular distinção na economia” (GALBRAITH, 1989, 

p. 177). 
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influenciadores das políticas econômicas do governo de Roosevelt. Portanto, no campo 

dos economistas, o questionamento as doutrinas liberais clássicas e neoclássicas se 

tornaram comuns. A crise capitalista afetou os próprios fundamentos teóricos de todos os 

apologistas do capital, destruindo a esperança em um desenvolvimento contínuo, 

harmônico e eterno do capitalismo. A ideologia do progresso positivista e do Darwinismo 

Social de Hebert Spencer409, que era uma ideologia do imperialismo, foi destruída 

momentaneamente. A certeza do progresso iminente e evolutivo foi questionada. A 

incredulidade abalou as certezas cristalizadas, particularmente com os teóricos da 

economia política tradicional da época, representados no pensamento utilitarista 

neoclássico, permitindo a difusão de novas perspectivas teóricas, como a de Schumpeter, 

mas principalmente as do britânico John Maynard Keynes. Este clima pode ser verificado 

através da publicação de inúmeros estudos sobre os Ciclos Econômicos durante a década 

de 1930410. 

A crise da Ciência Normal foi respondida por uma modificação do 

paradigma dominante, que ocorreu somente no final da década de 1930. Uma primeira 

resposta foi apresentada em 1936 com o livro de Keynes Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda (1996 [1936])411 e outra em 1938 com o livro de Schumpeter, Ciclos 

Econômicos. Enquanto Keynes buscava uma resposta no curto prazo, afirmando que “no 

longo prazo todos estaremos mortos”, Schumpeter buscava entender as mudanças no 

Longo Prazo, invocando as teorias de Kondratiev. O estudo de Keynes foi considerado 

por muitos como uma Revolução Teórica (412), mesmo que tenha ocorrido uma polêmica 

generalizada entre os economistas, tanto entre os seus discípulos como entre os seus 

adversários (413) e o próprio Schumpeter foi um crítico das teses de Keynes (MacCraw, 

2012). Por outro lado, a obra de Schumpeter foi recebida com total ceticismo e teve pouca 

repercussão entre os economistas. Os poucos que leram o livro de Schumpeter, 

escreveram pesadas críticas, como foram os casos de Paul Samuelson e Simón Kuznets. 

                                                           
409 SPENCER, Herbert. Do Progresso, sua lei e sua causa. Editora Inquérito: Lisboa, 1939. 

410 Os principais artigos da literatura econômica acadêmica sobre as crises foram publicados no final dessa 

década, sendo exemplos: o de Hayek (1939); Samuelson (1939); Oskar Lange (1938); Lerner (1939); Clark 

(1939); além do próprio Schumpeter (1939) – Ciclos Econômicos – e o mais importante de todos, A Teoria 

Geral de Keynes (1938), entre muitos outros. 
411 KEYNES, J. M. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Abril Cultural, 1996. 

412 LEKACHMAN, Robert (coordenador). Teoria Geral de Keynes, trinta anos de debates. São Paulo: 

IBRASA, 1968. 

413 Conferir o livro: WAPSHOTT, Nicholas. Keynes X Hayek, as origens – e a herança – do maior duelo 

econômico da história. Rio de Janeiro: Record, 2016. 
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Não vamos analisar aqui a teoria de Keynes sobre os ciclos econômicos (414), mas temos 

que afirmar que ela significou uma mudança de paradigma, defendendo que era possível 

controlar os ciclos no curto prazo através da intervenção do Estado. Ela rompia com 

muitas concepções anteriores, como o método dedutivo415, mas buscava uma solução 

apenas no curto prazo para as crises capitalistas. Com isso, o trabalho de Keynes e a 

centralização na análise de curto prazo acabou secundarizando o estudo de Schumpeter e 

os estudos de Longo Prazo. Nos anos seguintes, na disputa pela autoridade científica no 

                                                           
414 Em nosso ponto de vista, para Keynes a chave para os movimentos cíclicos da economia podia ser 

entendida através das flutuações no nível de investimento, que eram flutuações cíclicas motivadas pela 

redução do nível de investimento dos capitalistas – com suas motivações individuais em busca do lucro e 

da constante acumulação de capitais – como pelo movimento da taxa de juros. Os capitalistas individuais 

investem, segundo ele, devido a expectativa de lucro futuro e ao comportamento da taxa de juros, que são 

os elementos centrais para o entendimento das flutuações econômicas cíclicas do capitalismo. Os ciclos 

econômicos e Keynes estão ligados aos desequilíbrios do próprio capitalismo, que ocorrem através do 

movimento das expectativas em torno da eficiência marginal do capital, ou seja, da taxa de retorno do 

investimento realizado pelo capitalista. Em uma situação de crise, os mecanismos do livre mercado não 

conseguem impedir a depreciação da demanda efetiva, cabendo ao Estado intervir na economia, suprindo 

a demanda efetiva necessária à retomada do crescimento econômico. Apesar de romper com as concepções 

estáticas, Keynes desenvolveu uma teoria cíclica das flutuações econômicas de Curto Prazo e não pretendeu 

refletir sobre o movimento no Longo Prazo. No capítulo 22 da Teoria Geral – Notas Sobre o Ciclo 

Econômico – essa questão fica evidente. Nesse capítulo ele crê que pode explicar o ciclo utilizando todos 

os elementos da sua análise e cada uma delas precisa ser analisada de forma particular. Por isso “as 

flutuações na propensão para consumir, no estado da preferência pela liquidez e na eficiência marginal do 

capital desempenham todas o seu papel” (p. 217), não podendo ocorrer uma generalização arbitrária. 

Conforme ele expressa sobre o caráter do ciclo econômico: “Sugiro, todavia, que o caráter essencial do 

ciclo econômico e, sobretudo, a regularidade de ocorrência e duração, que justificam a denominação ciclo, 

se devem principalmente ao modo como flutua a eficiência marginal do capital. (...) O ciclo econômico 

deve, de preferência, ser considerado como o resultado de uma variação cíclica na eficiência marginal do 

capital, embora complicado e frequentemente do sistema econômico no curto prazo”. (p. 217). Como fica 

evidente nessa passagem, Keynes estava em busca do entendimento do mecanismo do ciclo econômico no 

curto prazo, ao qual ele relacionava com a eficiência marginal do capital, conforme abordamos 

anteriormente. Isso ocorria, principalmente, devido ao fato de sua teoria buscar respostas para problemas 

concretos que estavam acontecendo na sociedade, como o desemprego, que mereciam uma resposta por 

parte da Teoria Econômica e para a partir daí estabelecer políticas públicas estatais contra-cíclicas. Por 

movimento cíclico, Keynes entende um movimento evolutivo de ascensão e decadência econômica, 

existindo uma regularidade, que caracteriza a própria evolução do sistema econômico. Enquanto nos 

momentos ascensionais ocorrem mudanças graduais, nos períodos de descenso ocorrem quedas abruptas e 

repentinas. A crise para Keynes não é causada por um aumento na taxa de juros e sim por um “repentino 

colapso da eficiência marginal do capital” (p. 218). Claro que a crise leva a uma preferência pela liquidez 

e a uma elevação da taxa de juros, mas que são resultados da redução da eficiência marginal do capital e 

não pode deixar apenas com a iniciativa privada a capacidade de investir. Portanto, a chave para a 

compreensão dos ciclos econômicos em Keynes se encontram no processo de eficiência marginal do capital 

no Curto Prazo. Mas o elemento que ele chega, é o tempo, que ele procura nos aspectos que leva a 

recuperação da eficiência marginal do capital. Porém, além desse aspecto, ele incorpora outro elemento às 

crises econômicas. Para ele, nem todas as flutuações no investimento ou na eficiência marginal do capital 

não possuem um caráter cíclico, mas que existem certas características que precisam ser apontadas para a 

definição do caráter cíclico na explicação dos ciclos econômicos. 

415 FILHO, Fernando Ferrari e TERRA, Fábio Henrique Bittes. Reflexões sobre o Método em Keynes. 

Revista de Economia Política, V. 36, nº 01 (142), pp. 70-90, janeiro-março/2016. 

http://www.scielo.org/php/index.php . Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rep/v36n1/0101-3157-rep-

36-01-00070.pdf. Acesso em: 11/05/18.  

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.br/pdf/rep/v36n1/0101-3157-rep-36-01-00070.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rep/v36n1/0101-3157-rep-36-01-00070.pdf
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campo econômico416, Keynes tornou-se indiscutivelmente o mais reconhecido 

economista do mundo. Desta maneira, se encerrou, de certa maneira, uma primeira fase 

de debates sobre os ciclos econômicos nos Estados Unidos e as ideias de Keynes 

tornaram-se o paradigma dominante no período após a Segunda Guerra Mundial. 

O período do pós-Guerra foi marcado por um grande crescimento 

econômico e pareceu que as crises haviam se tornado coisa do passado417. A visão de 

mundo que acreditava que a sociedade havia vencido os ciclos econômicos, que tinha 

encontrado uma fórmula para controla-los, era um senso-comum presente em vários 

grupos. A teoria econômica parecia apontar para isto, pois a Curva de Kuznets, por 

exemplo, demonstrava a melhoria das condições de vida nos países industrializados no 

médio prazo, e Rostow apresentou posteriormente que bastava os países atrasados 

olharem para o exemplo dos países industrializados, seguirem as etapas semelhantes, para 

também atingirem o progresso e o desenvolvimento social.  

Na década de 1970 ocorreu a contestação desta ideologia, pois se 

iniciou um novo período de crise capitalista global. Como resultado, aconteceu um novo 

revigoramento do debate sobre as crises e os ciclos econômicos. Surgiram inúmeras 

explicações contrárias ao paradigma keynesiano e ocorreu uma retomada das teorias 

cíclicas. Por um lado, surgiram novos pensadores que passaram a investigar os ciclos 

econômicos através de uma análise monetarista, como a Escola de Chicago, que se 

tornaram responsáveis pelo “novo” paradigma dominante expresso nas ideias neoliberais. 

Por outro lado, surgiram pensadores de diversas disciplinas e tendências teóricas que 

passaram a estudar os Ciclos Longos, apresentando novas contribuições teóricas e 

empíricas. A teoria dos Ciclos Longos de Kondratiev voltou a despertar interesse em 

vários lugares do mundo. Na Inglaterra, surgiu uma importante escola de autores que 

fundamentaram a teoria do evolucionismo tecnológico, baseados nos Ciclos Longos de 

                                                           
416 É importante ressaltar que a sua revisão teórica era completamente diferente da proposta keynesiana. 

Como afirma Heilbroner: “Schumpeter seria o primeiro a enfatizar que sua visão da vida econômica não se 

encaixava com a de Keynes. Os dois homens compartilhavam muitas visões sociais — acima de tudo, 

ambos tinham admiração pela vida burguesa culta e pelos valores gerais do capitalismo — e ainda assim 

produziram visões diametralmente opostas quanto ao futuro. Para Keynes, como vimos, o capitalismo 

achava-se intrinsecamente ameaçado pela possibilidade de estagnação; a visão otimista para nossos netos 

dependia do adequado apoio governamental. Para Schumpeter, o capitalismo era intrinsecamente dinâmico 

e orientado para o crescimento; ele não via necessidade de o governo desgastar-se como uma ferramenta 

auxiliar permanente, apesar de concordar que devia ser usado para aliviar perturbações sociais quando 

ocorresse uma depressão”. (HEILBRONER, 1996, p. 270). 

417 Segundo Teotônio dos Santos (1983, pp. 59-85), a crise demorou a passar e a economia mundial se 

recuperou de fato a partir da década de 1950. 
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Kondratiev e Schumpeter, que tiveram como principais representantes o inglês 

Christopher Freeman e a venezuelana Carlota Perez. No marxismo também ocorreu um 

revigoramento de estudos sobre as crises, como foi o caso de Ernest Mandel, que resgatou 

as teses de Kondratiev e buscou explicar a crise por inúmeros fatores. Na História, 

Fernand Braudel passou a estudar seriamente a teoria de Kondratiev a partir da década de 

1970 e a teoria dos Ciclos Longos foi interpretada em um tempo histórico muito mais 

amplo. Os seus discípulos, como Gaston Imbert e Wallernstein, desenvolveram estudos 

sobre os Ciclos Longos. Imbert realizou uma análise dos Ciclos Longos através da 

variação internacional dos preços no longo prazo e Wallernstein forneceu uma nova 

explicação dos ciclos longos através da sua teoria do Sistema Mundo. 

No Brasil também ocorreu a difusão das ideias de Kondratiev a partir 

da década de 1970. Os dois autores que trabalharam com a perspectiva de Ciclo Longos 

de Kondratiev foram Ignácio Rangel e Teotônio dos Santos. Os dois autores foram 

influenciados a partir dessa segunda onda do debate internacional sobre os Ciclos Longos 

motivados pela crise mundial iniciada na década de 1970. Rangel conheceu a obra de 

Kondratiev a partir da leitura de Schumpeter e formulou uma original teoria dos Ciclos 

Longos na economia brasileira. Ele se baseou na teoria de Kondratiev para dizer que a 

economia mundial havia entrado em um período recessivo e que o “milagre econômico” 

da década de 1970 seria passageiro. Já Teotônio dos Santos, um intelectual marxista, 

responsável pela renovação das ciências sociais latino-americanas, começou a se 

aproximar das teorias do Sistema Mundo, e a partir da década de 1970 começou a 

estabelecer o diálogo com a obra de Kondratiev, realizando uma investigação da crise e 

da economia a partir do conceito de Ciclos Longos. 

Conforme pudemos verificar de maneira bastante esquemática, a teoria 

dos Ciclos Longos de Kondratiev foi muito influente no interior das Ciências Sociais ao 

longo do século XX, tanto na Europa, como nos Estados Unidos ou o Brasil. Mesmo 

nunca tendo se tornado o paradigma dominante entre os economistas e ainda possuir 

inúmeros adversários, ela continua ocupando um lugar na disputa epistemológica pela 

autoridade no campo científico da economia. Nos momentos de crise econômica global, 

o pensamento de Kondratiev encontrou uma maior recepção entre os cientistas sociais. A 

difusão de sua obra foi ajudada pela leitura e divulgação por parte de alguns autores 

ocidentais considerados canônicos em suas disciplinas, como foram os casos de 

Schumpeter e Braudel. Por estes terem lido, citado e trabalhado com as ideias de 
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Kondratiev, foi agregado autoridade a teoria dos Ciclos Longos. Diferente da recepção 

da obra de Kondratiev dentro da Rússia, em que o seu pensamento foi considerado como 

uma defesa da eternidade do capitalismo, fora dela, muitos autores empreenderam 

investigações críticas ou heterodoxas sobre o desenvolvimento econômico capitalista no 

longo prazo. Portanto, a teoria de Kondratiev continua sendo muito influente e continua 

sendo uma explicação empírica das mudanças econômicas e históricas no longo prazo. 

 

SCHUMPETER COMO LEITOR DE KONDRATIEV 

 

Vamos estudar agora a visão de Schumpeter sobre os Ciclos Longos, 

buscando entender os motivos que levaram a recepção da obra de Kondratiev em seu 

sistema teórico. Por qual motivo a obra de Kondratiev encontrou apoio na obra de 

Schumpeter? 

Schumpeter foi um dos maiores economistas de todos os tempos. Além 

das inúmeras contribuições científicas que realizou, ele também foi o principal 

responsável pelo primeiro resgate teórico da obra de Kondratiev fora da Rússia. 

Schumpeter não foi apenas um simples leitor e divulgador da obra de Kondratiev, ele 

também foi impactado diretamente pelas ideias do pensador russo, que foi um importante 

referencial teórico de uma parte fundamental do seu pensamento. Para termos uma noção 

sobre esse grau de influência que o economista russo exerceu sobre o austríaco, basta 

dizermos que ele nomeou uma de suas principais contribuições, os Ciclos Econômicos 

Longos, em sua tese de 1939, Ciclos Econômicos, como Ciclos Longos de Kondratiev. 

Este fato por si só já demonstra a presença de Kondratiev na obra de Schumpeter. 

Infelizmente, essa proximidade das conclusões de Schumpeter com as de Kondratiev, 

acabou gerando certa confusão entre os seus leitores acerca das teses dos dois autores, 

pois muitos acabaram interpretando-as como semelhantes e desconsiderando as suas 

diferenças418. Isso ocorreu, principalmente, entre os seus leitores mais desatentos e foi 

                                                           
418 Essa confusão tornou-se tão natural, que nomes de peso das ciências sociais, expressam isso de maneira 

inconsciente. O exemplo de Immanuel Wallerstein é revelador. Ao iniciar uma entrevista para o jornal Le 

Monde Diplomatique no ano de 2008, em que expunha o significado da crise do mercado imobiliário que 

havia estourado naquele ano, compara a teoria de Kondratiev com a de Schumpeter, interpretando as duas 

teorias desses autores como semelhantes. O eminente sociólogo estadunidense se expressa da seguinte 

maneira: “Fernand Braudel (1902-1985) distinguia o tempo da "longa duração", que vê sucederem-se na 

história humana sistemas que regem as relações do homem com o seu meio material, e, no interior destas 
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agravada ainda devido ao pouco interesse direto do grande público pela obra de 

Kondratiev, que é um fato expresso na escassez da difusão de seus estudos no meio 

acadêmico dos Estados Unidos e de outros países durante toda a primeira metade do 

século XX, com as poucas traduções, publicações ou estudos acadêmicos sobre os 

trabalhos de Kondratiev, além do próprio esquecimento de Schumpeter entre os 

economistas após a Segunda Guerra Mundial. Pretendemos demonstrar que as teses de 

Kondratiev sobre os Ciclos Econômicos Longos foram sobrepostas pelas conclusões de 

Schumpeter, que acabaram por suplantar as teses do economista russo, que as duas 

possuem importantes similitudes, mas também profundas diferenças. Por esse motivo que 

muitas vezes as concepções dos dois autores foram popularizadas como sendo 

semelhantes e desconsiderando as suas distinções. 

Tudo indica que Schumpeter conheceu a problemática relativa aos 

Ciclos Econômicos Longos por meio da obra do economista russo ainda no final da 

década de 1920. Provavelmente esse contato com o pensamento de Kondratiev se deu por 

meio da publicação em língua alemã do estudo Os Ciclos Econômicos Longos, escrito em 

1925 por Kondratiev, e que foi publicado em alemão no ano de 1926419. É claro que 

Schumpeter se aproximou dos estudos sobre os ciclos econômicos bem antes de 1926. 

Dois autores que o influenciaram, apesar de sua crítica420, foram o francês Clément 

                                                           
fases, o tempo dos ciclos longos conjunturais, descritos por economistas como Kondratiev (1982-1930) ou 

Schumpeter (1883-1950). Encontramo-nos hoje claramente numa fase B de um ciclo de Kondratiev que 

começou há 30-35 anos, após uma fase A que foi a mais longa (de 1945 a 1975) dos 500 anos de história 

do sistema capitalista” (WALLERSTEIN, 2008). Esse trecho da entrevista de Wallerstein é bastante 

revelador. Ao analisar as entrelinhas do seu enunciado pode-se perceber que o sociólogo não enxerga 

diferenças substanciais entre a os ciclos econômicos longos de Kondratiev e o de Schumpeter. Essa visão 

é generalista e superficial não é exclusiva de Wallerstein, pois apesar das semelhanças entre as duas teorias, 

elas possuem raízes e conclusões distintas, sendo evidente que Kondratiev não via o aspecto, por exemplo, 

da criatividade e inovação dos empresários como motivador de um ciclo de inovações, como é a defesa de 

Schumpeter do empreendedor. Se tal confusão é perceptível em um nome tão respeitado como Wallerstein, 

imaginem como ela é para a maioria dos acadêmicos, mesmo os economistas profissionais, que 

desenvolvem análises apenas utilizando a categoria genérica de ciclo econômico longo batizado como ciclo 

de Kondratiev. Porém, na maior parte das vezes, esses autores estão interpretando os ciclos longos do 

posicionamento de Schumpeter ou Mandel e difundido como se fosse a teoria escrita por Kondratiev. 

419 Fontvieille (1992) reforça essa hipótese, admitindo que Schumpeter provavelmente teve acesso a obra 

de Kondratiev através da publicação alemã de 1926, que se diga de passagem, não era uma versão completa 

do estudo original do pensador russo. 

420 Schumpeter concorda com a essência da teoria das crises de Spiethoff, particularmente no que se refere 

as flutuações em forma de ondas e a explicação do processo de crise e não da crise em si, ao que Spiethoff 

denomina como Ciclo-padrão, ou seja, uma periodicidade das crises. Porém, Schumpeter acreditava que 

tanto a teoria de Juglar como a de Spiethoff não conseguiam explicar os fatores que motivavam os ciclos 

econômicos e as. Nesse sentido, Schumpeter acredita que a sua teoria conseguia ir além desses dois autores. 

Mesmo que Juglar estivesse em busca das causas puras que levavam as perturbações através de um 

movimento cíclico e afirmava que não eram motivados por causas externas, esse não conseguia explicar “a 

maneira pela qual o boom leva à depressão”. Da mesma forma, ele também discordava de Spethoff, que 

apresenta como elemento central para a crise à superprodução de bens de capital em relação a demanda 
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Juglar e o alemão Arthur Spiethoff421, herdeiro da Escola Histórica422 e estudioso das 

crises423. Ainda em sua juventude, quando ingressou na vida acadêmica como professor 

na universidade de Czernowitz, na Áustria, ele passou cerca de três anos realizando uma 

pesquisa que resultou na publicação, em 1911, do seu segundo livro, A Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, quando possuía 28 anos (McCraw, 2012), que entre outras 

questões, ele estudou os Ciclos de Curto Prazo. Schumpeter desenvolveu a sua tese 

referente aos Ciclos Econômicos Longos somente em sua maturidade, na década de 1930, 

quando já se encontrava morando nos Estados Unidos e já possuía um longo contato com 

parte da obra de Kondratiev, que ele havia iniciado o estudo na segunda metade dos anos 

20. Foi nesse período que ele escreveu alguns de seus estudos em que analisa diretamente 

a obra de Kondratiev e o conceito de Ciclos Econômicos Longos e foi durante essa época, 

durante a sua docência em universidades estadunidenses, que ele publicou dois 

memoráveis estudos sobre os Ciclos Econômicos Longos – Análise da Mudança 

Econômica (1935) e Ciclos Econômicos (1939) –, que são a expressão direta dessa 

influência da obra de Kondratiev sobre a sua própria obra. 

Quando Schumpeter se mudou definitivamente para os Estados Unidos 

em 1932, ele já era um homem vivido e com uma rica experiência em assuntos 

econômicos, possuindo uma grande bagagem na “economia real” como também na 

acadêmica. Como capitalista, ele já havia comandado inúmeros negócios, desde a 

advocacia à consultoria financeira, desde a fundação de um banco privado (que faliu e o 

endividou durante muitos anos) até a administração de uma economia nacional como 

Ministro da Fazenda da Áustria e conselheiro de políticas estatais, entre outras atividades. 

Ele também possuía uma rica bagagem acadêmica. Já havia lecionado na Universidade 

de Czernowitz e de Graz, na Áustria, na Universidade de Bonn, na Alemanha, e havia 

sido professor visitante em Colúmbia – Nova Iorque –, Harvard, e como palestrante em 

                                                           
efetiva. Schumpeter pretendia deduzir os motivos puramente econômicos que levavam as mudanças de fase 

do ciclo, que não podiam ser explicados por causas externas. 
421 KURZ, Heins D. The Beat of the Economic Heart: Joseph Schumpeter and Arthur Spiethoff on 

Business Cycles. Munich Personal RePEc Archive: University of Graz, Janeiro de 2010. Disponível em: < 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/20429/1/MPRA_paper_20429.pdf >. Acesso em: 25 de maio de 2018. 

422 Esse é um fato interessante, pois Spiethoff era considerado um dos maiores economistas alemães do 

início do século, além de ser seu amigo e colega de trabalho na Universidade de Boom, porém, era um 

discípulo de Schmoller e da Escola Histórica. 

423 “Embora aceitemos a afirmação de Juglar de que “a única causa da depressão é a prosperidade” – o 

que significa que a depressão nada mais é do que a reação do sistema econômico ao boom, ou a adaptação 

à situação à qual o boom submete o sistema, de modo que a sua explicação também está enraizada na 

explicação do boom –, no entanto a maneira pela qual o boom leva à depressão permanece uma questão em 

si, como o leitor pode ver de imediato na diferença que existe, quanto a esse ponto, entre Spiethoff e eu. 

(SCHUMPETER, 1982, p. 148). 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/20429/1/MPRA_paper_20429.pdf
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diversas outras universidades estadunidenses. Mesmo com toda essa rica experiência de 

vida, ele chegou a conclusão sobre a existência dos Ciclos Econômicos Longos somente 

durante a década de 1930 e através da influência direta dos seus estudos sobre a obra de 

Kondratiev. 

Em 1934, quando já estava em Cambridge – Massachusetts –, com o 

incentivo do seu amigo, o professor Taussig (Prefácio, p. 05, 1982), foi publicada a 

primeira tradução para o inglês do livro Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung 

(Teoria do Desenvolvimento Econômico), que havia sido publicado até aquele momento 

somente em alemão424. Schumpeter escreveu um prefácio a essa primeira edição em 

língua inglesa do livro e fez uma afirmação bastante interessante e que serve aos nossos 

propósitos. Segundo ele, durante a elaboração dessa tese publicada em 1911, cujas ideias 

“procedem do ano de 1907 [e] todas estavam formuladas em 1909” (p. 05, 1982), ele 

conhecia apenas os ciclos de curto prazo, que os economistas denominam enquanto os 

Ciclos de Juglar, e desconhecia a existência de outras durações dos movimentos cíclicos, 

como os Ciclos Econômicos Longos. Vejamos: 

  

Quando elaborei a teoria do ciclo econômico (...) tinha como 

certo que havia um único movimento ondulatório, a saber, o 

descoberto por Juglar. Estou convencido agora de que há pelo 

menos três desses movimentos, provavelmente mais, e que o 

problema mais importante com que no momento se defrontam os 

teóricos do ciclo consiste precisamente em isolá-los e descrever 

os fenômenos associados à sua interação. Mas esse elemento não 

foi introduzido nas edições mais recentes. (Schumpeter, p. 5, 

1982). 

 

Essa revelação de Schumpeter demonstra duas questões importantes. A 

primeira é sobre a sua afirmação de que na época da publicação de sua tese, em 1911, ele 

ainda não possuía o conhecimento da existência dos Ciclos Econômicos Longos. A 

segunda questão, diz respeito ao fato de que em 1934, data da publicação desse prefácio, 

ele já possuía uma certeza sobre a existência dos Ciclos Econômicos Longos. Inclusive, 

ele deixa bastante claro, que somente não alterou o conteúdo do livro nessa nova edição 

devido a sua crença de que “os livros, como os filhos, tornam-se independentes, uma vez 

que tenha deixado a casa paterna” (SCHUMPETER, 1982, p. 05). 

                                                           
424 A primeira edição dessa obra foi datada do ano de 1911 e “a segunda edição [em] alemão foi publicada 

em 1926, uma terceira saiu em 1931 e a tradução inglesa veio a público em 1934” (McCraw, 2012, p. 163). 
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Ainda em sua juventude, Schumpeter escreveu A Teoria do 

Desenvolvimento Econômico (1911)425, que é uma obra em que ele apresenta o cerne de 

sua concepção econômica. Para Schumpeter existe um Fluxo Circular da Vida 

Econômica, o sistema econômico funciona como um rio ou um sistema sanguíneo, que 

ano após ano se move na mesma direção e sem nenhuma alteração, correndo 

ininterruptamente pelos mesmos canais todos os anos. Todos os elementos se combinam 

e se completam através de interações que repetem constantemente. Os indivíduos vão se 

habituando a realizar algumas atividades, que no início são difíceis, mas graças as 

inovações vão tornando-se mais fácil e sendo incorporadas ao dia a dia, entrando no curso 

do fluxo circular426. Como o desenvolvimento econômico e a dinâmica de “crescimento” 

da economia capitalista não ocorriam de forma unilinear, progressiva e contínua, 

conforme apresentado pelas teorias evolucionistas vulgares, mas ao contrário, ocorre de 

forma descontínua, por meio de constantes rupturas tecnológicas realizadas pelos 

empresários inovadores, que formavam novas combinações dos fatores de produção e 

rompiam com a velha tradição, para posteriormente, serem absorvidos pelos imitadores e 

pelo próprio fluxo circular da vida econômica, até a ocorrência de uma nova 

descontinuidade por meio de novas combinações dos fatores de produção. As mudanças 

na história do capitalismo e a importância das inovações tecnológicas levavam a uma 

Destruição Criativa, conceito formulado apenas em sua obra Capitalismo, Socialismo e 

Democracia, publicada em 1942.  

Por meio da categoria da descontinuidade, do rompimento contínuo no 

fluxo circular da vida econômica, ele buscou entender o desenvolvimento do capitalismo. 

                                                           
425 Ele já era considerado por muitos como um garoto prodígio, não somente por ter sido o mais jovem 

professor a ocupar uma cátedra em uma universidade austríaca, mas principalmente pela publicação deste 

livro, ele recebeu reconhecimento imediato de vários economistas, tanto na Áustria como em outros países, 

conforme pode ser verificado nos inúmeros comentários positivos sobre a sua obra em revistas 

especializadas (McCraw, 2012). Porém, o fato da obra ter sido publicada próxima a Primeira Guerra 

Mundial dificultou a sua difusão e o intercâmbio das suas conclusões entre os economistas à nível mundial 

(McCraw, 2012). 
426 Ele construiu esse conceito de fluxo circular baseado nas concepções neoclássicas de Equilíbrio Geral, 

inspirado na teoria proposta por León Walras, que ele admirava profundamente. A tese do fluxo circular da 

vida econômica é fundamental na tese de Schumpeter. Aqui é onde ele vai iniciar toda a sua revisão da 

ciência econômica, estabelecendo o lugar da produção, do consumo, da origem dos lucros, e outras 

categorias fundamentais. Por exemplo, na questão dos lucros. Diferente da tese de Mill de que o lucro 

advém da abstinência do capitalista, para Schumpeter, os lucros advinham do não funcionamento regular 

do fluxo da vida econômica, que quando é afetado permite a origem dos lucros e ele se reduz a medida em 

que o fluxo se adequava e absorvia as mudanças (HEILBRONER, 1996). Essa teoria estática visou 

fundamentar todo o restante da obra. Schumpeter pensava em forma de sistema e todos os seus conceitos 

usados nos outros capítulos estão uns relacionados com os outros. Como o seu objetivo nessa obra era o de 

entender o processo de mudança econômica, que leva as perturbações espontâneas do equilíbrio desse fluxo 

circular, ele apresentou que as mudanças são fruto da ação dos empresários ou dos inovadores. 
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Para ele, a economia possui uma tendência ao equilíbrio através de um fluxo circular, 

conforme apresentamos anteriormente, e quando surgem estas forças que levam a um 

processo de mudança espontânea nos canais desse fluxo econômico circular, que altera e 

perturba esse equilíbrio, gerando várias consequências, que Schumpeter caracteriza como 

semelhante a explosão de uma “bomba”, que levam a mudanças em todos os campos da 

vida social. Ele não acreditava que esse processo de desenvolvimento acontece por fatores 

externos, como o aumento da população, guerras, etc., mesmo que esses sejam 

importantes, portanto, essas mudanças não ocorrem de fora do sistema, mas por meio de 

causas endógenas, por meio de novas combinações no interior do sistema econômico. Por 

isso ele rejeita o conceito de evolução, influenciado pelo darwinismo social, pois essa 

concepção não consegue explicar a mudança econômica. Os fatores que levam ao 

processo de desenvolvimento, ou seja, de mudanças em todos os campos da vida social 

ocorrem por fatores internos da vida econômica427. A Teoria do Desenvolvimento 

Econômico proposta por Schumpeter propunha uma análise dinâmica e espontânea, 

ocorrida principalmente por meio de fatores internos. Na sua tese, pouco a pouco, o fluxo 

circular vai se adaptando a essas mudanças, que vão sendo incorporadas ao fluxo circular, 

voltando a uma nova situação de equilíbrio baseada nas condições econômicas herdadas 

da situação estática anterior428. Para o autor, desenvolvimento não significa apenas o 

aumento da poupança e do investimento, conforme defendia a teoria tradicional429, ela 

                                                           
427 “Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudanças da vida econômica que não lhe 

forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais 

mudanças emergindo na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de desenvolvimento 

econômico é na prática baseado no fato de que os dados mudam e que a economia se adapta continuamente 

a eles, então diríamos que não há nenhum desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer que 

o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado economicamente, mas que a economia, 

em si mesma sem desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e 

portanto a explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos que são descritos 

pela teoria econômica”. (SCHUMPETER, 1982, p. 47). 

428 Nesse sentido, significa uma tentativa de reabilitação da economia neoclássica, claro que reconhecendo 

a sua limitação, quando afirma que a “teoria econômica no sentido tradicional não tem quase nada com 

que contribuir” (Schumpeter, 1982, p. 45), assim como “a análise ‘estática’ não é apenas incapaz de 

predizer as consequências das mudanças descontínuas na maneira tradicional de fazer as coisas; não pode 

explicar a ocorrência de tais revoluções produtivas nem os fenômenos que as acompanham” (Schumpeter, 

1982, p. 46), mas uma reabilitação do pensamento neoclássico quando o seu conceito de desenvolvimento 

econômico significa apenas uma mudança de uma situação estática anterior para uma situação estática 

posterior, através de novas combinações, ou seja, retoma nesse ponto as teses de Walras sobre o Equilíbrio 

Econômico Geral. 

429 Assim, chegamos a uma segunda definição de desenvolvimento econômico apresentada pelo autor: “O 

desenvolvimento consiste primariamente em empregar recursos diferentes de uma maneira diferente, em 

fazer coisas novas com eles, independentemente de que aqueles recursos cresçam ou não. No tratamento 

de períodos mais curtos, isso é ainda mais certo, num sentido mais tangível. Métodos diferentes de emprego, 

e não a poupança e os aumentos na quantidade disponível de mão-de-obra, mudaram a face do mundo 

econômico, nos últimos cinquenta anos. De modo especial o crescimento da população, como também das 
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significa antes de tudo a utilização de “recursos diferentes de uma maneira diferente, em 

fazer coisas novas com eles, independentemente de que aqueles recursos cresçam ou 

não” (SCHUMPETER, 1982, p. 50). O emprego diferente dos meios até então existentes 

em novas combinações não representa a escassez de um produto ou a descoberta de um 

novo, significa novas combinações com os recursos já existentes, caracterizando por uma 

inovação na forma de produzir e trocar. Portanto, o conceito de Schumpeter sobre o 

desenvolvimento econômico é bastante diferente do que normalmente hoje o mainstream 

acadêmico430 conhece por desenvolvimento econômico431. 

O agente dinâmico do sistema capitalista na teoria do desenvolvimento 

de Schumpeter é o empresário. O empresário é entendido de maneira diferente de Karl 

Marx e de Thorstein Veblen (HEILBRONER, 1996) e muito mais próxima da Escola 

Histórica, com Sombart ou Weber. Ele coloca um papel importante para o empresário, 

para o capitalista e para o crédito. Primeiro, ele apresenta o empresário como diferente 

do capitalista. O empresário é aquele indivíduo responsável pelas inovações. O capitalista 

é o responsável por gerir um determinado setor da economia. Por isso, o empresário pode 

ser capitalista, como o capitalista pode ser empresário, mas também podem existir casos 

em que o empresário não é um capitalista e o capitalista não é um empresário. Portanto, 

Schumpeter não mistura os dois. Modificando a visão tradicional sobre o empresário, ele 

afirma que o empresário é um tipo especial responsável pelas novas combinações, que é 

a principal característica do processo de desenvolvimento econômico. Por isso que ele 

diz que “empreendimento [é] a realização de combinações novas: chamamos 

empresários aos indivíduos cuja função é realiza-las” (SCHUMPETER, 1982, p. 54). 

                                                           
fontes a partir das quais se pode poupar, tornou-se possível em grande parte pelo emprego diferente dos 

meios então existentes”. (SCHUMPETER, 1982, pág. 50) 

430 Hoje, somos herdeiros do conceito cunhado pela teoria neoclássica ou pelo desenvolvimentismo, que 

interpreta o desenvolvimento como um mero crescimento econômico, principalmente industrial. Para 

Schumpeter, o desenvolvimento não significa apenas o crescimento econômico, populacional ou produtivo. 

Ao contrário, desenvolvimento significa mudança, através de novas combinações dos fatores produtivos. E 

essas modificações não podem ser explicadas somente nos marcos de uma teoria do fluxo circular, ou seja, 

de uma economia sem crescimento e funcionando em plena ordem estática, como um fluxo sanguíneo que 

não se modifica ano após ano, conforme é o cerne das abstrações neoclássicas. O processo de 

desenvolvimento é muito mais complexo e envolve aspectos qualitativos, de mobilização de novos recursos 

destinados a novos fins, por meio de novas combinações de fatores de produção. Portanto, a concepção de 

desenvolvimento econômico em Schumpeter é bastante diferente do que comumente é defendido pelos 

mais diversos economistas do desenvolvimento e do crescimento. Para Schumpeter, de forma diferente 

dessa concepção, pode ocorrer mudanças e até mesmo o crescimento econômico, sem acontecer o processo 

de desenvolvimento. 

431 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Crescimento e Desenvolvimento Econômico. BRESSER 

PEREIRA, junho de 2008. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/Papers/2007/07.22.CrescimentoDesenvolvimento.Junho19.2008.pdf>. 

Acesso em: 05/05/2018. 

http://www.bresserpereira.org.br/Papers/2007/07.22.CrescimentoDesenvolvimento.Junho19.2008.pdf
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Aqui o autor adentra em dois pontos fundamentais de sua teoria, que o desenvolvimento 

é uma ação dos empresários, que são os responsáveis por essas novas combinações e pela 

criação de novas empresas. O empresário é visto como “um tipo especial” 

(SCHUMPETER, 1982, p. 58), pouco numerosos e responsáveis por essas novas 

combinações. Por isso que ele afirma que normalmente essas novas combinações são 

expressas em “empresas novas que geralmente não surgem das antigas, mas começam a 

produzir a seu lado” (SCHUMPETER, 1982, p. 49), gerando descontinuidades, 

“especialmente numa economia de concorrência” (SCHUMPETER, 1982, p. 49), ou seja, 

em uma economia capitalista concorrencial essas descontinuidades ocorrem mais 

frequentemente e também as suas consequências, com as novas combinações e o ciclo 

econômico expresso no crescimento e decadência de novas fortunas, que ocorrem de 

forma mais frequente do que uma economia socialista ou em uma economia dominada 

por grandes cartéis. Assim, o desenvolvimento, além de empregar novas combinações, de 

exigir uma nova mentalidade, precisa também da liderança para impor essas mudanças, 

pois encontrará enormes resistências, particularmente daqueles que estão habituados as 

antigas combinações e que não querem que elas deixem de existir. Porém, Schumpeter 

distingue a liderança da invenção, pois “enquanto não forem levadas à prática, as 

invenções são economicamente irrelevantes” e para sair do terreno inventivo para o 

terreno prático, torna-se necessária a liderança. Dessa forma, o empresário não é igual ao 

inventor, mesmo podendo existir coincidência entre os dois, mas o empresário é o 

indivíduo que acredita na nova invenção, possui liderança empresarial para colocá-la em 

prática, conduzindo os meios de produção para novos canais do fluxo circular. Portanto, 

é esse indivíduo especial, o empresário empreendedor e inovador, que permite o 

desenvolvimento do capitalismo. 

Para Schumpeter, as crises e a instabilidade fazem parte da essência do 

capitalismo, através da inovação, que através da concorrência destrói as antigas 

combinações. Essa concorrência não ocorre em uma economia estática, conforme a 

economia tradicional encarava. Ela está relacionada principalmente a uma concorrência 

entre o velho e o novo, a luta entre esses dois contrários, onde o novo leva vantagem. 

Portanto, o ciclo está relacionado a essas novas combinações, que geram a 

descontinuidade no fluxo circular e o fenômeno da mudança social. Por isso que ele define 

que essas “combinações novas signifiquem a eliminação das antigas pela concorrência, 

explica, por um lado, o processo pelo qual indivíduos e famílias ascendem e decaem 



275 
 

econômica e socialmente e que é peculiar a essa forma de organização, assim como toda 

uma série de outros fenômenos do ciclo econômico, do mecanismo da formação de 

fortunas privadas, etc.” (SCHUMPETER, 1982, p. 49). Dessa forma, os empresários são 

os responsáveis pelas novas combinações, pelas descontinuidades, pela ruína de muitos 

capitalistas e pela ascensão de outros novos ricos. Como nos lembra Oliveira: 

 

É importante notar que Schumpeter modifica, com essa posição, 

a noção de concorrência definida em termos “estáticos” pelo 

pensamento walrasiano-marshalliano: a verdadeira concorrência 

não se dá (a não ser na economia estacionária) entre as pequenas 

empresas, produzindo bens idênticos (homogêneos), mas entre 

essas e as empresas “inovadoras”, entre os produtos e processos 

novos e velhos, concorrência que acarreta uma “destruição 

criativa” do antigo, já que aquelas terão de ajustar-se e reciclar 

suas estruturas técnicas de produção para sobreviverem e 

continuarem no mercado, alimentando, assim, as forças do 

desenvolvimento. (Oliveira, 2014, p. 109). 

 

A teoria da concorrência de Schumpeter superava a visão tradicional 

neoclássica, ressaltando principalmente a relação entre o novo e o velho. Os líderes 

cumpriam um papel fundamental em abrir caminhos novos, pois para ele, as inovações 

não surgiam a partir das velhas empresas.  

A visão de Schumpeter sobre o ciclo econômico estava inserida no 

próprio processo de desenvolvimento econômico como um todo, particularmente 

relacionando a dinâmica dos ciclos econômicos com o papel cumprido pelos 

empreendedores e a função das inovações na perturbação dos canais tradicionais do 

movimento presente no fluxo da vida econômica. Esse conceito ficou conhecido 

posteriormente (em Capitalismo, Socialismo e Democracia) como Destruição Criativa, 

mas que é base dos ciclos econômicos para Schumpeter desde a sua tese em 1911. O ciclo 

longo para Kondratiev possui outros mecanismos distintos da destruição criativa, e esse 

fato que não é uma concepção central na tese de Kondratiev, mesmo que ele tenha 

ressaltado a importância das mudanças tecnológicas. Os ciclos econômicos em 

Schumpeter só podem ser compreendidos em relação aos outros elementos do seu sistema 

teórico, ou seja, ao fluxo econômico, a ação dos empresários e das inovações, do lucro, 

do crédito, etc., portanto, o todo da obra está interligado, formando um sistema, que é 

algo muito particular a sua teoria. Kondratiev não via que as mudanças estavam 

relacionadas aos indivíduos inovadores, mas ao contrário, a inovação partia da própria 
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dinâmica do sistema, que devido à concorrência, a necessidade de reposição dos bens de 

produção no longo prazo, ocorria um investimento.  

Aqui encontramos outra diferença fundamental. Enquanto para Kondratiev 

em debate contra as posições de Trotsky, os Ciclos Médios levavam aos Ciclos Longos e 

que os movimentos de longo prazo eram um movimento endógeno, uma característica do 

sistema capitalista, para Schumpeter, as causas externas são aquelas que possuem 

características não essenciais a todas as crises, possuindo motivos específicos. Essas 

causas externas eram consideradas por ele como acidentais, pois eram aquelas 

perturbações que não tinham relação direta com o funcionamento do sistema econômico, 

ao contrário, eram motivadas pelas guerras, tarifas protecionistas, pelo pânico, etc., que 

eram diferentes das causas não acidentais, que eram motivadas diretamente pela própria 

dinâmica do desenvolvimento econômico. Portanto, diferente de Juglar, que 

desconsiderava as causas externas para a eclosão das crises e depressão, Schumpeter 

acredita que essas causas externas, que eram consideradas como acidentais, exercem uma 

influência muito grande nas crises econômicas, porém, mesmo isolando as causas 

externas acidentais, as crises e flutuações continuariam a ocorrer, pois o desenvolvimento 

do capitalismo não era marcado pela estabilidade, ao contrário, era marcado pela 

descontinuidade, pela ascensão e pela depressão, que se caracterizava por um movimento 

em forma de onda. Por isso era necessário abstrair de todas as causas externas das 

perturbações e buscar os aspectos essenciais, comuns a todas as crises432. 

A influência dos fatores externos são inegavelmente fonte de flutuações 

econômicas e que cada uma dessas podia até mesmo ser considerada como uma unidade 

histórica, com vários fatores que permitem a ocorrência de tais flutuações. Porém, mesmo 

que a aproximação da História fosse fundamental, particularmente com a utilização dos 

seus instrumentos analítico e estatísticos, ela não era suficiente por si mesma para 

fornecer uma explicação de toda a dimensão do fenômeno econômico e muito menos 

fundamentar uma teoria dos ciclos econômicos. Para resolver esse problema, cabia adotar 

o seu método de “laboratório”, uma abstração dos fatores externos, como as guerras, as 

                                                           
432 “Assim que dominamos esse problema, não apenas estaremos justificados, mas forçados, para fins de 

análise teórica, a supor a ausência de todas as outras perturbações – externas e internas – às quais está 

exposta a vida industrial, para isolar a única questão interessante do ponto de vista da teoria. Ao fazê-lo, 

não devemos contudo esquecer nunca que aquilo que descartamos não é por isso de menor importância e 

que, se a nossa teoria for mantida dentro dos estreitos limites de nossa pergunta, deverá se tornar 

desproporcional a todos os esforços analíticos de maior alcance que objetivem fornecer um aparato para o 

pleno entendimento do curso efetivo das coisas”. (SCHUMPETER, 1982, p. 148). 
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revoluções, as catástrofes naturais, entre outros. Claro que ele considerava que muitos 

desses fatores externos eram resultados diretos do próprio funcionamento do sistema 

capitalista e que nenhum deles não eram completamente independentes do modo de 

produção capitalista, porém, eles por si só, como já havia explicado em sua obra de 1911, 

eram motivações “que devem ser vistas, do ponto de vista da teoria pura, como efeitos de 

causas externas de perturbações e assim, em princípio, como acidentais” 

(SCHUMPETER, 1981, p. 146), diferente das causas motivadas pelos fatores internos, 

que não eram acidentais433. Essa abstração dos fatos históricos, através da construção de 

um modelo de “tipo ideal”, permitia a compreensão dos fatores internos que motivavam 

a ocorrência dos ciclos econômicos, uma preocupação semelhante a de Juglar, com as 

causas endógenas para os ciclos econômicos. Para Schumpeter, qualquer fator externo 

produzia um movimento ondulante que se estendia por todo o sistema econômico, como 

uma vibração que era sentido por toda a economia por meio de ondas, onde a economia 

ia se adaptando de maneira lenta à essas influências externas, até a absorção completa 

dessas perturbações. Porém, o objetivo de Schumpeter não era apenas verificar esses 

movimentos provenientes dos fatores externos. Ele pretendia buscar aquilo que ele 

considerava como o problema fundamental – e que era o centro desse trabalho –, ou seja, 

o movimento interno da economia, portanto, os fatores internos que levavam as crises e 

as depressões, independentemente das motivações externas, e que perturbavam o fluxo 

circular, ou seja, a situação de Equilíbrio Geral do sistema econômico, e como esse 

absorvia e se adaptava a essas perturbações. 

Dentro da teoria do fluxo circular, o principal fator não acidental que gerava 

a descontinuidade e a perturbação do equilíbrio para Schumpeter são os novos 

empreendimentos. Porém, como essas “novas combinações não são distribuídas 

uniformemente no tempo”, mas “aparecem (...) descontinuamente, em grupos ou bandos”, 

assim como os empresários aparecem também em grupos, ocorre a perturbação do 

equilíbrio e do crescimento. Segundo ele, se essas perturbações fossem contínuas e não 

em bandos, facilmente o sistema econômico conseguiria absorver continuamente e 

incorporar as coisas novas. Como esse processo do aparecimento de coisas novas não 

                                                           
433 Assim, ele afirma no artigo de 1935: “Com base em nosso conhecimento histórico e atual do 

comportamento econômico, construiremos um “modelo” do processo econômico no tempo, veremos se 

opera em forma de ondas e compararemos o resultado com os fatos observados” (SCUMPETER, 1950, p. 

03) “From our historic and everyday knowledge of economic behavior we shall constructo a “model” of 

the economic proccess over time, see wheteher it is likely to work in a wave-like way, and compare the 

result with observed fact”. (SCHUMPETER, 1950, p. 03) 
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ocorre continuamente, ao contrário, acontece descontinuamente no tempo e em grupos ou 

bandos, o fluxo circular não consegue absorver e encontrar imediatamente uma posição 

de equilíbrio e de um novo estado estático, gerando as perturbações e as crises. E por isso 

ele afirma: 

 

Esse processo é a essência das depressões periódicas, que 

portanto podem ser definidas, do nosso ponto de vista, como o 

combate do sistema econômico no sentido de uma nova posição 

de equilíbrio, sua adaptação aos dados alterados pela perturbação 

trazida pelo boom. (SCHUMPETER, 1982, p. 153) 

 

Esse fato é explicado pelo seguinte movimento: em um primeiro momento o 

empresário empreende e como resultado consegue um elevado lucro por isso. Com o 

tempo, surge uma segunda onda, com grupos de seguidores e imitadores, que vão levando 

a redução dos preços desses novos produtos e a consequente eliminação desse lucro, a 

uma situação de relativa fixidez e que levam ao fim do desenvolvimento. Então, segundo 

Schumpeter “podemos chamar a depressão como tal processo ‘normal’ de reabsorção e 

liquidação (...) e podemos chamar de ‘processo anormal de liquidação’” 

(SCHUMPETER, p. 156). 

Um último aspecto ressaltado por Schumpeter se encontra no fato de que as 

crises não trazem somente coisas ruins, mas ao contrário, elas também possuem coisas 

boas, “há nelas aspectos agradáveis”. Ele afirma que durante a depressão também surge 

o ajustamento e reabsorção, que pressiona os elementos mais vigorosos da economia 

rumo a um novo equilíbrio. Ele não considera que a depressão seja apenas o fim da 

prosperidade, pois a depressão, primeiro conduz a um novo equilíbrio, a uma adaptação 

causada pelo boom, pois as novas combinações aparecem lado a lado com as antigas 

empresas, estabelecendo uma luta entre as novas e as velhas, onde essa nova posição de 

equilíbrio incorpora as inovações e os prejuízos ocorrem enquanto o sistema econômico 

não encontra o novo equilíbrio. Sempre existe um processo de reabsorção entre esses dois 

booms, que começa com uma onda desigual e chega a uma nova situação de equilíbrio. 

Esse período de depressão traz coisas novas e tira outras, mas retira a possibilidade de 

lucro dos empresários e de todos os seus seguidores. Assim ele conclui: 
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Com essa ressalva, retomamos então à nossa conclusão de que a 

natureza econômica da depressão reside na difusão das 

conquistas do boom por todo o sistema econômico, por meio do 

mecanismo da luta pelo equilíbrio; e que somente reações 

temporárias, que apenas em parte são necessárias ao sistema, é 

que obscurecem esse traço fundamental e produzem o clima 

expresso pela palavra depressão, assim como a repercussão que 

apresentam até mesmo aqueles índices que não pertencem (ou 

não exclusivamente) à esfera do dinheiro, do crédito e dos preços 

e não refletem simplesmente a deflação automática característica 

de períodos de depressão (SCHUMPETER, p. 165). 

 

Dessa forma, vemos que o seu conceito de depressão está diretamente ligado 

as inovações, ou seja, a depressão não é algo ruim ou anormal, a depressão faz parte de 

um processo normal da própria essência do capitalismo, que só pode ser caracterizado 

enquanto tal quando passa por movimentos cíclicos, provocados pelas inovações. Essa 

concepção é completamente oposta ao pensamento neoclássico ou ao monetarista, que 

acredita que as depressões ou crises sempre são causadas por elementos externos, como 

políticas estatais de intervenção que comprometem o funcionamento das leis naturais do 

livre mercado. Ao contrário, para Schumpeter não existe capitalismo sem inovações e 

sem crises periódicas motivadas por seu próprio dinamismo inovador. Todo esse 

movimento, que ele chama de anormal, não apresenta segundo ele nenhuma questão 

teórica nova. Inclusive, a maior parte das medidas adotadas em períodos de crises434, as 

medidas terapêuticas, tomam em conta os aspectos anormais e por isso agem de forma 

equivocada. As terapias que tentam obstruir o processo econômico de transformação e 

desaparecimento do velho pelo novo eram equivocadas. Ele acredita que no capitalismo, 

com propriedade privada e concorrência, com o contínuo aparecimento de novas práticas, 

não prescinde das flutuações cíclicas. Portanto, diferente da análise econômica 

tradicional, que busca o retorno ou conservação da estabilidade estática, o sistema 

capitalista vive uma constante e ininterrupta ascensão e queda das famílias e empresas, 

                                                           
434 “Mas nenhuma terapia pode obstruir permanentemente o grande processo econômico e social pelo 

qual as empresas, as posições individuais, as formas de vida, os valores e ideais culturais descem de nível 

na escala social e finalmente desaparecem. Numa sociedade com propriedade privada e concorrência, esse 

processo é o complemento necessário do aparecimento contínuo de novas práticas econômicas e sociais e 

de rendas reais sempre crescentes em todos os estratos sociais. O processo seria mais suave se não houvesse 

flutuações cíclicas, mas não se deve completamente a estas últimas e se completa independentemente delas. 

Essas mudanças são teóricas e praticamente, econômica e culturalmente muito mais importantes do que a 

estabilidade econômica sobre a qual esteve concentrada por tanto tempo toda a atenção analítica. E à sua 

maneira especial, tanto a ascensão, quanto a queda de famílias e empresas são muito mais características 

do sistema econômico capitalista, de sua cultura e de seus efeitos, do que qualquer das coisas que se podem 

observar numa sociedade que seja estacionária no sentido de que os seus processos se reproduzem a uma 

taxa constante”. (SCHUMPETER, pp. 167, 168). 
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tendo como elemento dinâmico as inovações e novas combinações, portanto, sendo 

impossível lutar ou retardar esse processo natural de descontinuidade, perturbação, crise, 

ruptura, que formam um novo equilíbrio e demonstram o dinamismo do capitalismo. 

Na década de 1930, Schumpeter começou a realizar uma revisão em relação 

a sua anterior posição sobre a Escola Histórica Alemã (435) e a buscar uma aproximação 

em relação a própria ciência História (436). Ele havia empreendido inúmeras 

investigações sobre os ciclos econômicos entre os anos de 1911 até 1928437 e em 1926 

ele reconheceu que a sua “teoria das crises e das flutuações, não é satisfatória” 

(SCHUMPETER, 1982, p. 141), sendo complementada pela teoria dos Ciclos Longos. 

Como afirmamos, para Schumpeter, a forma de evolução do capitalismo se dava por meio 

de descontinuidades e rupturas438, que tinha como característica o movimento dos ciclos 

econômicos e uma das principais características do capitalismo eram as constantes 

descontinuidades, que eram expressas tanto na ascensão como na queda de famílias e de 

empresas439. Para ele, o desenvolvimento capitalista ocorria por meio de movimentos 

                                                           
435 A Escola Histórica Alemã buscava um método descritivo, através da evolução econômica, 

considerando os conceitos como particulares de cada momento histórico específico. Não consideravam 

como válidos as categorias abstratas, gerais e sem historicidade dos economistas austríacos. Nesse sentido, 

Silva apresenta a visão de História presente em Schumpeter: “Há uma diferença entre a descrição fornecida 

pela história e a descrição teórica: “A diferença reside nisto. A descrição histórica limita-se a uma 

catalogação dos fatos. A teoria efetua neles uma transformação, mas em nenhum caso perseguindo um 

objetivo particularmente longínquo ou misterioso, mas exclusivamente para uma melhor síntese dos 

mesmos. Ela constitui um esquema que tem o objetivo de explicar brevemente a incalculável quantidade 

dos fatos e de atingir da maneira mais rápida e mais completa possível aquele objetivo o qual denomino 

por discernimento” (Silva, p. 124, 2002). Portanto, mesmo que Schumpeter considerasse a discussão sobre 

método como irrelevante, ele acreditava que o debate entre as Escolas Austríaca e Alemã não tinha sido 

profícuo. Como nos lembra Silva, essa querela metodológica é o pano de fundo de WHT, nem tanto pelo 

que ela significava à época, já que Schumpeter sempre acreditou serem esses debates estéreis, mas mais 

pelas questões que suscitou” (Silva, p. 113, 2002).  
436 MOURA, Maria da Graça. Schumpeter on the integration of thory and history. In Euro J History of 

Economic, 2003. Disponível em: < https://www.fep.up.pt/docentes/pcosme/Artigos/34-EJHET.pdf>, 

acesso em: 14/05/2018.  

437 Na nota 01, ele se expressa assim: “desde então, publiquei sobre o tema, além do ártico no Zeitschrift 

fur Volkswithchaft, Sozialpolitik und Verwaltung (1910), o artigo “Die Wellenbewegung des 

Wirtschaftslebens”. In: Archiv fur Soczialwissenschaft und Sozialpolitik (1914). Até hoje a minha teoria 

das crises é citada com base nesse artigo. Também foi exposta em 1914, numa conferencia na Universidade 

de Havard, quando foi dado um passso além deste capítulo, na formulação e na fundamentação factual – 

mas sem enhuma mudança essencial. Além disso, há um artigo, “Kreditkontrolle” (ibd., 1925), que estava 

primariamente preocupado com outras coisas: “Oude em nieuwe Bankpolitiek”. In Economisch-Statischen 

Berichten (1925). Esse artigo também mal toca na questão fundamental. Expus isso detalhadamente numa 

conferencia na Escola Superior de Comércio, em Roterdam, em 1925. Finalmente, para uma exposição 

breve, veja “The Explanation of the Business Cycle”. In Economica (1928). (SCHUMPETER, p. 141). 

438 SCHUMPETER, J. The Crises of the Tax State. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/doc/36871535/Schumpeter-The-Crisis-of-the-Tax-State . Acesso em 07/02/2018. 

439 Esse aspecto é contraditório com a pesquisa de Piketti sobre a distribuição da renda na sociedade 

capitalista, que demonstra que essa ascensão e queda das famílias não ocorre de forma tão dinâmica quanto 

defendida por Schumpeter. 

https://www.fep.up.pt/docentes/pcosme/Artigos/34-EJHET.pdf
https://pt.scribd.com/doc/36871535/Schumpeter-The-Crisis-of-the-Tax-State
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cíclicos em forma de ondas440. Em 1935, Schumpeter escreveu um importante artigo 

sobre os ciclos econômicos, apresentando metodologia que ele acreditava que deveria ser 

adotada pelos pesquisadores dos ciclos. Podemos perceber algumas mudanças em seu 

posicionamento. Para ele, “o continente história” era o lugar comum de todos os 

pesquisadores dos ciclos.  

O artigo de 1935, A Análise da Mudança Econômica – The Analysis of 

Economic Change –, publicado na renomada Review of Economic Statistics, foi muito 

importante. Ele representa uma síntese dos resultados obtidos até aquele momento pela 

pesquisa de Schumpeter sobre os ciclos econômicos. Através desse artigo é possível 

adentrar em seu laboratório e entender as ferramentas que este utilizou para a realização 

do seu trabalho, pois ele apresenta uma fundamentação teórica e metodológica para o 

estudo dos ciclos, ou seja, com uma teoria e um programa de pesquisa e de investigação 

dos ciclos. Os resultados apresentados nesse artigo depois foram melhor fundamentados 

no seu grande estudo sobre os ciclos econômicos e as crises – Ciclos Econômicos –, 

publicado em 1939 e no Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1943. A principal 

questão, é que durante esse período, a pesquisa de Schumpeter foi buscando cada vez 

mais uma via inversa à de outros economistas acadêmicos. Enquanto a maioria deles 

partiam de uma análise estática e do curto prazo, dos eventos (événement), Schumpeter 

fundamentou as suas teses em um método histórico, analítico e estatístico, e 

principalmente, com base em uma análise de Longo Prazo. Talvez essa seja uma das 

principais características que fortaleceu à rejeição dos economistas acadêmicos a essa 

perspectiva schumpeteriana do Longo Prazo.  

Em 1931 ele realizou uma série de conferências pelo mundo. Entre elas pelo 

Japão, onde apresentou uma palestra sobre os ciclos econômicos441. Essa palestra é muito 

interessante, pois explica a sua teoria dos ciclos, mas não adentra em nada sobre a crise 

de 1929. Em 1932, Schumpeter se transferiu definitivamente para Harvard442. Desde o 

                                                           
440 “Somos concordes na visão de que o capitalismo completamente desenvolvido deve ser datado 

historicamente apenas a partir do momento em que tais alternantes começam inequivocamente a ocorrer”. 

(SCHUMPETER, 1982, p. 143). 

441 SCHUMPETER, J A. Theory of Busines Cycles. The Present State of Economics OR On Systems, 

Schools and Methods, The Present State of International Commercial Policy. Japan, 1931. Disponível em: 

<http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/pub/papers/Schumpeter,%20J.A.%20%281931%29_Theory%20

of%20the%20Business%20Cycle.PDF>. Acesso em: 04 de junho de 2018. 

442 A partir da sua transferência para Harvard, ele se dedicou a pesquisa e a intensas atividades sociais no 

campo acadêmico. Participou de inúmeras palestras e reuniões com economistas – jovens e velhos –, 

orientações para estudantes e ainda lecionava regularmente, além de ter escrito cerca de 36 artigos 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/pub/papers/Schumpeter,%20J.A.%20%281931%29_Theory%20of%20the%20Business%20Cycle.PDF
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/pub/papers/Schumpeter,%20J.A.%20%281931%29_Theory%20of%20the%20Business%20Cycle.PDF


282 
 

ano de 1931 ele vinha trabalhando em dois projetos ambiciosos, um sobre as moedas e o 

outro sobre as crises. No primeiro deles, ele pretendia realizar uma grande análise teórica 

e histórica sobre a moeda e dedicou-se exaustivamente à pesquisa e a escrita durante toda 

essa década, mas nunca chegou a concluir ou publicar esse estudo. O outro projeto, foi o 

seu importante estudo sobre os ciclos econômicos, que consumiu inúmeras de suas 

energias, até ele conseguir finalizar e publicar no ano de 1939. Esse segundo estudo 

recebeu o título de Ciclos Econômicos. McCraw, seu biógrafo, assim relata: 

 

No início da década de 1930, voltou todas as suas energias para 

o malfadado livro sobre a moeda e ainda mais para aquele que 

chamava o seu “livro sobre a crise” – o gigantesco Ciclos de 

Negócios, que finalmente concluiria em 1939. (McCraw, p. 227, 

2012). 

  

Em 1935, o economista austríaco apresentou ao público uma teoria e um 

programa de pesquisa voltado à análise dos ciclos econômicos e das crises no artigo A 

Análise da Mudança Econômica – The Analysis of Economic Change –. Esse artigo é 

fundamental para demonstrar como Schumpeter se aproximava cada vez mais das ideias 

de Kondratiev, pois ele já o considerava como um teórico fundamental, afirmando que 

esse havia “feito uma elaboração mais detalhada e, (...) pode designar-lhe [os ciclos] 

como Ciclo de Kondratiev”443 (SCHUMPETER, 1950, p. 13). Ele buscava uma teoria que 

pudesse fundamentar a análise de Longo Prazo e encontrava uma dessas fundamentações 

por meio da obra de Kondratiev. Coincidentemente ou não, foi nesse mesmo ano, 1935, 

que saiu a primeira tradução da obra de Kondratiev, Os Ciclos Econômicos Longos, nos 

Estados Unidos. Ela foi publicada por essa mesma revista – Review of Economic 

Statistics –, mas que infelizmente, devido à falta de espaço na revista, ocultou os gráficos 

apresentados por Kondratiev. Esse artigo também é importante para demonstrar a forma 

que Schumpeter se apropriou dos conceitos do economista russo, que se limitam a dois 

                                                           
(McMacraw, 2012). Ele foi tão ativo no campo acadêmico, que inclusive chegou a presidência da Sociedade 

de Econometria. Ele realizou inúmeras outras atividades acadêmicas e científicas, que consumiram o seu 

tempo e o impediram de avançar nos trabalhos, como pretendia, de acordo com a sua própria avaliação 

(McCraw, 2012). 

443 “Occasionally recognized and even measured before, especially by Spiethoff, it has been worked out 

in more detail by Kondratieff, and may therefore be called the Kondratieff Cycle. (SCHUMPETER, 1950, 

p. 13) 
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aspectos, da inovação tecnológica e da percepção de um movimento ondulatório no 

Longo Prazo. 

No artigo A Análise da Mudança Econômica, Schumpeter pretendia ir para 

além das definições de Clement Juglar, que apenas constatava a existência de um 

movimento cíclico regular e endógeno. Schumpeter estava em busca de um modelo que 

demonstrasse os motivos da ocorrência desse movimento cíclico, do papel dos fatores 

externos e internos na formação dos ciclos, de como as inovações eram o aspecto decisivo 

na produção de um movimento ondulatório característico da economia capitalista, e 

particularmente, ele estava em busca de compreender como funcionava a dinâmica entre 

os ciclos de curto e longo prazo444. Para descobrir os fatores motivadores dos ciclos, ou 

seja, o que motivava a prosperidade e a depressão, era necessário apresentar um aparato 

teórico e metodológico capaz de subsidiar as investigações sobre os ciclos econômicos. 

Por isso que o objetivo desse estudo foi o de estabelecer um programa de pesquisa e 

investigação sobre os ciclos econômicos, para que a ciência econômica pudesse dar uma 

explicação apropriada sobre essa questão, baseada em dados históricos e estatísticos445. 

Ele defendeu que a melhor forma para estabelecer tal aparato analítico era a necessidade 

de uma unidade entre a ciência econômica e os métodos histórico, analítico e estatístico, 

pois nenhum deles isolados poderia conseguir fornecer uma resposta satisfatória sobre os 

fatores que motivavam o movimento dos ciclos econômicos446. 

Em sua busca por formular um sistema conceitual, de “tipo ideal”, como um 

bom positivista e antimetafísico, ele pretendia realizar a mesma experiência que a física 

teorética realizava nas ciências sociais, ou seja, a de conseguir isolar os fenômenos em 

laboratório. Essa forma de proceder em ciências sociais seria através da construção de um 

modelo do processo cíclico no tempo, que segundo ele, aparece sob a forma de ondas. 

                                                           
444 Isso ocorre, como descreve Shionoya, devido a síntese que representa o pensamento schumpeteriano. 

Ele parte do empiriocriticismo de Mach, Poincaré, etc., das tradições positivistas em ciências sociais, com 

uma tentativa de junção com a Escola Histórica. Nesse momento basta dizer que Mach pretendia visualizar 

o fenômeno durante o acontecimento, desprezando toda a metafísica, com as suas categorias de substância, 

absoluto, etc. nesse sentido, Schumpeter, influenciado por essa perspectiva antimetafísica, que buscava a 

análise do fenômeno no seu acontecer, fundamentou o seu sistema baseado nesse postulado. 

445 “El objeto de este artículo es explicar las características principales de um aparato analítico que pueda 

ser útil para ordenar la información disponible y fijar programas ulteriores de investigación” 

(SCHUMPETER, 1935, p. 17). 

446 Em quase todos esses trabalhos, fosse nos livros ou em outras formas de expressão, ele adotava uma 

abordagem fundamentalmente histórica. Nunca abandonaria seu fascínio pela teoria social, como tampouco 

pela matemática, pelo direito ou pela ciência política. Mas agora consolidava todas essas disciplinas sob o 

guarda-chuva da história e da teoria econômica. O resultado era um amálgama interdisciplinar que 

evidenciava todo o seu campo de interesses, sua erudição e seu talento literário (McMacraw, 2012, p. 261) 



284 
 

Portanto, somente depois de estabelecido tal modelo teórico, como um sistema de “tipo 

ideal” e a comparação e análise desse modelo com os dados levantados estatisticamente, 

que era possível fazer a comparação histórica. A sua preocupação central presente nesse 

artigo era a de fundamentar tal modelo de investigação. 

Ele deixava claro que quando utiliza o conceito de equilíbrio. Ele não estava 

falando do Equilíbrio Parcial conforme definido por Marshall, que representa o equilíbrio 

de um setor ou uma empresa em particular. Ele estava em busca de um esquema geral, 

conforme o modelo de Equilíbrio Geral ou Global de Leon Walras, que estabeleceu uma 

análise matemática interligando todos os fatores do sistema e onde todos os elementos do 

sistema são considerados em seu conjunto. Aqui se encontra outro fator que o distingue 

de Kondratiev, onde a sua análise se encontra fundamentada no equilíbrio parcial de 

terceira grandeza de Marshall. Com base nesse “modelo” teórico de “tipo ideal”, 

funcionando através de um Equilíbrio Geral walrasiano, que ele buscou fundamentar a 

forma para se investigar os ciclos econômicos. Portanto, a construção de um “modelo” 

permitia abstrair e verificar as suas tendências, a forma como ocorre o processo de 

desenvolvimento ou “progresso econômico”. Para ele, esse movimento ocorria por meio 

de ondas, através da interação das várias temporalidades cíclicas, ou seja, pela interação 

por meio de um modelo tricíclico. Além do mais, Schumpeter vai reafirmar o papel das 

inovações em cada um dos ciclos de curta e longa durações e o seu papel na prosperidade 

e na depressão. 

Schumpeter esclarece que as mudanças econômicas acontecem por três 

fatores: a influência externa, os elementos de desenvolvimento não cíclicos e as 

inovações. Para ele, as inovações são as únicas capazes de originar um ciclo econômico 

puro447. Portanto, quando a economia não é afetada pelos fatores externos, a inovação é 

o elemento central para o entendimento dos movimentos puros dos ciclos. As inovações 

provocam a perturbação do equilíbrio e levam as mudanças, que são absorvidas por todo 

o sistema econômico e materializadas nas transformações institucionais ocorridas na 

                                                           
447 Assim afirma: “Se existe o ciclo econômico puro, este somente pode originar-se pela forma em que as 

coisas novas se introduzem no processo econômico e este as absorve sob o marco institucional da sociedade 

capitalista. Na realidade, o ciclo econômico parece ser a forma estatística e histórica que origina o que 

geralmente se chama de “progresso econômico”. (SCHUMPETER, 1950, p. 07). “If there be a purely 

economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions 

of capitalista society, inserted into the economic process and absorbed by it. In fact, the cycle seems to be 

the statistical and historical form in which what is usually referred to as “economic progress” comes about”. 

(SCHUMPETER, 1950, p. 07). 
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sociedade capitalista. Dessa forma, a manufatura, a fábrica, a divisão do trabalho, as 

máquinas e as novas tecnologias, entre outros, são expressões de absorções institucionais 

das inovações processadas pela sociedade capitalista. Para ele, os ciclos são impossíveis 

de ocorrer em uma sociedade estática, em que não ocorrem perturbações, que funcionam 

sempre com base em um Equilíbrio Geral448. Ele acreditava que o capitalismo possuía 

potenciais inovadores449 e que as inovações eram as responsáveis pelos ciclos 

econômicos. Cabia investigar o motivo das inovações aparecerem em massa em 

determinados períodos e não se propagarem uniformemente por todo o corpo econômico, 

essa propagação vai acontecendo pouco a pouco. Isso acontecia em ondas, uma primeira 

em que as inovações venciam as resistências sociais, e depois uma onda secundária, que 

não acontecia de imediato, surgindo os imitadores que reproduziam as técnicas dos 

primeiros inovadores450, gerando um momento de auge e de depressão451. Assim, nesse 

estudo de 1935, ele buscou saber se através dos dados estatísticos e das tendências, as 

perturbações provocadas pelas inovações e a sua absorção pelo sistema econômico, 

gerando o auge e a depressão de acordo com a propagação e resistência as inovações. 

                                                           
448 “Para nosso propósito basta mencionar a inovação, ainda quando está unida intimamente aos outros 

dois, como um terceiro fator logicamente distinto das variações econômicas, e apresentar as seguintes 

proposições: o tipo de movimento ondulatório que chamamos ciclo econômico é acessório a mudança 

industrial, e sua existência seria impossível em um mundo econômico que somente possui repetições 

invariáveis nos processos produtivo e de consumo”. (SCHUMPETER, 1950, p. 07). “For our purpose it is 

both necessary and suffcient to list innovation, however much it may be linked to the other two, as a third 

and logically distinct fator in economic change, and to submit the propositions: the kind of wave-like 

movement, which we call the business cycle, is incidente to industrial change and would be impossible in 

na economic world displaying nothing except unchanging repetition of the productive and consumptive 

process”. (SCHUMPETER, 1950, p. 07). 

449 Para Schumpeter o capitalismo ainda era um sistema econômico que possuía potencial para a inovação 

e por este caráter determinava os seus ciclos. Ele acreditava que esse “capitalismo inovador” ainda não 

havia sido substituído pelo “capitalismo monopolista”, que ele se posicionava contrário. Ele acreditava na 

potencialidade do “capitalismo de competência”, que difundia as suas melhoras e gerava frutos. Aqui temos 

um ponto muito controverso na teoria schumpeteriana, pois o capitalismo já encontrava-se grandemente 

monopolizado no final do século XIX, não podendo ser considerado como um mero capitalismo de livre 

concorrência ou de competência, mas sim imperialista. É importante afirmar que o estudo de Schumpeter 

sobre o imperialismo defendia que esses dois modelos de capitalismo estavam em disputa no século XX. 
450 Ele não consegue provar tal afirmação e admite que o leitor precisará considerar a questão das 

inovações como uma hipótese, que está adaptada a realidade. Ele considera que é legítimo os leitores serem 

céticos sobre esse ponto, mas que “historicamente é possível associar cada ciclo com alguma indústria” 

(SCHUMPETER, p 11)450. “The fact that it is possible to associate historically every business cycle with a 

distinct industry” (SCHUMPETER, p. 11, 1944). 

451 Estabelecendo o equilíbrio, através da aproximação ou afastamento dos pontos normais, verificados 

por meio da construção de séries de integrais estatísticas e por meio do método dos mínimos quadrados, 

que é possível verificar se essa tendência se afasta ou se aproxima desse estado de equilíbrio e tendo em 

conta o papel das inovações, que são a única força possível para gerar o impulso para esse movimento. 

Lembrando, que ele está abstraindo e não analisando a influência dos fatores externos, mas ao contrário, 

ele está definindo o movimento através da construção de um sistema abstrato, como ele disse, de uma 

definição em laboratório, isolando o “fato social”. 
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Para ele, com as sequencias estatísticas definíveis no tempo e as suas flutuações452, o 

economista podia construir uma “série temporal” que permitia definir o ciclo 

econômico453. Após a construção desse “modelo” e das definições metodológicas, ele 

vai apresentar que os fatos históricos e estatísticos demonstram o papel das inovações e 

permitem verificar as hipóteses apresentadas anteriormente, ou seja, ele está em busca da 

compreensão de que se os fatores externos provocam o movimento ou se ele seguiu um 

curso normal, portanto, se é endógeno ou foi provocado por questões exógenas ao sistema 

econômico (454). 

                                                           
452 Ele estava em busca do estabelecimento do efeito da inovação como o fator motivador das mudanças 

do equilíbrio geral, que só poderia ser visualizado através da construção de um modelo com séries 

estatísticas e com a análise de fatos históricos. Com tal abordagem, seria possível verificar a tendência, de 

prosperidade ou depressão, principalmente através da utilização de métodos estatísticos, como o dos 

mínimos quadrados ou qualquer outro procedimento semelhante. Para Schumpeter, estatisticamente o ciclo 

econômico possui dois significados. O primeiro deles, é representado estatisticamente por uma sequência 

de magnitudes econômicas definíveis no tempo histórico, ou seja, ele estava em busca de elaborar séries 

“sistemáticas” e “sintéticas” do volume da produção, da taxa de investimento, da produção do ferro, do 

desemprego, dos preços, entre outros, que repetiam no tempo, mesmo que irregularmente. Essas “séries 

sistemáticas” significam a uniformização de uma sequência de magnitudes econômicas no “tempo 

histórico”, que segundo ele é diferente do “tempo teórico”. Para ele, essas magnitudes apresentam 

repetições irregulares no tempo, ou seja, apresentam acréscimos e decréscimos, mas apresentam 

uniformidades, mesmo que apareçam no tempo de forma irregular. No segundo deles, ele define que essas 

flutuações não são independentes nas séries temporais, as séries possuem relações entre si e aparecem 

associadas a fatos históricos, aparecendo imediatamente ou posteriormente a esses.  

453 O principal objetivo para a construção desse modelo é o estabelecimento de uma tendência estatística 

nessas séries cronológicas, que precisam ser divididas em intervalos e em subintervalos, onde podem se 

formar valores médios com integrais cronológicas baseadas em subintervalos, que aumentam ou diminuem 

de acordo com a passagem do tempo ou simplesmente se repetem. Depois de estabelecer essas duas formas 

para verificar estatisticamente, através de integrais dos subintervalos no tempo, ele vai definir a categoria 

de tendência, que é de fundamental importância para esclarecer os movimentos cíclicos. Por isso, a forma 

para o estabelecimento dessas tendências se dá através da verificação da existência de equilíbrio ou 

desequilíbrio do sistema, sendo necessário comparar um ano específico com outro e a partir daí estabelecer 

como era essa situação nesse ano específico, se ela era uma situação de equilíbrio ou de desequilíbrio. 

Assim, para definir essa tendência de acordo com o modelo de Equilíbrio Geral de León Walras, ele 

defende o estabelecimento de pontos gráficos nas séries cronológicas. Ele vai denominar esses pontos 

gráficos estabelecidos de pontos normais. Esses pontos formados nas séries servem para analisar os 

movimentos das séries cronológicas, através da avaliação do seu posicionamento na série cronológica, 

definindo se esses pontos que estão mais distantes e mais pertos do ponto normal. Assim, através da 

definição desses pontos, é possível estabelecer, por meio dessa distinção entre equilíbrio e desequilíbrio, 

principalmente de acordo com o movimento gráfico das séries, de acordo com as variações dos pontos 

normais, a tendência das mudanças econômicas. Dessa forma, através do movimento da série, de 

distanciamento ou aproximação dos pontos normais, torna-se possível estabelecer a tendência estatística 

presente nos ciclos econômicos. Depois dessa análise do equilíbrio e da tendência estatística, é possível 

analisar o esquema que resulta diretamente dessas observações dos dados. 

454 Ele apresenta como um exemplo de inovação o “auge ferroviário” nos Estados Unidos e na Inglaterra, 

que rompeu com o equilíbrio anterior e permitiu um aumento nos gastos com os bens de produção e 

consumo, devido a expansão do crédito e outras formas, gerando um período de prosperidade. Os demais 

setores tiveram que se adaptar a essas inovações introduzidas e os que não conseguiram foram liquidados 

ou absorvidos, estabelecendo um novo equilíbrio. Essa onda principal de inovações foi seguida por uma 

onda secundária, que na maior parte das vezes foram as causas das perturbações do equilíbrio. Como as 

ondas de inovações acontecem em determinados períodos e a sua distribuição não é uniforme no tempo, 

com a difusão das inovações, surge um período de depressão. Portanto, para Schumpeter existem duas fases 

principais no ciclo: a de prosperidade e a de depressão, com o impulso das forças depressivas na fase 
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Depois de toda essa abordagem, com a construção de todo esse aparato 

metodológico e teórico, ele vai adentrar no aspecto mais importante e polêmico de sua 

tese, ou seja, a relação entre os diversos ciclos econômicos (455). Ele denominou essa 

relação entre as várias temporalidades do ciclo econômico como “modelo tricíclico”. Para 

Schumpeter não existe apenas um movimento ondulatório. Algumas inovações demoram 

mais tempo do que outras para exercer a sua influência. Existem inovações com efeitos 

no longo prazo, enquanto existem outras inovações que atuam no curto prazo e 

desaparecem. Esse é um processo que ocorre por etapas sucessivas, dando origem aos 

ciclos de curto prazo, que são fundamentais no processo de longo prazo. Portanto, não 

existia apenas um ciclo uniforme e ele pretendia investigar a influência mútua dessas 

várias temporalidades, ou seja, a influência de um ciclo sobre o outro. Ele dividia esses 

ciclos em três modalidades: Ciclos de Kondratiev (longo prazo – 54 a 60 anos); Ciclos de 

Juglar (curto prazo – 6 a 10 anos); e Ciclos de Kitchin (curtíssimo prazo – 40 meses).  

O primeiro deles era o ciclo econômico longo, ou “ciclo de Kondratiev”, com 

duração de cerca de “54 a 60 anos”. Esses ciclos representavam etapas históricas do 

processo de inovação em um determinado momento e em alguma indústria específica. 

Assim ele considera que o primeiro ciclo de Kondratiev foi de 1783 até 1842, que pode 

ser caracterizado como “revolução industrial”. O ciclo seguinte foi de 1842 até 1897, que 

é caracterizado pela era do vapor, do aço e das ferrovias. Esses fatos são os fatores 

determinantes e dominantes e como consequência deles ocorrem as mudanças 

econômicas e as flutuações durante esses períodos, seguindo cada uma das quatro fases 

do ciclo. Ele acredita que pode explicar, como é feito de maneira mais comum, através 

da expansão e contração do investimento e do crédito. O segundo modelo eram os Ciclos 

de Juglar, com duração entre 6 a 10 anos. Esses ciclos influenciavam e eram influenciados 

pelos ciclos longos. Segundo Schumpeter, eles indicavam casos particulares de inovações 

em indústrias específicas, com a sua expansão e absorção. O terceiro modelo eram os 

                                                           
descendente e o impulso das forças inovadoras na fase ascendente. No interior de cada uma dessas fases, 

como regra geral, segundo Schumpeter também existem quatro fases: prosperidade, contração, depressão e 

recuperação. Processo semelhante ao “auge ferroviário” foi verificado com a “Revolução Industrial”, 

iniciada no final do século XVIII e em outros exemplos históricos que depois serão fornecidos em sua 

detalhada análise sobre os ciclos de inovações no livro Ciclos de Negócios. Schumpeter defende que esse 

“modelo” exposto possibilita um quadro mais próximo da realidade sobre o fenômeno das “contrações 

cíclicas”, pois eles estão de acordo com as “evidências estatísticas” e históricas. 
455 Foi justamente nesse aspecto que a sua tese foi mais criticada, como um modelo metafísico e apenas 

um fruto da criatividade inventiva do autor. Porém, ele considerava essa como a parte mais essencial da sua 

tese. 
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ciclos de Kitchin, com duração de cerca de 40 meses, sendo subintervalos dos ciclos de 

Juglar. 

O grande movimento teórico de Schumpeter e do sistema schumpeteriano, foi 

a aproximação cada vez maior com a História e a estatística, principalmente como meios 

para fundamentar a sua tese sobre o papel da inovação no ciclo econômico e na 

perturbação da estabilidade do fluxo circular. 

A teoria oferecida por Kondratiev para explicar a repetição cíclica das 

oscilações longas não tinha uma fundamentação empírica como a apresentada por 

Schumpeter. Ele não demonstrou que os investimentos de “bens de capital básicos” se 

amontoam ao redor de uns momentos separados por períodos de quarenta e outo a 

sessenta anos. Os dois autores coincidiam em vários aspectos, particularmente no 

entendimento de um movimento cíclico no longo prazo, porém, a importância que 

Schumpeter dá ao elemento inovação não é encontrado na obra de Kondratiev, que apesar 

da importância, estava ligado centralmente a ideia de renovação do capital fixo. A 

recepção da obra de Kondratiev por Schumpeter se deu por permitir incorporar a sua 

teoria da inovação e da destruição criativa em uma perspectiva de longo prazo. 

 

 

 

 

IGNÁCIO RANGEL, UM LEITOR DE KONDRATIEV 

 

Ignácio Rangel foi o primeiro autor que elaborou uma teoria sistemática sobre 

os ciclos econômicos no Brasil. A partir da década de 1960 ele precisou mais essa 

categoria ao introduzir as ideias do economista russo Nicolai Kondratiev, relacionando a 

sua tese da Dualidade Básica aos Ciclos Econômicos Longos. 

O economista Bresser Pereira relembrou um curioso fato sobre Rangel 

ocorrido em 1972, que demonstra esse pioneirismo. Segundo ele, em uma conferência na 
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SBPC456, “baseado nas ondas longas de Kondratieff, ele nos disse que a economia 

mundial estava prestes a mergulhar em uma grande crise”, o que causou uma surpresa 

generalizada, pois “em meio à grande prosperidade daqueles anos, ninguém lhe prestou 

atenção”. 

Bresser estava se referindo ao primeiro texto que Rangel escreveu sobre os 

Ciclos Econômicos Longos, que foi uma conferência na SBPC em 1972, onde apresentou 

o trabalho Perspectivas Brasileiras para a Próxima Década (anos 70). Neste estudo, ele 

abordou como ocorriam os ciclos de Kondratiev no Brasil457 e as perspectivas abertas ao 

desenvolvimento econômico. Ele reafirmava uma tese defendida anteriormente, a de que 

o impulso para o movimento cíclico de uma economia periférica, como a brasileira, 

sempre vinha de fora, conforme havia verificado com a industrialização substitutiva. 

Porém, dessa vez ele vinha com um novo embasamento teórico: as ideias de Kondratiev. 

Isso era novo, até então ninguém tinha realizado tal análise no Brasil. Enquanto a maioria 

dos teóricos brasileiros voltavam os seus olhos para dentro do país, interpretando as crises 

por meio do esgotamento interno de um modelo  – à medida que para Paul Singer em 

1965 os ciclos políticos de crise eram endógenos, ao passo que Celso Furtado afirmava 

em 67 que a estagnação era uma tendência inerente as economias subdesenvolvidas, ao 

mesmo tempo em que Bresser Pereira demonstrava em 1968 os fatores internos que 

levavam às crises, na mesma proporção que Maria da Conceição Tavares em 1971 

defendia que a crise vinha de um esgotamento endógeno, no momento em que Francisco 

de Oliveira em 1972 falava em crise de acumulação –, o economista maranhense vinha 

com algo novo, a relação entre o interno e o externo. Ao falar sobre o impulso externo, 

ou seja, dos fatores exógenos do Ciclo Longo de Kondratiev, ele defendia que existia uma 

                                                           
456 “Em 1972, em uma reunião da SBPC, onde um pequeno grupo de economistas, entre os quais Antônio 

Barros de Castro e eu, discutíamos a economia brasileira, reapareceu o velho Rangel. Notei que os novos 

economistas não lhe deram muita importância, inclusive porque vinha com uma previsão surpreendente. 

Baseado teoria das ondas longas de Kondratieff, ele nos disse que a economia mundial estava prestes a 

mergulhar em uma grande crise. Em meio à grande prosperidade daqueles anos, ninguém lhe prestou 

atenção. E no entanto, no ano seguinte, a primeira crise do petróleo levou ao final dos 30 ‘anos dourados’ 

do desenvolvimento capitalista. As taxas de crescimento e de lucro caíram verticalmente, e os Estados 

Unidos, que naquele período havia sido relativamente generoso em relação aos países do terceiro mundo, 

deram uma grande guinada em suas políticas, agora marcadas pelo neoliberalismo e o globalismo”. 

(PEREIRA, 2005, p. 92). 

457 “Já no século passado, a noção de ciclo se havia firmado no pensamento econômico – inclusive a 
percepção da chamada vaga secular, o chamado “ciclo de Kondratiev”, cobrindo cada um deles dois 
quartéis de século, aproximadamente” (RANGEL, 2005, p. 289). 
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relação dinâmica entre os ciclos internos, os juglarianos, e os Ciclos Longos de 

Kondratiev. 

A visão cíclica de Ignácio Rangel pode inicialmente ser demonstrada em sua 

peculiar visão do “Milagre” econômico e da Ditadura Militar esboçada anos mais tarde, 

1985, em uma importante sistematização intitulada Economia: Milagre e Anti-Milagre. 

Neste trabalho, Rangel deixou clara a sua interpretação sobre esse período, afirmando que 

“a ditadura militar insere-se como um período muito claramente definido, na história do 

Brasil e na história do capitalismo mundial”, que “corresponde ao decênio final da fase 

‘a’ do 4º Ciclo Longo e ao primeiro decênio da fase “b” do mesmo ciclo” (RANGEL, 

1985, p. 19), de que o “Milagre” não foi nada menos do que a conjunção de um ciclo de 

Juglar ascendente com um de Kondratiev também ascendente, esgotando-se em seus dois 

polos no final da década de 1970 e produzindo toda a profunda crise da década de 1980. 

Para ele, “a crise, mais exatamente, é apenas o momento de transição da fase ‘a’ para a 

fase ‘b’ de cada ciclo” (RANGEL, 1985, p. 19), tanto externamente como internamente. 

Nesta obra, Rangel defende que a crise de 1962 a 1965 foi responsável pela 

derrubada do presidente João Goulart e ela tinha a sua origem interna. Por isso que ela foi 

solucionada internamente, pois a ditadura significou apenas uma forma de sustentação do 

“regime feudal-burguês, pela hegemonia do latifúndio semifeudal”, mas que o 

capitalismo não deixava de se desenvolver e a economia de se diversificar com a Ditadura 

Militar. Por isso, ele buscará explicar o epicentro da crise dos anos 80, ou seja, o principal 

motivo, a relação essencial, no desenvolvimento do capitalismo brasileiro durante a 

década de 70, que levou a profunda crise da década de 80, que era uma conjunção entre 

o ciclo juglariano descendente e o Ciclo de Kondratiev descendente, e que também teve 

como resultado a Derrubada da Ditadura Militar. Ou seja, foram principalmente as crises 

econômicas que derrubaram o governo constitucional e o governo ditatorial. 

Para Rangel, o capitalismo ia seguindo um percurso de desenvolvimento de 

sua forma mais simples para as formas mais complexas. Assim, se o desenvolvimento 

capitalista no Brasil fosse se aprofundando, como foi, ele desenvolveria um moderno 

parque industrial, que modernizaria a agricultura, desestruturando o latifúndio feudal, e 

chegaria a sua etapa suprema, o capitalismo financeiro, onde este desenvolveria todas as 

suas potencialidades. Por isso, caberia entender esse movimento durante a década de 70, 

período em que estava se complementando a conformação do Departamento I industrial, 

superando o Departamento I semi-industrial, e criando com isso todas as condições para 
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uma “subsunção real” de toda a produção industrial ao capital, portanto, colocando na 

ordem do dia uma modernização dos serviços de utilidade pública e a eliminação dos 

recursos ociosos, que só poderia ser superada com o pleno desenvolvimento do 

capitalismo financeiro no Brasil. Essa era a questão central, o “epicentro da crise”, e 

descortinar esse processo de desenvolvimento do capitalismo financeiro era fundamental 

para compreender o ciclo juglariano e a sua consequente crise. 

Para ele, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil como nação periférica, 

não ocorria sem a influência do Ciclo Longo da economia mundial. Por isso que era 

necessário entender a fase histórica específica que o Brasil desenvolvia o seu capitalismo 

financeiro e como se chegou na crise da década de 1980, conforme dissemos, responsável 

pela desestruturação da própria Ditadura Militar. Ele defendeu que a década de 1970 foi 

marcada por uma “conjuntura extremamente favorável”, quando a economia mundial 

estava no final da fase ascendente do 4º Ciclo Longo e estava ocorrendo uma fase ‘a’ de 

crescimento do seu ciclo endógeno. Em outras palavras, a economia mundial ainda 

manteve certo vigor até 1973, necessitando de nossos produtos manufaturados e 

exportando capitais, enquanto ocorria uma fase ascendente interna, com uma nova 

diversificação do sistema econômico, nesse caso, a consolidação do moderno 

Departamento I, pois em 1964 o impulso industrial não havia se esgotado e nem o 

capitalismo financeiro havia se desenvolvido plenamente e essa foi a base para a criação 

das condições para a expansão de 67-73 a uma taxa de crescimento de 11% e de 74 a 78 

de 4,5%, portanto, um Ciclo endógeno de 11 anos de crescimento. 

Segundo Rangel, os Ciclos endógenos de Juglar são precedidos por mudanças 

institucionais que permitem o desenvolvimento do capitalismo para uma fase seguinte. O 

“Milagre de JK” foi precedido pela Instrução 70 da SUMOC, que criou a base 

institucional para o crescimento da década de 50. A modificação institucional que havia 

permitido o “Milagre” da Ditadura e estava diretamente relacionada ao desenvolvimento 

do capitalismo financeiro no Brasil era o instituto da correção monetária. 

 

A dinamização de cada setor deve ser precedida pela criação de 

condições jurídico-institucionais novas, as quais, ao mesmo 

tempo que favorecem os investimentos em um grupo de 

atividades, bloqueiam os investimentos em outros setores. (...) 

Assim, o Estado orientava o esforço de industrialização para 

certas áreas do sistema econômico, embora inibindo essa mesma 
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industrialização em outras áreas da economia (RANGEL, 1985, 

p. 23). 

 

O seu raciocínio era o seguinte: mesmo com todo diagnóstico equivocado por 

parte dos economistas e das políticas econômicas governamentais, que atribuíam a 

elevação inflacionária ao excesso de demanda e não entendiam as peculiaridades da 

oferta, a economia ia criando espontaneamente respostas aos seus problemas. Inclusive, 

Rangel afirmava que durante o crescimento industrial, a inflação crescia a medida que a 

economia se desaquecia e diminuía à medida que a economia crescia. Portanto, com 

diagnósticos equivocados dos governantes e economistas, estes só podiam medicar de 

maneira errada: as políticas de redução dos salários e de contigenciamento fiscal não 

combatiam a inflação. Portanto, independentemente da ação do governo, começou a 

surgir um movimento natural na economia decorrente do aumento da inflação, que foi a 

correção monetária. Como os juros eram menores do que a inflação, ocorria uma correção 

monetária promovida por consórcios, financiamentos habitacionais, empréstimos, entre 

outras atividades econômicas. Com isso, o governo militar realizou uma reforma para 

legalizar a situação que já vinha ocorrendo naturalmente na economia devido ao próprio 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ou seja, o procedimento da indexação. Rangel 

acreditava que esse era um dos aspectos institucionais mais importantes e que permitiu o 

crescimento do “Milagre”, pois “era um passo decisivo para conviver com a inflação e 

tirar proveito dela”. Para ele, foi essa base institucional, a da reforma financeira, que 

preparou o “Milagre” da Ditadura, como a Instrução 70 havia preparado antes o Milagre 

de JK. A correção monetária não foi revogada porque “estava na ordem natural das 

coisas”, ajudando, sob a “égide” da inflação, o nascimento do capitalismo financeiro no 

Brasil. Foi por esse motivo que surgiu em um curto período um sistema nacional de 

poupança que aplicou na construção habitacional, que liberou recursos públicos para 

serem aplicados nos serviços de utilidade pública. Porém, logo esse ciclo juglariano 

interno se esgotaria e entraria em crise, que somado ao Ciclo Longo descendente, levaria 

a profunda crise da década de 1980. 

A posição de Rangel significava “nadar contra a correnteza” da ideologia 

presente na maior parte dos miliares, economistas e tecnocratas ligados ao bloco no poder, 

mas também, por outro lado, da oposição ao regime militar, composta dos 

desenvolvimentistas nacionalistas e da esquerda política, que defendiam, em sua maioria, 
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uma visão estagnacionista. O caso mais evidente entre os intelectuais brasileiros foi o de 

Celso Furtado. 

Apesar de Ignácio Rangel ter sido um pioneiro na difusão do pensamento de 

Kondratiev no Brasil, a sua apropriação se aplica cabalmente ao conceito da “redução 

sociológica” cunhado por Alberto Guerreiro Ramos, de adaptar as teorias estrangeiras a 

realidade nacional. Ele não copiou mecanicamente as ideias do economista russo e as 

aplicou a realidade do país, ele as formulou com base na História Econômica brasileira e 

particularmente a construiu vinculada com as suas pesquisas e conclusões teóricas 

anteriores, particularmente a Teoria da Dualidade Básica da economia brasileira. A sua 

síntese inovadora defendia que a Teoria dos Ciclos Econômicos Longos só era 

compreensível no Brasil vinculada com a sua Teoria da Dualidade Básica da economia 

brasileira. 

Antes, em 1968, em meio a toda essa efervescência política brasileira e 

mundial, Rangel havia escrito sobre a crise brasileira, mas não de uma ótica particular do 

Brasil e sim tentando estabelecer uma teoria geral das crises. Não que em sua obra de 

1958, A Dualidade Básica, não existisse uma teoria da mudança social e institucional no 

Brasil e inclusive uma teoria das crises e dos ciclos implicitamente levantadas. Porém, 

como uma elaboração sistemática sobre o assunto, encontramos somente em um artigo 

sobre os acontecimentos do maio de 68 na França, onde ele chamava a atenção sobre os 

ciclos longos de Kondratiev, em um artigo publicado no jornal Correio da Manhã em 16 

de junho de 1968, intitulado Privilegiados ou Sobrantes?, em que trata sobre o carcomido 

argumento de que a revolta francesa era um movimento de privilegiados. Ao contrário 

desse diagnóstico, Rangel demonstrou que o movimento de 68 era o resultado das 

contradições econômicas e de classe na França, que devido a estagnação da economia 

francesa, uma série de jovens universitários formados não encontravam colocação no 

mercado de trabalho, eram uma “força desaproveitada”, e conseguiram o apoio da classe 

operária que antevia o desemprego estrutural. Nesse artigo ele buscava uma visão mais 

ampla, demonstrando que a crise francesa representava um “mal-estar” global e que o 

movimento de 68 aconteceu até mesmo nos Estados Unidos, Praga, Belgrado, Varsóvia 

e Pequim, onde o movimento “foi às suas últimas consequências” (RANGEL, 2005, p. 

599). Ele começou a analisar os acontecimentos e se propôs a “precisar o conceito de 

crise: [que] trata-se de um dos quatro estágios do ciclo econômico: depressão, 

recuperação, prosperidade e crise” (RANGEL, 2005, p. 601). Segundo ele, seguindo o 
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preceito de Juglar, a crise sempre ocorre depois de um período de euforia, sendo uma 

“ordem natural das coisas”. Afirmava que o que mudou foi que as crises deixaram de ser 

abruptas, de uma queda brusca, para uma queda “mais ou menos suave” e que inclusive 

a inflação no Brasil “prestou-nos relevantíssimo serviço, impedindo o colapso (...), mas 

não pôde impedir que a taxa de formação de capital declinasse, arrastando todo o 

sistema econômico para baixo e impondo mudanças institucionais profundas, já feitas ou 

por fazer” (RANGEL, 2005, p. 601). Além disso, ele afirmou que além da existência do 

ciclo de Juglar decenal, também haviam os ciclos de meio século, como o iniciado no 

pós-guerra, que havia gerado um grande crescimento econômico. Assim afirma: 

 

Seja ou não esse movimento uma expressão do ciclo de 

Kondratiev, a verdade é que a reconstrução seguiu uma trajetória 

perfeitamente lógica (...) O mundo capitalista e o mundo 

socialista evoluíram durante todo esse período por rotas 

aproximadamente paralela. Noutros termos ou o plano copiou a 

vida, ou foi a vida que se impôs ao plano. (RANGEL, 2005, p. 

602). 

 

Rangel prognosticou que esse crescimento econômico do pós-guerra tinha 

que chegar ao fim, que a indústria de bens de equipamento continuava “criando campos 

propícios para essa formação de capital” (RANGEL, 2005, p. 602), inclusive, o capital 

humano, com os jovens universitários formados e desempregados que ocupavam em 

protesto as ruas de Paris e outras cidades do mundo. Portanto, os sinais de esgotamento 

da fase ascendente do Ciclo Longo, estava passando. 

Em sua exposição na SBPC em 1970, o economista maranhense trazia uma 

novidade não apenas ao dizer que a crise mundial estava chegando devido ao fim de um 

ciclo longo de Kondratiev iniciado no pós-Guerra. A sua novidade consistia no seu 

otimismo, ao demonstrar que os ciclos de Kondratiev possuem uma particularidade no 

Brasil e que era necessário aproveitar as oportunidades advindas desse momento. 

Novamente Rangel com essa ideia de aproveitar as oportunidades das crises. Tirar 

oportunidades das crises? Sim. Para fundamentar isso, ele explicava que o impulso era 

exógeno, que vinha de fora, e ele funcionava de duas maneiras458: 1) nos ciclos 

                                                           
458 Rangel definiu que: “as perspectivas econômicas do Brasil (...) são inseparáveis das do mundo como 

um todo”, já que “o impulso primário que faz mover a economia brasileira é, e sempre foi, de origem 

externa” (RANGEL, 2005, p. 288) e chegou ao ponto de afirmar que o processo de crescimento seria 
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ascendentes da economia mundial, o Brasil agia como uma economia complementar das 

demandas do centro e crescia “para fora”; 2) nos ciclos descendentes da economia 

mundial, a economia brasileira funcionava de maneira autárquica, copiando a nova 

tecnologia produzida no ciclo longo anterior, ocorrendo um ciclo de crescimento “para 

dentro”. Portanto, no momento em que o Brasil ia se defrontar com uma crise da economia 

mundial, era a hora de aproveitar e crescer “para dentro”. Essa era a forma que o país 

podia se aproveitar da crise para crescer. 

E como Rangel entendia os ciclos econômicos longos? Ele entendia que o seu 

movimento era ditado pelas inovações tecnológicas ocorridas nos países centrais. Para 

ele, quando ocorriam as revoluções técnico-científicas, elas se propagavam por todo o 

sistema. As inovações iniciavam no centro e depois se propagavam para a periferia, que 

sempre copiava e nunca produzia tais inovações tecnológicas gestadas pelo centro. 

Durante esse processo de propagação, tanto nos países centrais como nos periféricos, 

existia um setor de vanguarda e um setor atrasado. Alguns setores atrasados resistiam as 

inovações e de acordo com a taxa de lucro proporcionada pela implementação da nova 

tecnologia, ocorria ou não o processo de renovação, que variava de acordo com as 

condições favoráveis ao investimento empresarial. Portanto, não bastava que as novas 

tecnologias fossem criadas, essas precisavam ser materializadas em novos meios de 

produção, na qualificação dos trabalhadores, na organização da atividade produtiva e se 

essa inovação não chegasse de fato a representar uma mudança e um fator para o aumento 

da taxa de lucro empresarial, esse avanço tecnológico podia até ser interrompido pela 

falta de motivação para os investimentos empresariais459. Portanto, quando se concluía a 

implantação de uma nova tecnologia, podiam surgir freios que bloqueavam a sua 

propagação, fazendo, na maioria dos casos, com que a tecnologia recém-criada não se 

                                                           
ininteligível sem as condicionantes externas, que o nosso desenvolvimento era “servil” e “passivo” em 

relação aos países desenvolvidos. Porém, “embora o impulso nos chegue sempre de fora, (...) outras vezes 

assume a forma de um movimento inverso, isto é, de autarcização, de redução do coeficiente de abertura 

da economia” (RANGEL, 2005, p. 288). Assim, quando a economia brasileira “tem seu motor primário 

dentro do próprio mercado nacional no processo de imitação das funções de produção e de consumo de 

vanguarda, posto em marcha pela contração da demanda externa, e não pela sua expansão” (RANGEL, 

2005, p. 288). 

459 “O progresso técnico – como produto final da cultura – é apenas uma das precondições para o progresso 

da tecnologia ou inovação tecnológica. Tecnologia é técnica materializada em instrumental de produção 

em qualificação de mão-de-obra, em organização de atividade produtiva é técnica e é economia, ao mesmo 

tempo. E nada impede que o avanço técnico se perca – ou deva aguardar muito tempo para se aproveitar 

em inovação tecnológica – simplesmente por falta da ocorrências das necessárias precondições 

econômicas” (RANGEL, 2005, p. 290). 
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tornasse atrativa para os empresários, que não realizavam investimentos por não verem 

vantagens, levando a interrupção na propagação das inovações e impedindo a 

consequente renovação tecnológica. Porém, quando eram superadas tais barreiras e 

resistências, quando essa nova tecnologia era implantada, a tendência era transformar 

todos os setores da economia, onde a propagação atingia o conjunto da economia, 

destruindo os setores atrasados que não conseguiam se adaptar as inovações460. Portanto, 

a superação do atraso era uma condição do capitalismo e não era restrita aos países da 

periferia. O atraso dos países periféricos apenas significava que esses tinham uma 

condição de grande crescimento econômico no momento em que a propagação da 

tecnologia iniciada no centro se generalizava para o conjunto do sistema. Dessa forma, o 

progresso econômico tendia historicamente a assumir um caráter cíclico, com a sucessão 

de épocas de expansão e de estagnação, motivado pelos ciclos de renovação tecnológica, 

que tinham como base “a durabilidade dos recursos produtivos comprometidos na função 

de produção inovadora” (RANGEL, 2005, p. 292). Conforme podemos perceber com essa 

análise, ela é bem próxima do conceito de ciclo elaborado por Joseph Schumpeter. 

Porém, ele defendia que existia um circuito diferente na propagação das 

inovações no centro e na periferia. Enquanto nos países centrais esse processo de 

renovação se dava primeiro no departamento I (indústria pesada/meios de produção) e 

depois se propagava para o departamento II (indústria leve/bens de consumo), na periferia 

ocorria um movimento inverso, a industrialização se iniciava primeiro pelo departamento 

II e só depois avançava para o departamento I. Além do mais, as economias periféricas 

tinham que esperar o centro completar todo o ciclo de renovação tecnológica para iniciar 

o seu processo de cópia da nova tecnologia para a renovação do seu próprio parque 

industrial. 

Segundo Rangel, historicamente as inovações tecnológicas atingiram uma 

escala global a partir de 1913, que foi quando as inovações tecnológicas capitalistas 

alcançaram o conjunto do mercado mundial. O segundo ciclo tecnológico ocorreu entre 

o ano de 1913 e o ano de 1938, que foi um período depressivo e nele se acumulou 

precondições científicas e técnicas para um novo ciclo de inovações tecnológicas, mas 

                                                           
460 Rangel afirma: “uma vez definida nova tecnologia ela tende a se estender rapidamente a toda a 
atividade interessada – e por extensão a toda a economia – desmantelando e alijando do mercado as 
unidades produtivas não renovadas. Isso t implica intensa formação de capital, enérgica expansão da 
demanda efetiva global, do emprego e, afinal, do dividendo social (RANGEL, 2005, p. 293) 
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que não teve forças para se deflagrar em escala global. Um terceiro ciclo tecnológico foi 

de 1938 até 1963, com a Guerra, que gerou um grande potencial para a inovação que foi 

aplicado e aproveitado na reconstrução do pós-Guerra. Segundo ele, a partir de 1963 

surgiu um quarto ciclo tecnológico, marcado pelo fim do período de prosperidade da 

reconstrução do pós-Guerra. Para Rangel, o Brasil deveria aproveitar as oportunidades 

criadas pelo ciclo econômico descendente iniciado a partir de 63, pois era um momento 

em que podia incorporar as novas tecnologias criadas durante a fase descendente do 

Terceiro Ciclo Longo de Kondratiev. A nova tecnologia havia sido criada durante a 

Guerra e tinha sido incorporada na produção durante a fase ascensional do Quarto Ciclo 

Longo de Kondratiev, levando a uma modernização das economias dos países capitalistas 

centrais. Na fase descendente do Terceiro Ciclo de Kondratiev, quando o mercado 

mundial tinha ficado limitado as exportações brasileiras e havia criado as condições para 

uma industrialização autárquica através de um processo de substituição de importações, 

a industrialização brasileira tinha realizado esse processo, importando essa tecnologia do 

centro e renovando o seu parque industrial, já que o Brasil não produzia a sua tecnologia 

e nem era vanguarda das revoluções técnico-científicas, apenas importando essa 

tecnologia produzida pelos países centrais do capitalismo nesses momentos de crise 

mundial. 

Para ele, o Estado brasileiro podia reduzir os efeitos negativos dos ciclos 

econômicos através de um planejamento que regulasse o processo de inovação 

tecnológica, escolhendo os setores em que poderia impulsionar e aqueles em que podia 

esperar a sua obsolescência. O Estado precisava materializar esse processo na produção, 

na qualificação dos trabalhadores, na organização da atividade produtiva, já que de acordo 

com essa dinâmica dos ciclos econômicos longos, as condições para o crescimento 

econômico estavam dadas, pois “quanto maior o nosso atraso tecnológico, maior o nosso 

potencial de crescimento em futuro próximo” (RANGEL, 2005, p. 290). Com a 

mentalidade de um técnico de Estado, ele sugeria que podia ser verificado o potencial de 

crescimento nacional “partindo da observação do ocorrido na área desenvolvida no 

mundo, e da acumulação de precondições materiais e humanas no interior de nossa 

própria economia nacional, etc.” (RANGEL, 2005, p. 291) e com isso, o planejador 

econômico, ou seja, o Estado, deveria ordenar essas técnicas, aproveitando-se das 

oportunidades abertas com essa dinâmica dos ciclos econômicos. Como nos ciclos 

descendentes da economia mundial o impulso externo mudava de forma, ele permitia a 
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expansão do mercado interno, mas que estava condicionada a importação de meios que 

modernizavam a economia. Para reforçar esse ponto de vista, ele afirmava que durante o 

processo de industrialização substitutiva não ocorreu um isolamento do Brasil, mas ao 

contrário, a economia brasileira se aproximou dos países desenvolvidos muito mais do 

que quando ocorria a abertura do mercado interno para o setor externo, como ocorria nos 

períodos ascendentes da economia mundial, onde o Brasil crescia “para fora”. Por isso a 

necessidade de se entender o movimento do Kondratiev, que ocorria externamente, no 

âmbito da economia mundial, pois era a partir desse aspecto que “esses movimentos 

devem ser pesquisados essencialmente no centro dinâmico da economia mundial” 

(RANGEL, 2005, p 289) e a sua influência na periferia, pois existiam condições concretas 

para um grande crescimento econômico, desde que soubesse ser aproveitado. Por isso ele 

constatava que “o potencial produtivo, necessário à detonação da etapa subsequente do 

processo, já aí está, não apenas disponível, mas, o que é mais importante, como fator ativo 

de pressão no sentido da própria utilização” (RANGEL, 2005, p. 306). Ele defendia que 

todos os fatores para o crescimento econômico já estavam presentes, como a liberação da 

economia rural, o aproveitamento da economia urbana, da economia familiar para a 

economia de mercado, além da necessidade de inúmeros serviços e tecnologias para 

organizar as metrópoles brasileiras e redistribuir renda461. 

Em 1978 ele já prenunciava essa concepção de um nacionalismo idealista 

sobre o papel do sistema financeiro nacional. Em um texto intitulado Estrutura Agrária 

Sociedade e Estado, apresentado no II Seminário sobre Estrutura Agrária e 

Desenvolvimento Recente da Agricultura no Brasil, ocorrido na Unicamp, ele defendeu 

que no estágio que a industrialização brasileira tinha atingido, existia uma necessidade 

institucional de reestruturação do sistema financeiro, que permitiriam a ruptura com uma 

série de estrangulamentos criados: a urbanização incontrolada, a precária 

interdependência entre as regiões, etc. O problema decisivo continuava sendo a utilização 

dos recursos ociosos e só poderiam ser rompidos com o surgimento de um sistema 

financeiro nacional. Segundo ele, a ruptura dos pontos de estrangulamento, usando o 

                                                           
461 Rangel afirma: “dado que a nova tecnologia de serviços necessários a tornar governável os 

supercentros urbanos (...) está agora disponível, o problema se transfere para o esquema de distribuição da 

renda em sua expressão mais sintética, definiria esse problema como o de transferir a ênfase da atividade 

do mercado de capitais, da redistribuição do inexigível das unidades econômicas públicas ou privadas para 

a redistribuição do exigível de prazos curto e médio – no sentido geral do alongamento deste”. (RANGEL, 

2005, p 306). 
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departamento I, principalmente na construção e metalurgia, utilizando os recursos 

ociosos, ia empregar e amenizar os efeitos da crise agrária e social462. Por isso que a 

questão do sistema financeiro seria decisiva, pois as dificuldades em investir nos pontos 

de estrangulamento, como estradas, geravam cada vez mais problemas para a formação 

de capital via poupança ou investimento. Segundo ele, o movimento desse processo 

modificaria as bases do Pacto de Poder da sociedade brasileira, com o surgimento da 

Quarta Dualidade, onde a burguesia industrial se tornaria a sócia menor e o capital 

financeiro nacional o sócio maior, destituindo o latifúndio da aliança que administra o 

Estado463. 

Com isso, Rangel começou a demonstrar um espírito crítico às possibilidades 

de crescimento e de oportunidades que haviam surgido no início da década, porém, sem 

perder o seu otimismo, afirmando que era possível se aproveitar do momento propício 

para estimular o crescimento das economias periféricas através de uma crise de 

substituição de importações, particularmente pela substituição das antigas tecnologias. 

De certa forma foi o que havia ocorrido durante o governo de Geisel (1974-1979), que 

foi marcado pela estatização de certos setores e até pelo nascimento de uma nova 

tecnologia com o programa Pró-Álcool, mas que não teve condições de criar uma 

alternativa energética para o país. Além disso tudo, nesse momento Rangel não estava 

constatando uma questão importante, de que uma das consequências da nova fase do 

capitalismo era a financeirização do capitalismo e a expansão do capital fictício, que o 

processo de substituição, como tinha ocorrido em outros momentos, não se repetiria da 

mesma maneira, assim como o neoliberalismo, que havia se iniciado no Chile, ganhava 

força nos países centrais com os governos de Thatcher e de Reagan. 

No final da década de 80 os limites do modelo econômico da ditadura eram 

evidentes, o Milagre havia naufragado completamente, mas também era uma situação 

global do capitalismo, onde há uma década o ritmo de crescimento mundial havia 

diminuído, se agravando mais ainda na década de 80 com a Crise da Dívida. Contrastando 

com o seu espírito positivo do início da década, Rangel não acreditava em uma solução 

                                                           
462 Rangel Prenuncia um temporário retrocesso da crise agrária, ou seja, segundo ele a anomalia entre 
uma indústria processando-se sem reforma agrária, que removesse de todo o sistema as relações feudais 
de produção, parecia que seria superado e resolveria inúmeros problemas sociais brasileiros. 
463 Esse prognóstico de Rangel não se concretizou, o que aconteceu no início da década de 90 foi uma 
mudança na composição das classes que compõem o Pacto de Poder, mas de maneira inversa da 
defendida por Rangel. O que aconteceu foi um enfraquecimento do papel da burguesia industrial e uma 
aliança entre o capital financeiro internacional com o latifúndio. 
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com a cópia de avanços tecnológicos do centro do capitalismo. Em 1979 ele trouxe a luz 

essas ideias em uma palestra intitulada O Brasil e a Revolução Técnico-Científica. Nessa 

conferência ele apresentou uma visão pessimista sobre o desenvolvimento tecnológico. 

Segundo ele, os limites dos recursos naturais do Planeta se apresentavam como um 

problema para a própria humanidade e que para o Brasil não bastava a cópia de 

tecnologias predatórias, que utilizava os recursos naturais de maneira irresponsável, como 

era o caso energético, particularmente do petróleo. Por isso cabia cada vez mais avançar 

para um planejamento global que pudesse tanto descobrir novos recursos como utilizar 

de maneira mais racional os já existentes. 

Antes de avançarmos, é necessário realizarmos um adendo. Desde 1963, 

quando Rangel publicou o seu livro A Inflação Brasileira, ele não era mais conhecido do 

grande público. A ditadura militar nunca deu oportunidade para Rangel e ele nem mesmo 

foi convidado para qualquer sugestão na política econômica. Isso era evidente, ele se 

apresentava como um homem de “esquerda”, ele morreu se considerando um 

“comunista”, portanto, evidentemente ele não teria espaço naquele ambiente 

completamente reacionário e contrarrevolucionário que prevaleceu durante toda a 

vigência do regime militar. Com isso, Rangel viveu um certo ostracismo desde 1963, 

quebrado apenas no final da década de 70 mediante a influência de Bresser Pereira. Em 

1978 ele retomou o contato com Rangel e republicou A Inflação Brasileira464, que foi um 

grande sucesso editorial. Em 1979 Bresser Pereira estava trabalhando sobre a questão da 

inflação465 e convidou Rangel para palestras. Isso foi muito importante para Rangel, 

                                                           
464 “Foi realmente nos anos 70 que me tornei amigo de Rangel. Quando ia ao Rio de Janeiro, procurava-

o, e tínhamos longas e estimulantes conversas. Em 1978, com sua concordância, propus a meu amigo e 

editor, Caio Graco Prado, da Editora Brasiliense, que publicasse uma nova edição de A Inflação Brasileira. 

Dessa forma queria fazer lembrar o grande economista, que ainda não se recuperara de seu afastamento do 

BNDES e da vida pública brasileira. A nova edição esgotou-se rapidamente, não apenas porque o livro 

original que foi publicado sem alterações, era extraordinário, mas porque Rangel incluiu nele um “Pósfacio” 

antológico. Nele, ao invés de voltar às suas idéias dos anos 60, avançou, mostrando de forma pioneira que 

a economia brasileira estava caminhando na direção de uma grande crise de financiamento, na medida que 

o Estado brasileiro estava perdendo capacidade para realizar a tarefa fundamental que lhe coubera desde os 

tempos de Vargas: financiar os investimentos – especialmente dos investimentos na infra-estrutura e nos 

serviços públicos. Estava ali a previsão da grande crise dos anos 80, e um esboço da teoria da crise fiscal 

do Estado, que, durante os anos 80, eu procuraria desenvolver em vários trabalhos. Estava ali também a 

proposta de como resolver a questão, através de um novo tipo de financiamento, baseado na hipoteca das 

receitas dos serviços públicos”. (PEREIRA, 2005, pp. 92-93). 

465 “Poderia falar da sua produção teórica sobre inflação? 

Em 1979, tive que dar uma aula na GV sobre inflação em um curso noturno do CEAG. Apresentei uma 

aula que é a base de um artigo que está publicado no primeiro número da Revista de Economia Política e 

também como primeiro artigo do livro Inflação e Recessão chamado “A Inflação no Capitalismo de Estado 

e a Experiência Brasileira Recente” [1980]. Nesse artigo eu misturava as minhas teorias sobre burocracia e 
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principalmente por traze-lo novamente para o debate acadêmico, o que o animou e levou 

o velho economista a produzir uma série de importantes trabalhos no início dos anos 

80466. 

Mais uma vez Ignácio Rangel foi profético ao prever a crise da década de 80. 

Em 1979 ele fez um prognóstico nada otimista para a década vindoura. Em uma 

conferência realizada na Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul em agosto de 

1979, intitulada A Economia dos Anos 80, ele afirmou que “prenuncia-se uma segunda e, 

provavelmente, muito maior Grande Depressão Mundial” (RANGEL, 2005, p. 363). 

Porém, o melhor texto sobre a questão dos Ciclos Econômicos Longos foi uma 

Comunicação apresentada por Rangel em 1981 em uma reunião da SBPC ocorrida em 

Salvador e intitulada O Brasil na Fase B do Quarto Kondratiev. Nessa conferência, 

Rangel apresentou de forma sistemática a sua tese sobre os ciclos longos. Segundo ele, o 

ano de 1973 marcou uma “virada na vida econômica universal (...) e com repercussões 

às quais nenhum país, por mais enclaustrado que esteja, pode escapar” (RANGEL, 2005, 

p. 259) e a Crise do Petróleo era um marco, assim como a Crise de 29 tinha sido, do 

prenúncio das fases descendentes ou recessivas dos ciclos longos. Ele considerava que 

era necessário analisar as “similitudes de condições” que se produziram essas fases 

recessiva – Fase B –, que eram seguidas por profundas inovações tecnológicas. Portanto, 

Rangel se propunha a analisar a relação entre o progresso tecnológico, o crescimento 

econômico e os ciclos, pois o petróleo não era o único limite para um crescimento eterno 

do capitalismo. 

                                                           
sobre Estado, o meu conhecimento de Kalecki, que eu tinha estudado bastante (sempre me julguei um 

keynesiano-kaleckiano), e o que eu aprendera com o Ignácio Rangel sobre inflação. 

Tudo isso eram as coisas velhas, mas, ao mesmo tempo, eu observava o que estava acontecendo no Brasil 

naquela época, no fim de 1979 ou no começo de 1980. A inflação que não caía em hipótese alguma. Já 

estava batendo 100% ao ano e não cedia. Então, tive a idéia de explicar aquilo através de um processo 

defasado de aumento de preços em que as empresas A, B e C aumentavam seus preços defasadamente, 

repassando seus custos alternadamente”. (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 166). 

466 “Creio que republicação de seu livro e o sucesso que alcançou reanimaram o velho Ignácio, que em 

1980 publicou uma nova edição de um outro livro importante, Recursos Ociosos e Política Econômica 

(1960-80). Nesse mesmo ano, eu e Yoshiaki Nakano estávamos fundando a Revista de Economia Política, 

e fizemos-lhe nova homenagem: ele, Caio Prado Jr. e Celso Furtado foram eleitos os três patronos da 

revista. Por outro lado, os estudantes de economia começavam a se interessar por sua obra, que passava a 

ser objeto de dissertações. Rangel, que nesse momento aproximava-se dos 70 anos, afinal alcançava o 

reconhecimento. Volta a escrever artigos acadêmicos, entre os quais “A História da Dualidade Brasileira” 

(1981) e “Recessão, Inflação e Dívida Externa” (1985) – ambos publicados na revista de que era patrono. 

E volta também a escrever para os jornais, principalmente para a Folha de S. Paulo”. (PEREIRA, 2005, p. 

93). 
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Como um herético, Rangel dirigia as suas críticas tanto a esquerda como a 

direita. Ele entendia que muitos ideólogos olharam para a situação do crescimento do pós-

Guerra como algo eterno e que não possuía nenhum limite, como vemos nas ideias de 

Gudin, Roberto Campos e outros ideólogos do capitalismo entre nós, que repetindo os 

dogmas liberais, acreditavam que bastava a remoção de certos impedimentos para o livre 

mercado para que a economia brasileira pudesse crescer eternamente, somando-se ao 

progresso do conjunto da humanidade, ou seja, o motivo das crises estava no impedimento 

do funcionamento do livre mercado. Da mesma forma ele criticava os marxistas, que 

ainda defendiam as teses catastrofistas, como se o capitalismo fosse acabar através de um 

colapso repentino motivado por suas contradições intrínsecas. Para ele, o próprio 

movimento do capitalismo desmentia as teorias catastrofistas dos marxistas em geral e 

em particular a teoria das crises gerais de Lenin. 

Para fundamentar as suas concepções, Rangel invocou dois grandes 

pensadores da teoria econômica: Kondratiev e Schumpeter. E por qual motivo Ignácio 

Rangel valia-se desses intelectuais? A presença de Kondratiev foi justificada no fato dele 

ter sido renegado pelos dois lados da Cortina de Ferro – na União Soviética foi 

excomungado por defender que a crise não representava a catástrofe do capitalismo e nos 

Estados Unidos foi ignorado por que negava a eternidade do crescimento econômico. Em 

suma, Kondratiev havia conseguido enxergar os limites de um desenvolvimento eterno 

do capitalismo, compreendendo os obstáculos e as potencialidades para o 

desenvolvimento econômico. Para o economista maranhense, apesar da teoria dos Ciclos 

Longos de Kondratiev criticar a tese das Crises Gerais desenvolvida por Lenin, elas não 

a inviabilizavam, pois realmente o capitalismo possuía inúmeros limites. Para ele, as teses 

de Kondratiev apenas demostravam o poder de suas conclusões, verificadas na história 

mundial do capitalismo e na história dos países socialistas, já que as suas teses também 

possuíam validade para esses países. 

E por que Schumpeter? Além de Rangel ter realizado uma leitura de 

Kondratiev por meio da ótica de Schumpeter, ele também absorveu inúmeros outras 

influências teóricas do economista austríaco. Isso pode ser verificado na atenção que 

Ignácio Rangel dedicou ao fenômeno da inovação tecnológica e da sua propagação por 

todo o sistema econômico. Para Schumpeter, os inovadores introduziam novas 

tecnologias e essas modificavam o fluxo circular (equilíbrio estático walrasiano). Os 

empresários difundiam a inovação e concorriam com os capitalistas, que eram os 
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portadores da antiga tecnologia. No processo de concorrência, devido a superioridade da 

nova tecnologia e depois de grande resistência, a antiga tornava-se obsoleta. Nesse ponto, 

os capitalistas absorviam a nova tecnologia, tornavam-na um novo padrão tecnológico 

para a acumulação. Os ciclos econômicos eram compreendidos através do processo de 

difusão e absorção das inovações. Em sua fase de propagação ocorriam os períodos de 

prosperidade e nos períodos em que a inovação era difundida por todo o sistema 

econômico ocorriam os períodos de estagnação e depressão. Schumpeter fez uma ampla 

análise histórica desse processo, observando como ele ocorreu na Longa Duração. Foi 

através dessa análise histórica que Schumpeter se ligou as descobertas de Kondratiev, de 

compreender a forma em que a inovação e a sua propagação funcionavam no longo prazo. 

Esses dois autores haviam sido rejeitados em suas comunidades, o primeiro 

havia sido banido e fuzilado, o segundo, nunca foi aceito pela ortodoxia ou pelo 

mainstream acadêmico. Eram dois hereges de fato. Por isso eram pouco difundidos e 

estudados no Brasil. Portanto, só o fato de Ignácio Rangel invocá-los em sua obra já 

representava uma novidade para a teoria econômica formulada no Brasil, pois até então 

ninguém o havia feito. Porém, Rangel não se contentou em apenas ler os dois 

economistas, ele fez uma “redução sociológica”, conforme o método proposto por 

Guerreiro Ramos, aplicando a teoria dos dois teóricos a realidade concreta do Brasil. Com 

tal procedimento ele conseguiu extrair importantes conclusões. 

Mas como Rangel explicava o ciclo econômico? 

A sua explicação dos ciclos e das crises estava baseada nos ciclos de 

inovações tecnológicas. Para ele, essas nunca ocorriam no Brasil e nem nos países 

periféricos. Elas sempre nasciam no centro do sistema e depois se propagavam para a 

periferia do sistema. Ele acreditava que essas inovações tecnológicas e a sua propagação, 

que tinha como consequência a mudança do parque produtivo, era o fator que gerava os 

Milagres. Com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, as novas instalações 

tomavam o lugar das antigas, ocorrendo um grande crescimento e o desenvolvimento. 

Porém, quando essa nova tecnologia se saturava, esse Milagre chegava ao seu fim, 

iniciando um ciclo de crise econômica. Quando a Segunda Guerra terminou já estavam 

amadurecidas as precondições científicas para a Revolução Tecnológica do período 

subsequente e os Estados Unidos reestruturou todo o seu parque produtivo. A metástase 

ocorreu na Alemanha com a aplicação do plano Marshall, pois a formação de capital 

implicava na efetivação das inovações com o emprego da capacidade produtiva existente, 
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substituindo as instalações arcaicas pela nova tecnologia desenvolvida no período 

anterior. Esse não era um processo mecânico, Rangel defendia que o desenvolvimento 

desigual era uma lei do capitalismo e as posições entre os países trocavam e se 

embaralhavam, sempre mudando a posição do país de vanguarda. Segundo Rangel, esse 

mesmo padrão formulado por Kondratiev também era aplicado ao socialismo e por isso 

que ele foi perseguido como portador de ideias errôneas. No socialismo existia a 

peculiaridade de terem desenvolvido o departamento I ao mesmo tempo que as economias 

centrais e a revolução científica teria a mesma dinâmica do capitalismo e a única 

vantagem seria a possibilidade do planejamento econômico reduzir os impactos do 

ciclo467, mas não podia evita-lo. Esse era o processo que se dava no conjunto da economia 

mundial e era a sua explicação baseada em Schumpeter para defender a dinâmica dos 

Ciclos de Kondratiev. 

A “redução” de Rangel aos conceitos de Kondratiev e Schumpeter ocorreu 

quando ele estudou sobre o fenômeno da propagação tecnológica no conjunto da 

economia mundial, mas particularmente na periferia, mais exatamente como o Kondratiev 

influenciava a dinâmica do desenvolvimento econômico do Brasil. Para ilustrar essa 

situação ele tomou emprestado da medicina um conceito de metástases468 para fazer uma 

analogia sobre o processo de propagação tecnológica. Portanto, as metástases 

tecnológicas eram o processo de propagação tecnológica por todo o sistema, conforme 

ocorria como um câncer ao se espalhando por todo o corpo humano. Essas metástases 

ocorriam no ciclo longo, onde os centros dinâmicos do capitalismo iam propagando as 

inovações tecnológicas, da passagem de um milagre para um não-milagre, que não ocorria 

de uma hora para outra, mas paulatinamente e de forma escalonada. Por isso as quatro 

fases de divisão do ciclo, particularmente a fase de prosperidade, que é o milagre e que 

sempre começa no centro, se iniciava pela indústria de base. Segundo ele, essa primeira 

fase era marcada pelo desenvolvimento no departamento I para depois se difundir pelo 

departamento II. 

                                                           
467 “Entretanto, se aceitarmos a posição esposada neste trabalho, de que o ciclo longo tem sua causação 

profunda no modo como se gesta e propaga a inovação tecnológica, não deve restar dúvida de que um 

planejamento capaz de disciplinar a propagação da tecnologia por períodos suficientemente longos para 

cobrir os prazos de depreciação de parte ponderável do capital criado no processo, tomando em 

consideração, portanto, a demanda de reposição das partes mais decisivas do capital fixo, esse planejamento 

pode, em princípio, retirar o caráter cíclico que teve até hoje o processo de gestação e propagação das 

inovações tecnológicas. Uma questão prática e não apenas teórica, portanto”. (RANGEL, 2005, p 278). 

468 Esse exemplo de metástases vem da medicina, quando um tumor aparentemente adormecido, projeta-

se bruscamente para outro. 
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E como ocorria essa metástase nos países subdesenvolvidos? Devido esses 

países possuírem um atraso relativo em relação aos desenvolvidos, nas fases B do 

Kondratiev ocorria o fenômeno de propagação das inovações tecnológicas difundidas na 

Fase A do Kondratiev. Segundo a tese de Kondratiev e Schumpeter, nos ciclos 

descendentes eram produzidas inovações tecnológicas que só se propagavam no ciclo 

ascendente seguinte. Para Rangel, nas economias subdesenvolvidas ocorria um processo 

diferente, nas Fases B, a economia desenvolvia “para dentro” e nas Fases A se 

desenvolviam “para fora”. Outro aspecto que ele apresentou foi que na periferia o circuito 

de renovação tecnológica era diferente do dos países centrais. Esse circuito iniciava pelo 

departamento II e só depois atingia o departamento I, pois devido ao fato dos países 

cêntricos defenderem os seus mercados, eles acabavam promovendo a substituição de 

importações nas economias periféricas.  

Analisando o processo histórico, ele tirou uma importante conclusão: a 

economia brasileira desenvolvia novas tecnologias, tanto nos Ciclos Longos de 

prosperidade da economia mundial, quanto nos Ciclos Longos depressivos. Essa era uma 

interessante hipótese levantada por Rangel, que diferente do que pensa o senso comum, 

acreditando que as crises mundiais sempre levaram ao colapso da economia brasileira, 

Rangel diz o contrário, que na verdade as crises foram os momentos onde o Brasil se 

desenvolveu mediante a criação de um impulso externo. Portanto, ele defendia que eram 

nas fases depressivas que a economia brasileira se transformava internamente, 

absorvendo a tecnologia propagada pelo centro dinâmico do sistema através da metástase 

tecnológica. Assim diz: 

 

O paralelismo entre as vicissitudes de nossa história nacional e 

os ciclos longos é, pelo menos, sugestivo. Com efeito na fase B 

do primeiro Kondratiev tivemos a Independência; a B do 

segundo deu-nos a Abolição – República; quanto à Revolução de 

1930 que enquadraria institucionalmente a industrialização, foi 

segundo todas as aparências, um incidente da fase B do terceiro 

Kondratiev. (RANGEL, 2005, p. 263). 

 

Segundo Rangel, os países periféricos nas fases B, tinham o comércio externo 

estrangulado, reduzindo o seu intercâmbio no mercado mundial. Como essa crise do 

“crescimento para fora” não durava apenas os ciclos curtos, os juglarianos, as economias 
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tinham tempo suficiente para se ajustarem, como havia ocorrido no Brasil, que sempre 

tinha encontrado um meio para se ajustar a conjuntura no ciclo longo, sempre ocorrendo 

alguma forma de substituição de importações nessas fases B469. 

E como aconteceu esse processo? Como a economia brasileira reagiu a esses 

impulsos externos das fases B dos Ciclos Longos? Segundo Rangel, durante a fase B do 

primeiro Kondratiev apareceu uma substituição de importações através da diversificação 

da produção nas fazendas de escravos470. Já na fase B do segundo Kondratiev ocorreu a 

abolição, sucedida por uma substituição de importações nas cidades com o crescimento 

de unidades artesanais, para atender ao desenvolvimento do mercado interno brasileiro, 

que antes estava limitado apenas ao comércio exterior. Ele também apontou que na fase 

B do terceiro Kondratiev adveio outro processo de substituição de importações, mas dessa 

vez ele surgiu na indústria. Ou seja, segundo Rangel, a cada nova fase B do Ciclo Longo 

acontecia uma mudança em um modo de produção que compunha a dualidade básica, que 

sempre aparecia por meio de algum tipo de substituição proveniente de um impulso 

primário externo471.  

Ele entendia que o segundo pós-Guerra coincidiu com a Revolução Técnico-

Científica que havia sido processada durante o ciclo anterior. Como as inovações traziam 

dificuldades para o planejamento econômico, esse era um desafio também enfrentado 

pelas economias socialistas, pois essas tinham que lidar com os problemas relativos a 

obsolescência da antiga tecnologia para “Programar” a melhor forma em que ocorreria o 

processo de substituição das antigas tecnologias pelas novas. Porém, mesmo com as 

dificuldades, Rangel defendia que países como o Japão e a Alemanha haviam se 

beneficiado do planejamento e o Brasil, como era uma economia periférica e dependia da 

                                                           
469 “Daí resulta que o nosso desenvolvimento econômico dista muito de ser limitado às fases A ou 

ascendentes dos ciclos longos nossa economia confrontada com movimentos duradouros de fluxo e 

refluxo, em suas relações com o centro dinâmico universal, encontra meios de crescer “para fora”, 

expandindo a produção exportável, ou “para dentro”, promovendo uma forma qualquer de substituição de 

importações”. (RANGEL, 2005, p. 263). 

470 Segundo Rangel, conforme foi tratado por Gilberto Paim em Industrialização e Economia Natural, 

estudo publicado pelo ISEB em 1957, ele buscava comprovar as teses de Rangel sobre o processo de 

industrialização substitutiva no Brasil e diversificação substitutiva nas fazendas de escravos. 

471 Rangel dizia: “Do mesmo modo como as fases B alternavam-se com as fases A dos ciclos longos, o 

motor primário da economia ora era a produção de exportações, ora a substituição de importações, mas essa 

repetição era mais aparente do que real uma que, a cada novo ciclo mudava o modo de produção, como 

reflexo do novo estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Assim se as condições mundiais nos 

facultarem a possibilidade de um período de crescimento para fora, esse será diferente do anterior à Grande 

Depressão, visto que será a continuação da industrialização começada como substituição de importações” 

(RANGEL, 2005, p. 264). 
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tecnologia produzida nos países centrais, possuía condições para realizar o planejamento 

econômico prevendo o movimento externo do ciclo de Kondratiev, interpretando o 

impulso externo, na forma de metástase do movimento externo, com causas exógenas e 

não endógenas. Como o Brasil realizava a cópia das inovações tecnológicas surgidas na 

fase anterior, ele necessitava realizar um planejamento para conseguir incorporar essa 

nova tecnologia. Afinal, como o Brasil crescia tanto nas fases A como na B, mas nas 

primeiras para fora e nas segundas para dentro, e não existiam condições para a realização 

de uma revolução tecnológica particular, mas apenas a cópia das tecnologias 

desenvolvidas nos grandes centros, o atraso tecnológico era uma condição básica para o 

surgimento do desenvolvimento apenas quando as economias centrais estavam em crise 

e reduzia o seu comércio exterior, sempre gerava a possibilidade de um desenvolvimento 

a se cumprir. Ou seja, nos momentos descendentes, nas fases B, o Brasil tinha que 

aproveitar a sua oportunidade da melhor forma para realizar a renovação de sua tecnologia 

e do seu parque industrial. Por isso que ele considerava que os conceitos de 

desenvolvimento e subdesenvolvimento eram dinâmicos e não estáticos, que o conceito 

correto não era subdesenvolvimento e sim o de pré-subdesenvolvido. Rangel entendia 

que o Brasil havia se tornado subdesenvolvido no sentido do atraso tecnológico em 

relação as economias centrais. A metástase tecnológica era a ordem natural das coisas e 

só seria viabilizada com planejamento, com a construção de um mercado financeiro 

nacional para o incentivo ao investimento, iniciando pelo departamento I ocioso, que 

podia viabilizar a absorção de tecnologia de vanguarda, mas também pelos serviços para 

reordenar os incontroláveis novos centros urbanos. 

Em Economia: Milagre e Anti-Milagre, ele precisou melhor algumas 

questões de sua teoria cíclica. Como existia uma relação dialética entre o ciclo longo 

mundial e o ciclo interno, esse ciclo gerado de fora tinha reflexo no ciclo interno e o Brasil 

reagia de “forma ativa” ao Ciclo Longo, com crescimento para dentro dos cepalinos, 

expresso na substituição de importações. Portanto, a economia brasileira deveria ser 

estudada por meio da Dualidade, em que uma parte dela estava voltada “para dentro” e 

outra parte voltada “para fora”. Um exemplo desse processo foi a industrialização 

brasileira, que foi gerada espontaneamente e como reflexo do Ciclo de Kondratiev. 

Segundo ele, nos momentos de expansão do Ciclo Longo o Brasil aprofundava a sua 

relação na divisão internacional do trabalho, pois os países centrais limitavam suas 

exportações e depreciava os termos de troca. Já nos momentos de crise do Ciclo Longo, 
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ocorria o “estrangulamento” das importações e ocorria o estímulo para que elas fossem 

substituídas pela produção interna. Esse processo de substituição ocorreu em vários 

outros momentos na História do Brasil e não apenas a partir de 1930. Mas em 1930 existia 

uma mudança qualitativa, ela havia gerado um polo dinâmico interno através da indústria. 

Como o Brasil era importador de bens de consumo, a indústria primeiro substituiu 

produzindo esses bens. Por isso ocorreu no Brasil uma ordem inversa no processo de 

industrialização em comparação com os modelos clássicos. Em seu processo de 

renovação tecnológica, a industrialização iniciou pelo Departamento II sem existir um 

Departamento I consolidado. Como a industrialização brasileira ocorreu nas condições de 

uma crise agrária, sem reforma agrária e com forte migração de massas rurais para as 

cidades, formando um grande exército industrial de reserva, ela só foi possível devido a 

existência de um Departamento I pré-industrial. 

A formação do Departamento I é um aspecto que precisa ser esclarecido. 

Segundo ele, o Departamento I ainda era semi-artesanal Paulatinamente, os ciclos 

industriais foram formando um Departamento I, através de um desenvolvimento 

consistente, mas espontâneo e sem intencionalidade, da mesma maneira que ocorreu com 

o processo de industrialização. Como a industrialização surgiu no Departamento II, o 

Brasil possuía um Departamento I que havia sobrevivido do antigo esforço de substituição 

de importações, surgido na fase recessiva do Ciclo Longo anterior, herdamos um 

Departamento I, que eram oficinas mecânicas independentes ou anexas a indústria. Essa 

era uma questão importante, pois na segunda fase da industrialização, na implantação do 

DI moderno, ocorriam desequilíbrios devido a substituição desse primitivo DI semi-

artesanal, como a oferta e demanda de trabalhadores, pois essa substituição aumentava o 

desemprego, pois exigia menor quantidade de trabalhadores. Pouco a pouco, de acordo 

com cada ciclo curto industrial, ia-se criando um Departamento II industrial, que foi 

plenamente modernizado apenas no final da década de 1970. 

Portanto, podemos concluir que a teoria das crises de Rangel é bastante 

interessante e bem elaborada. Como a industrialização brasileira possuía os seus ciclos de 

Juglar com uma regularidade entre 7 e 11 anos, quando ocorriam as suas crises periódicas. 

Porém, os seus ciclos endógenos industriais eram sensíveis ao movimento dos Ciclos 

Longos mundiais e que de acordo com a ação do Estado, podia agravá-los ou amenizá-

los, portanto, a solução seria interna. Rangel acreditava que o Estado teve uma 

importância vital para o ciclo industrial brasileiro, pois tinha conseguido captar e orientar 
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o excedente econômico para as áreas de “estrangulamento”. Durante as crises, surgia um 

setor com excesso de capacidade e outro com capacidade ociosa, de acordo com a 

complementação de sua renovação tecnológica, enquanto vão criando condições para as 

próximas renovações ditadas pelos países centrais detentores da tecnologia mais 

amadurecida, modernizando o Departamento II e depois o Departamento I, tornando-se 

cada vez mais difícil manter a aliança e compatibilização com o latifúndio feudal. O 

problema central gerador de crise no capitalismo industrial brasileiro seria a capacidade 

ociosa, que seria cuidado pelo ramo financeiro do capitalismo brasileiro, como um 

processo natural de desenvolvimento do capitalismo em geral e do brasileiro em 

particular. Porém, como resultado final da recessão cíclica, ocorriam crises nas finanças 

públicas, submetendo-as a “uma tensão acima das suas forças”, como ocorreu de 1962 

até 1965. 

Durante toda a década de 80 ele apresentou novos aspectos para a sua teoria 

dos Ciclos Econômicos Longos e da Dualidade Básica. Em 1981 foi apresentado a 

História da Dualidade Brasileira, onde relacionava a aliança de classe que formava o 

Pacto de Poder que administra o Estado e o ciclo longo. Em 1984 foi o artigo Dualidade 

e Ciclo Longo. No início da década de 90 ele apresentou um importante texto intitulado 

O Quarto Ciclo de Kondratiev e em 1992 foi a vez de As Crises Gerais. Não vamos tratar 

desses últimos textos, pois com o que já expomos anteriormente, conseguimos esclarecer 

os aspectos centrais da visão cíclica de Ignácio Rangel. 
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Iremos abordar agora o pensamento de Theotonio dos Santos472 e a sua 

relação com a obra de Kondratiev. Ele fez uma leitura original do economista russo e se 

apropriou da categoria de Ciclos Econômicos Longos em seu trabalho de maturidade, 

utilizando-se de tal reflexão para compreender a especificidade das economias e 

sociedades da periferia do capitalismo. 

Theotonio dos Santos foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século 

XX e início do XXI. Ele foi um pensador original e foi reconhecido internacionalmente 

– funcionário da ONU; recebeu diversas honrarias acadêmicas e científicas; teve os seus 

livros traduzidos para inúmeros idiomas, inclusive para o chinês. Mesmo assim, 

Theotonio dos Santos continua sendo um desconhecido em seu próprio país, o Brasil, não 

possuindo nem mesmo o conjunto do seu trabalho científico traduzido à sua língua 

materna, o português. Essa é uma curiosa injustiça, pois como se já não bastasse ele ter 

sido um dos fundadores da Teoria da Dependência, ele ainda deu contribuições 

fundamentais para a Teoria do Sistema Mundo, ou seja, ele foi um pensador que 

contribuiu com duas das mais significativas teorias das ciências sociais no século XX e o 

silêncio sobre o seu trabalho no Brasil é algo imperdoável. 

Chegando ao México em 1974, Thetonio dos Santos conseguiu um emprego 

na Universidade Autônoma do México (UNAM) e passou a dirigir o doutorado em 

economia em 1975 e a partir de 1978 toda a pós-graduação da UNAM. Vânia e Ruy 

Mauro também seguiram o mesmo caminho e conseguiram se incorporar aos quadros da 

UNAM. Por outro lado, Gunder Frank estava andando mundo afora e não quis continuar 

morando na América Latina, abandonando o grupo que havia se formado desde os tempos 

de Brasília. Ruy Mauro Marini permaneceu pouco tempo no México. Durante esse 

período ele escreveu vários estudos sobre o golpe militar no Chile. O seu livro Dialética 

da Dependência estava tendo uma grande difusão internacional, o que o impulsionou a 

                                                           
472 As nossas principais fontes para essa parte da pesquisa serão os Memoriais escritos por Theotônio dos 

Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini em decorrência de suas reintegrações a Universidade de 

Brasília - UNB. As duas melhores fontes sobre a trajetória de Theotonio dos Santos estão disponíveis em: 

DOS SANTOS, Theotonio. Memorial. UNB, 1994. Disponível em: 

https://www.coursehero.com/file/24454101/Theotonio-dos-Santos-Memorialpdf/. Consultado em: 

22/04/2019. DOS SANTOS, Theotonio. Entrevista: intérpretes do pensamento desenvolvimentista. Revista 

Cadernos do Desenvolvimento. Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento: 

Rio de Janeiro, vol. 13, nº 22, 2018. Disponível em: << http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-

2.4.8/index.php/cdes/article/view/339 >>. Consultado em: 22/05/2019. BAMBIRRA, Vânia. Memorial. 

UNB, 1994. Disponível em: https://www.ufrgs.br/vaniabambirra/wp-content/uploads/2016/01/memorial-

abril-1991.pdf. Consultado em 23/05/2019. MARINI, Ruy Mauro. Memorial. UNB, 1994. Disponível em: 

http://www.marini-escritos.unam.mx/001_memoria_marini_port.html. Consultado em: 24/05/2019. 

https://www.coursehero.com/file/24454101/Theotonio-dos-Santos-Memorialpdf/
http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/339
http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/339
https://www.ufrgs.br/vaniabambirra/wp-content/uploads/2016/01/memorial-abril-1991.pdf
https://www.ufrgs.br/vaniabambirra/wp-content/uploads/2016/01/memorial-abril-1991.pdf
http://www.marini-escritos.unam.mx/001_memoria_marini_port.html
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viajar para a Alemanha, onde chegou em janeiro de 1974. Lá ele ficou durante dois anos 

realizando atividades em conjunto com a esquerda europeia e em defesa da experiência 

chilena e depois retornou ao México, continuando o debate com Theotonio e Vânia. 

Segundo Theotonio dos Santos, o período de crescimento do pós-Guerra 

havia levado a uma visão apologética por parte de muitos cientistas sociais, que 

acreditavam que o capitalismo teria um crescimento eterno, contínuo e sem crises, 

bastando resolver alguns problemas pontuais que impediam o desenvolvimento através 

do “livre mercado”. Além do mais, as grandes mobilizações da classe trabalhadora 

durante esse período permitiram a conquista de inúmeros direitos trabalhistas e sociais 

nos países centrais, mas acalmaram o ânimo revolucionário da mesma, tornava-se 

necessária uma compreensão marxista sobre a crise da economia mundial surgida no 

início da década de 60. Para ele, mesmo no centro do capitalismo, os Estados Unidos, 

via-se surgir uma nova esquerda depois da desorganização do movimento comunista. 

Esse novo movimento contestatório demonstrava que a luta de classes e a desagregação 

eram globais. Por isso seria necessário construir um programa político para a 

radicalização democrática e antimonopólica. 

Além da crise geral do capitalismo, duas outras importantes obras foram 

publicadas no início da década de 70 e influenciaram decisivamente Theotonio dos 

Santos. A primeira foi a de Ernst Mandel, O Capitalismo Tardio, e a segunda foi a de 

Immanuel Wallerstein, em 1974, quando lançou o primeiro volume da sua tese sobre o 

Sistema Mundo473. A partir do entrecruzamento entre o debate sobre a crise econômica 

mundial e a dinâmica do sistema mundial, através dos ciclos longos de Kondratiev, uma 

série de autores se encontraram. O maior exemplo foi a incorporação de estudos de vários 

pensadores que haviam participado do debate sobre a Troca Desigual474 e da Teoria da 

Dependência nos debates sobre o Sistema-Mundo. Por isso, em sintonia com o que estava 

acontecendo no debate intelectual mundo afora e desenvolvendo as suas atividades 

acadêmicas no México, Theotonio dos Santos se engajou nesse importante debate 

internacional, tanto com a produção de obras sobre a mundialização do capitalismo como 

a sua participação em congressos que visavam construir projetos de desenvolvimento não 

alinhados com o pensamento econômico hegemônico. Ele participou da criação da 

                                                           
473 WALLERSTEIN. Immanuel.  
474 Debate ocorrido nas décadas de 60 e 70 depois da publicação do texto de Arghiri Emmanuel, A Troca 

Desigual, e que gerou grande polêmica com Charles Bettelheim, Samir Amin, Palloix, Giovanni Arrighi, 

entre outros.  
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Associação Mundial de Economistas do Terceiro Mundo, que contou com a participação 

de grandes economistas, como Samir Amin e Celso Furtado, que pretendeu a construção 

de tais projetos. Os eventos mais importantes foram os Colóquios realizados na Argélia e 

em Cuba. 

O marco da inserção de Theotonio dos Santos na Teoria do Sistema Mundo 

se deu com uma obra publicada em 1978, Imperialismo e Dependência, que é considerada 

como um dos seus maiores clássicos. Esse estudo foi uma tentativa de formular uma 

síntese entre a Teoria da Dependência e a Teoria do Sistema Mundo475 e por isso é um 

marco divisor entre as pesquisas realizadas por Theotonio dos Santos. Esse foi um 

trabalho em que Theotonio utilizou uma metodologia diferente das suas pesquisas 

anteriores. Ele inicia o seu estudo com as contradições e crise do sistema mundial para só 

depois entender as economias dependentes. Esse foi um método diferente dos seus 

estudos anteriores, quando ele priorizou a análise de classes das sociedades dependentes 

e a sua relação com o sistema mundial. 

O autor buscou analisar a crise geral do capitalismo, ou seja, do imperialismo 

contemporâneo. Segundo ele, o novo ciclo do imperialismo contemporâneo era uma nova 

etapa do capitalismo surgida no período do pós-Guerra. Ele foi marcado pela 

concentração, centralização e internacionalização do capital monopólico, materializado 

nas grandes corporações multinacionais, com o vínculo do capital com o Estado. No plano 

internacional, essa aliança se expressava nos Estados Unidos, que forjou a sua hegemonia 

através de inúmeros tratados e alianças militares. Esse sistema promoveu a Guerra Fria e 

lutou contra a expansão do socialismo para evitar a desintegração do sistema mundial. 

Para entender esse capitalismo era preciso compreender as contradições do capitalismo e 

os fatores que levavam a essa desintegração. Com o fim do ciclo de progresso do pós-

Guerra, com a crise geral iniciada no ano de 1958-61, fortalecia o processo de 

desintegração e criavam as condições para a expansão do socialismo em escala mundial. 

A formação de um polo dinâmico no campo socialista criava condições para as novas 

experiências de transformações ocorridas na periferia, além da existência desse bloco 

limitava a capacidade econômica e repressiva do imperialismo estadunidense, facilitando 

                                                           
475 “Imperialismo e Dependência, como veremos, é a expressão deste memento de desdobramento da 

teoria da dependência numa teoria do sistema mundial na obra de Theotonio dos Santos. O livro repercute 

também a conjuntura de crise e de ampla indefinição na economia mundial dos anos 1970, onde se lançam 

projetos antagônicos para dirigi-la. A atualidade do livro e do pensamento do autor se revela na aguda 

análise que faz destas tendências e no amplo grau de percepção de seus componentes fundamentais”. 

(MARTINS, 2011, p. 39) 
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o trânsito das nações libertas ao socialismo, com o consequente apoio do econômico, 

científico e técnico a esses países.  

O autor defendia que o capitalismo contemporâneo desenvolveu uma 

economia socializada, mas com um parasitismo do centro do capitalismo, concentrando 

a tecnologia e aumentando os seus lucros através da exploração dos recursos dos países 

periféricos, vendendo os seus produtos industriais mais caros, mas principalmente sendo 

os portadores da nova tecnologia. Além do mais, as poderosas técnicas de administração 

permitidas pelo novo tipo de empresa, as modernas corporações multinacionais, que 

passaram a produzir em países periféricos, criavam condições para uma racionalidade que 

ampliava a acumulação de capitais. Para ele, as corporações multinacionais eram uma 

resposta da acumulação capitalista diante da socialização dos meios de produção geradas 

pela automação e o desenvolvimento dos meios de produção, que representavam a 

superação da propriedade individual, através dessa racionalização promovida pelos 

gestores. Essa socialização da produção a nível global era um dos principais aspectos que 

facilitaria a transição para o socialismo. 

Ele acreditava que além do aspecto da socialização da economia global, a 

partir da década de 70 ocorreu um equilíbrio estratégico militar entre o polo socialista e 

o polo capitalista. Isso havia possibilitado o crescimento de movimentos contestatórios 

em todo o mundo. O exemplo foi o Chile, onde a crescente mobilização de massas 

populares em torno de um programa de esquerda, criou a possibilidade de uma transição 

para uma economia socialista através de meios pacíficos. Por isso a necessidade de Nixon 

se organizar com os golpistas chilenos para derrubar o governo de Allende. Essas 

condições não estavam dadas apenas no Chile, elas eram globais. A Revolução 

Portuguesa e a luta anticolonial em Angola e Moçambique eram conduzidas por ideais 

socialistas, o fascismo se enfraquecia na Grécia e na Espanha, os Estados Unidos eram 

derrotados no Vietnã e a socialdemocracia triunfava eleitoralmente em vários países 

europeus476. 

                                                           
476 “Los acontecimientos políticos se precipitaron. En el seno de la crisis se radicalizaron algunos 

gobiernos del Medio Oriente, cayeron la ditadura griega y la portuguesa, se inició la descolonización 

portuguesa en favor de los movimientos más radicales de liberación colonial, se planteó el caminho 

socialista para Portugal, cayó el imperio etíope, y Estados Unidos tuvo que abandonar Vietnam del Sur 

derrotado. En Inglaterra, una heroica huelga obrera derrumbó el gobierno conservador e instaló en el poder 

un g obierno laborista de centro pero bajo una fuerte presión obrera de izquierda. En Francia, la coalición 

popular dirigida por un frente socialista-comunista por poco llegó al gobierno; en Italia, la crisis de la 

Democracia Cristiana se profundiza, la derecha es derrotada en un plebiscito sobre el divorcio y los 
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Para Theotonio a dependência dos países periféricos havia se intensificado no 

período do pós-Guerra, mas diferente do imperialismo clássico, o imperialismo 

contemporâneo realizava o investimento direto das multinacionais em certos países 

periféricos. A situação de dependência implicava em uma aliança entre as classes 

dominantes internas e do grande capital monopólico internacional, que estabelecem um 

compromisso em busca de uma mais-valia extraordinária. Como as economias 

dependentes possuem leis específicas, baseadas na superexploração do trabalho, na 

acumulação externa de capitais e grande concentração interna do capital, ele busca 

desenvolver uma tipologia da dependência. Tal procedimento é criticado por Nildo 

Ouriques (2004), que enxerga aí uma similaridade com o método histórico weberiano de 

Fernando Henrique e Enzo Falleto, particularmente com a sua periodização com os 

conceitos de “dependência-colonial, comercial-exportadora, financeiro-industrial, e 

tecnológica-industrial”477. Nildo Ouriques taxa esse método como histórico-tipológico, 

método oposto ao marxista desenvolvido por Ruy Mauro Marini, pois enquanto esse 

buscou retomar as categorias marxianas para analisar a dependência, Theotonio dos 

Santos defendia a especificidade da economia dependente, não aplicando os “conceitos 

universais”, mas tentando abstraí-los de uma situação histórica concreta478. 

Pouco a pouco, Theotônio e Gunder Frank vão se aproximando da teoria do 

Sistema Mundo, em uma metodologia histórico-tipológica, e abandonando as categorias 

marxianas. Segundo Ouriques, essa foi a ambição de Ruy Mauro Marini, que lançou o 

                                                           
socialistas abandonan el gobierno aproximándose al mayor partido comunista de Occidente; en España, 

tambalea el régimen autoritario ya profundamente debilitado; en los países nórdicos se mantienen los 

gobiernos socialdemocratas pero cada vez más dependientes del apoyo de los comunistas. En 1976 los 

socialdemócratas han sido derrotados en Suecia, lo que sin embargo deberá aumentar su radicalización 

política hacia la izquierda” (DOS SANTOS, [1978] 2011, p. 16). 
477 “Theotonio dos Santos reconociendo que el concepto “no há sido aclarado completamente”, hace um 

intento em esta dirección. Em sus planteamientos, que no cabe aqui reproducir em la totalidad, trata de 

aclarar el concepto estableciendo algunas relaciones importantes. La primera de ellas es la relación 

interno/externo, es decir, la relación economía nacional/economia mundial. El autor sugere que más que 

um concepto, la dependência serviria como camino para evitar errores para abordar la problemática del 

subdesarrollo. Así, el autor valora em sus planteamientos los aspectos históricos y de ahí elabora uma 

tipologia derivada de sus análisis. Las formas que a lo largo de la historia assume la dependência es su 

principal argumento. Ellas serán la “dependência-colonial, comercial-exportadora, financeiro-industrial, y 

tecnológica-industrial” (OURIQUES, 2004, pp. 50-51). 
478 “La opción del autor por este caminho que llamaremos “histórico-tipológico” se debe a que “no hay 

posibilidad de “aplicar” los conceptos universales de la ciência social a los países subdesarrollados porque 

los conceptos de las ciências sociales no se pueden referir a genéricos formales, sino a realidades históricas. 

Estas realidades históricas tienen uma estrutura y por tanto pueden ser estudiadas em forma abstracta, pero 

abstracta-dialéctica, es decir, a través de la abstracción de las leyes del movimento de uma realidad histórica 

concreta. Em resumen, las leyes que rigen el desarrollo de los países subdesarrollados son específicas y 

como tales deben ser estudiadas como leyes del desarrollo de los países capitalistas dependientes y sus 

distintas formas tipológicas” (OURIQUES, 2004, p. 52). 
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desafio pela formulação de uma Teoria Marxista da Dependência em 1973 no livro 

Dialética da Dependência. Para isso, ele propunha, segundo Ouriques, a superação do 

desenvolvimentismo-funcionalismo nas ciências sociais e defendia a necessidade de 

retomada dos conceitos e das categorias marxianas. Para Nildo Ouriques, criticando o 

posicionamento metodológico de Theotônio dos Santos, existem leis gerais do 

capitalismo, como mais-valia, classes sociais, etc., assim como a análise da totalidade do 

capitalismo, identificando que ele é um todo, que o que acontece na periferia interfere no 

conjunto do sistema, como o que acontece no centro interfere na periferia.  

Outra crítica realizada por Nildo Ouriques é sobre a categoria de imperialismo 

contemporâneo utilizada por Theotonio dos Santos. Em Imperialismo e Dependência ele 

fez questão de demonstrar a continuidade entre a Teoria da Dependência com a Teoria 

do Imperialismo, a de que surge uma legalidade específica em cada país de acordo, de se 

redefinir conceitos gerais para as particularidades, criando um novo conceito. Segundo 

Nildo Ouriques, Theotonio subordina a Teoria da Dependência à Teoria do Imperialismo 

e a única crítica que ele faz a Lenin foi a de que este não fez uma análise sobre as relações 

do imperialismo nos países periféricos. Ele defende que Theotonio considera que é 

preciso analisar as peculiaridades do imperialismo na América Latina, mas considera a 

Teoria da Dependência como pertencente a Teoria do Imperialismo. Nildo Ouriques 

afirma que essa também era a posição de Cardoso e Ianni, que consideraram que a Teoria 

da Dependência complementou a Teoria do Imperialismo, enquanto que para Florestan 

Fernandes não existia uma Teoria da Dependência e sim uma Teoria do Imperialismo. 

Segundo Nildo Ouriques, esse foi o meio em que os autores da dependência usaram para 

se encontrarem com o marxismo. Porém, Nildo Ouriques diz que para outros autores, a 

Teoria da Dependência estava em total oposição a Teoria do Imperialismo, como era o 

caso de Rabah Benakouche, que dizia que enquanto para a Teoria da Dependência a 

contradição central era entre nações e a entre capital e trabalho era secundária, sendo, 

portanto, uma expressão da ideologia nacional. Nildo Ouriques afirma que Luis Vitali 

não considerava a Teoria da Dependência como uma teoria e sim uma categoria de 

análise, que precisa ser aplicada tomando em conta a especificidade de cada país, que não 

é igual a dependência colonial da de hoje. Segundo Nildo Ouriques, esse é um argumento 

fraco, pois situação colonial não é o mesmo que dependência. Afirma que como 

demostrou Marini, Frank e Theotonio, a dependência é uma relação social derivada das 

relações capitalistas no interior da América Latina. Ouriques ataca Vitale e diz que o seu 
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conceito que caracteriza a Dependência como apenas uma “categoria de análise”, esquece 

como uma categoria de análise consegue responder uma questão tão profunda como a 

diferença entre uma situação colonial e uma de dependência. A mesma crítica que 

Theotonio fez a Gunder Frank, de que a sua “categoria de análise” é anti-histórica, não 

dialética, de uma categoria estática, é realizada por Nildo Ouriques contra Theotonio, que 

considera que se pode considerar uma continuidade entre a Teoria da Dependência e a 

teoria do imperialismo, mesmo com a Teoria da Dependência possuindo as suas 

peculiaridades, com conceitos constitutivos próprios. Portanto, ele defende que ela não 

pode ser considerada apenas como um apêndice da Teoria do Imperialismo. Nildo 

Ouriques descreve uma série de autores que vinculam essa teoria a teoria do imperialismo, 

como Octávio Ianni e Paul Singer, chegando o segundo a acusar a teoria da dependência 

de não tratar do atrasado e que para superar o atraso é necessário desenvolver, o que Nildo 

Ouriques chama de consciência burguesa. Assim como Samir Amin, que não reconhece 

a validade da teoria da dependência colocando o exemplo do Canadá. E arremata 

criticando a todos, dizendo que a crítica de Theotonio aos funcionalistas era limitada e 

formal, que apenas deveriam redefinir conceitos universais a situações específicas, não 

formulando uma teoria marxista da dependência.  

Para Ouriques, existe a possibilidade e a necessidade de uma ciência social 

latino-americana com uma base teórica marxista e que Marini foi quem mais avançou 

nessa direção, pois como ele entendia que a América Latina possui as suas 

particularidades, é um caso “sui generis”, significa que a dependência é uma nova 

realidade, um novo objeto, e precisa ser analisado sob a luz das categorias presentes em 

O Capital e nos Grundrisse. Ouriques defende que não é possível analisar apenas 

historicamente a dependência, como faz Theotonio ou Cardoso, pois existe uma lógica 

interna no método de Marx, e uma relação particular com a história, que não seria possível 

falar em uma lei do valor, de mais valia, taxa de lucro, composição orgânica, etc. que as 

relações capitalistas estão fundamentadas no valor e na mais valia, que supõem a 

existência de trabalho livre. Portanto, para Ouriques, as categorias marxianas são 

referentes a um período histórico determinado, ou seja, a sociedade capitalista. Ele 

acredita que os estudos históricos são necessários, porém, eles são insuficientes se não 

tiverem fundamentados em conceitos marxianos. Assim, ele aborda sobre a insuficiência 

de acreditar que basta uma análise histórica, construindo um método histórico, para 

colocar os estudos históricos com rigor conceitual necessário. Ao contrário, um método 
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histórico sem um rigor conceitual que analise o ciclo do capital, não se pode compreender 

a totalidade da relação entre a economia nacional e mundial, de transferência de valor, do 

comportamento das esferas de produção e circulação, das frações do capital. Por isso que 

Marini foi o teórico que mais avançou em tal direção (OURIQUES, p. 65). A análise da 

relação do marxismo com o histórico, ou seja, do lógico com o histórico, é um 

procedimento metodológico fundamental. Portanto, Cardoso deu uma resposta parcial 

defendendo o método histórico estrutural, que não é um método marxista, mas é 

historicista e weberiano, expresso na tipologia, mas da mesma forma, as correntes que se 

dizem inspiradas no marxismo, não aprofundaram a lógica marxista e o método de Marx 

e até mesmo a crítica de Bambirra contra a obra de FHC e Faletto, não passa de uma 

crítica histórica ou historicista. Nildo Ouriques vai afirmar que Rabah Benakouche 

percebeu isso ao afirmar que esses teóricos só viam a dependência do ângulo histórico, 

expondo os fatos sem estabelecer entre eles uma ligação dialética e teórica. Da mesma 

forma que Enrique Dussel, que diz que Marx e Engels primeiro descobriram a lógica do 

conceito construindo categorias e se faz o contrário, iniciando a análise do histórico, se 

realiza uma análise de meramente “aparente empírica”. Nildo Ouriques esclarece que o 

método de Marx, primeiro, síntese de múltiplas determinações, do abstrato para o 

concreto (479) (OURIQUES, p. 72). 

Para Ouriques, a base de tais limitações metodológicas foi motivada no fato 

da teoria da dependência ter surgido a partir da CEPAL, que utilizava o método histórico 

estrutural, e devido ela ter sido uma derivação da teoria leninista do imperialismo, e essa 

opção teórica se explica duplamente. Primeiro, pela influência da nova esquerda 

americana, com Sweesy, Magdoff e Baran, porém, o conceito de excedente econômico, 

apesar de possuir uma influência marxista, é completamente distante do conceito marxista 

de mais valia, além da própria economia política de Baran se diferir da de Marx. Além 

do mais, a sociologia latino-americana tinha uma busca cientificista de buscar a essência 

do capitalismo dependente. Por isso, nessa busca de uma tipologia, erram tanto Bambirra 

e Theotonio como Cardoso e Faletto. 

                                                           
479 “Vania Bambirra y Theotonio dos Santos (...) aunque inspirados em el marxismo no desarrollaron las 

“conexiones internas” de que habla Marx; (...) tal procedimento parece estar relacionado com el 

reconocimiento de que la teoria de la dependência está em estrecha relación com la teoria del imperialismo 

de Lenin, siendo casi uma derivación – aunque com legalidad própria – de esta. Entre los dos autores 

mencionados, Theotonio dos Santos es explicito a este respecto”. (OURIQUES, p. 72). 
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Em 1979, Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra começaram a construir o 

seu retorno ao Brasil, que foi impulsionado por dois fatos, a Lei da Anistia e a articulação 

pela fundação do PDT. A Lei de Anistia foi aprovada diante do agravamento da crise 

econômica e política da Ditadura Militar, ao crescente movimento de resistência expresso 

nas greves de 1979 e na posição da Distensão por parte de certos setores do generalato. 

Com isso, em agosto de 1979, depois de muita luta, foi aprovada a Lei de Anistia, que é 

polêmica até hoje por ter perdoado também os crimes dos torturadores que cometeram 

violações proibidas até mesmo pelas convenções de guerra as quais o Brasil é signatário. 

Porém, depois da aprovação da Lei da Anistia, inúmeros exilados voltaram ao país, 

iniciando uma militância política contra a Ditadura Militar em solo brasileiro. Esse foi o 

caso de Vânia Bambirra e Theotonio dos Santos, que em 1980 retornaram ao Brasil 

militando ativamente no PDT. Os dois intelectuais chegaram ao Brasil estimulados, 

dedicados à construção do PDT. Inclusive, os dois se candidataram para a disputa de 

cargos eletivos por essa sigla partidária. 

Estavam ocorrendo inúmeras articulações políticas no país. Várias delas 

pretendiam organizar um partido de esquerda reformista, inspirado na social democracia. 

Entre esses intelectuais se articulam Fernando Henrique, Mário Covas, Weffort, 

Francisco de Oliveira, entre outros480. Tentaram se articular com o novo sindicalismo e 

com outros setores da esquerda que não defendiam a luta armada, tentando realizar uma 

frente de atuação parlamentar. Com o declínio do convite por parte dos sindicalistas e 

com o avançar das discussões de um novo partido em 1979 a partir de bases populares, 

setores da intelectualidade, da Igreja e negacionistas da luta armada formam o PT. 

Francisco de Oliveira e Weffort vão para o PT e com a perspectiva frustrada de fundação 

de um novo partido, os demais integrantes do grupo passa a se organizar no interior do 

PMDB e somente em 1987 fundaram o Movimento de Unidade Progressista (MUP) até 

1988, ano de fundação do PSDB. 

                                                           
480 “A tentativa dos dissidentes do PMDB de organizar um partido “popular” com o “socialismo no 

horizonte” repete uma proposta que fracassara no final dos anos 1970. Entre 1977 e 1979, um grupo de 

intelectuais tentou organizar um “Partido Socialista” de tipo europeu no país. Participavam de sua 

articulação o então candidato ao Senado pelo MDB Fernando Henrique Cardoso, os sociólogos Francisco 

Weffort, José Álvaro Moisés e Francisco de Oliveira, os economistas José Serra e Paul Singer e o ex-

ministro do Trabalho Almino Affonso. 

Mário Covas e Luiz Carlos Bresser Pereira também compareceram a algumas reuniões. A 

ideia do grupo era unir o “novo sindicalismo” nascente no ABC, o grupo autêntico do MDB – Airton Soares 

(SP), Chico Pinto (BA), Alencar Furtado (PR) e outros – e os intelectuais da chamada “esquerda 

independente”. A proposta fracassou com o surgimento do PT. Uma grande parte aderiu ao partido e a outra 

manteve a opção pelo PMDB, revelando duas estratégias políticas diferentes”. (SANCHEZ, 2003, p. 85) 
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Dos partidos surgidos com a Redemocratização, o PDT foi o único partido 

brasileiro organizado no exterior481, no caso, em Portugal. Em 1979, Leonel Brizola 

convidou uma série de intelectuais e militantes para uma reunião em Lisboa com o 

objetivo de fundar um novo partido. Vânia Bambirra e Theotonio dos Santos estiveram 

presentes nessa reunião a convite de Leonel Brizola. Como resultado da reunião foi 

aprovada a Carta de Lisboa482, que estabelecia enquanto compromissos do futuro partido, 

“primeiro (...) o de reconduzir o Brasil a uma institucionalidade democrática em que todo o 

poder emane do povo e seja por ele periodicamente controlado através de eleições livres e 

diretas, nas quais todos os brasileiros de maior idade sejam eleitores e elegíveis. (...) Nosso 

segundo compromisso é o de levantar as bandeiras do Trabalhismo para reimplantar a liberdade 

sindical e o direito de greve. (...) terceiro compromisso é de reverter as diretrizes da política 

econômica, com o objetivo de afirmar, em lugar do primado do lucro, a prioridade de dar 

satisfação às necessidades vitais do povo, especialmente as de alimentação, saúde, moradia, 

vestuário e educação”. Assinaram a Carta de Lisboa eminentes intelectuais, entre eles 

estavam Darcy Ribeiro, Carlos Minc, Francisco Julião, além de Theotonio dos Santos e 

Vânia Bambirra, entre muitas outras importantes personalidades. 

A ideia de Brizola era compor um partido que lutasse por reformas sociais e 

pela democratização do país, empreitada nada fácil, a começar pela disputa em torno do 

próprio nome do partido. A ditadura, com o objetivo de isolar e enfraquecer essa 

iniciativa, estimulou uma querela jurídica em torno da sigla. Na Carta de Lisboa constava 

a intenção de seus signatários em retomar o nome do Partido Trabalhista Brasileiro – 

PTB. Porém, depois das manobras de Golbery com Ivete Vargas, que se apossou do nome 

do partido do seu tio-avô, Getúlio Vargas, através de um processo judicial concluído em 

1980, movido apenas para desestabilizar Brizola, tiveram que adotar a sigla de Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, mas sem mudar o sentido das ideias debatidas em 

Lisboa. 

A participação de Theotonio dos Santos e Vania Bambirra no PDT não deixa 

de ser curiosa, pois demonstra como uma parte da esquerda da Teoria da Dependência foi 

se convertendo em teóricos de uma ideologia reformista ao militarem no PDT. Como 

                                                           
481 MARQUES, Teresa Cristina Schneider e GONÇALVES, Leandro Pereira. A fundação do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) no exílio. Revista Civitas, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 399-416, jul.-set. 

2016. Disponível em: << http://www.scielo.br/pdf/civitas/v16n3/1984-7289-civitas-16-03-

0399.pdf >>. Consultado em 12/072019. 

482 CARTA DE LISBOA. Disponível em: https://www.pdt.org.br/index.php/carta-de-lisboa-marco-do-
trabalhismo-na-redemocratizacao-do-brasil/. Consultado em 12/07/2019. 

http://www.scielo.br/pdf/civitas/v16n3/1984-7289-civitas-16-03-0399.pdf
http://www.scielo.br/pdf/civitas/v16n3/1984-7289-civitas-16-03-0399.pdf
https://www.pdt.org.br/index.php/carta-de-lisboa-marco-do-trabalhismo-na-redemocratizacao-do-brasil/
https://www.pdt.org.br/index.php/carta-de-lisboa-marco-do-trabalhismo-na-redemocratizacao-do-brasil/
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demonstra em sua carta de 1982, intitulada, Por Que Sou Candidata a Deputada 

Federal?, escrita para a sua participação no sufrágio de 1982, onde Vânia Bambirra 

deixou explícito que defendia que o PDT era um partido capaz de realizar as mudanças 

estruturais no Brasil, por sua liderança e por sua tradição483, revela a crença na 

consolidação legal de uma nova ordem política sem rupturas radicais. Em sua Carta 

Vânia Bambirra propõe reformas estruturais, a defesa da mulher e a construção de uma 

nova política, mas a nenhum momento defendia uma alternativa revolucionária, de 

transcendência da ordem legal, demonstrando que também submergiu ao pensamento de 

que o processo eleitoral era aquele capaz de levar a atuação política das massas e a 

mudança estrutural do país. A ideologia do PDT nesse período, além do personalismo de 

seu principal dirigente, Leonel Brizola484, que acomodou inúmeras pessoas sem um 

princípio ideológico firme, desde que mantivessem o alinhamento com a sua candidatura 

e direção política. Ele possuía a ideologia reformista do Socialismo Moreno de Darcy 

Ribeiro485. Essa guinada pelo socialismo reformista486 se deu devido ao diálogo dos 

fundadores do PDT com a social democracia europeia, inclusive, futuramente, com a 

adesão deste a Internacional Socialista. Esse princípio socialista do PDT também foi uma 

influência exercida pelos intelectuais marxistas em Leonel Brizola, como foram os casos 

de Moniz Bandeira, Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra487, que imprimiram uma 

                                                           
483 “ Em 1979, com a anistia, abandonamos tudo o que havíamos construído no exterior e regressamos ao 

Brasil. Voltamos com uma imensa disposição de luta. Participamos na elaboração e na discussão do 

programa do P. D.T. Estamos certos de certos de que este partido, pelas suas tradições, pela sua liderança, 

pelas experiências que acumulou e pelas profundas propostas de mudanças estruturais, se transformará 

pronto num grande partido popular do Brasil”. (BAMBIRRA, 1982, p. 02) disponível em: << 

https://mega.nz/#F!vOpwmQiJ!nJFgpdsE-0mCF0yOOQYqCA!yWZgEaRR >> consultado em 

11/07/2019. 

484 “Os partidos carismáticos puros são raros. Diante do papel central assumido por Brizola na 

organização, diversos estudos apontam que o PDT é um desses casos. Segundo D’Araújo (1996, p. 12), “o 

PDT era o partido de Brizola, e essa paternidade era mais importante do que seu nome oficial”. Para 

Panebianco (2005, p. 97), um partido carismático pode ser identificado pelo fato de “ser formado por um 

líder que se coloca como um idealizador e o intérprete incontroverso de um conjunto de símbolos políticos 

(as metas ideológicas originárias do partido) que se tornam inseparáveis de sua pessoa” (MARQUES e 

GONÇALVES, 2016, p. 401). 

485 SOCIALISMO MORENO: http://ressurreicaonacionalista.blogspot.com/2011/04/o-socialismo-
moreno-de-brizola.html . 

486 “Nas condições da reforma da ordem social burguesa o PDT carrega uma clara vocação hegemônica, 

alimentada por uma concepção social-democrata de reforma capitalista combinada com os antigos 

princípios nacionalistas e trabalhistas do velho PTB. (...) Além disso, a proposta de construção de uma 

“sociedade socialista e democrática” aparece ao lado da defesa da livre iniciativa, numa típica formulação 

socialdemocrata”. (MACIEL, 1999, p. 197). 

487 “Em sua movimentação, Brizola estabeleceu efetiva interlocução com os partidos social-democratas 

europeus ligados à Internacional Socialista (herdeira da Segunda Internacional), como o Partido Socialista 

Português e o Partido Social-Democrata Alemão, incorporando a defesa do “socialismo democrático” (em 

contradição com o “socialismo autoritário” do Bloco Comunista) em sua plataforma partidária. Esta 

perspectiva também foi fortalecida pelo apoio de intelectuais marxistas independentes, em relação à 

https://mega.nz/#F!vOpwmQiJ!nJFgpdsE-0mCF0yOOQYqCA!yWZgEaRR
http://ressurreicaonacionalista.blogspot.com/2011/04/o-socialismo-moreno-de-brizola.html
http://ressurreicaonacionalista.blogspot.com/2011/04/o-socialismo-moreno-de-brizola.html
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nova tonalidade socialista ao trabalhismo brizolista. Portanto, o PDT não se propunha a 

uma ruptura radical com a ordem, ele buscava “ser o representante partidário de uma 

frente policlassista” (MACIEL, 1999, p. 197), que pudesse desenvolver um capitalismo 

no país aliado a um Estado de Bem-Estar Social. 

O casal de pensadores retornou ao Brasil no ano de 1980, aliados a Leonel 

Brizola e como membros do PDT. A prova desse engajamento foi a candidatura dos dois 

ao processo eleitoral em 1982, Theotonio concorrendo a governador em Minas Gerais e 

Vânia Bambirra como candidata a deputada federal. Essas eleições ocorreram em meio a 

inúmeras manobras promovidas pelo governo antes do processo, como o adiamento das 

eleições, mudanças nas regras de última hora, etc., para que elas ocorressem sob uma 

condição que favorecesse os partidos da ordem488. Theotonio e Vânia não foram eleitos. 

Porém, o PDT foi o partido que mais cresceu (MACIEL, 1999) e ainda conseguiram 

eleger Brizola como governador do Rio de Janeiro e Darcy Ribeiro como vice. O governo 

de Brizola foi contraditório e as posições do PDT em âmbito nacional foram dúbias. 

Como um administrador do Estado em um sistema político e social que não havia rompido 

com os problemas estruturais criados durante a gestão militar, que resultou em uma grave 

crise econômica no início dos anos 80, Brizola não fez mais do que “enxugar gelo” 

durante o seu governo, tomando ações importantes na área educacional (CIEPs), mudança 

na atuação da polícia nas favelas, etc., mas pouco modificando na estrutura da sociedade 

do Rio de Janeiro. Inclusive, no âmbito político, se por um lado o PDT tentou uma 

aproximação com o presidente Figueiredo, defendendo a prorrogação do mandato 

presidencial, por outro lado, foi uma das forças que compôs o Movimento das Diretas Já. 

Além do mais, durante a sua gestão Brizola, o PDT se tornou cada vez mais um apêndice 

da política do governo do estado do Rio de Janeiro e de seus projetos políticos pessoais489. 

                                                           
tradição comunista, como Moniz Bandeira, Herbert de Souza e Theotonio dos Santos (Em Tempo, 

22/11/1977, p. 4; 1/10/1979, p. 6-7 e 21/6/1979, p. 12)”. (MACIEL, 1999, p. 285) 

488 “As eleições de 1982 consolidam toda a perspectiva autocrática, imaginada pela estratégia de 

contenção da crise conjuntural adotada pelo governo, desde as reformas institucionais de 1982. A esfera de 

representação política consegue canalizar para o seu interior as contradições sociais e os conflitos políticos 

emanados do processo da luta de classes, amplificando os canais de interlocução das diversas frações do 

bloco no poder com o Estado e passivizando particularmente as demandas antiautocráticas defendidas pelos 

movimentos sociais das classes subalternas. Este processo se realiza efetivamente no fortalecimento dos 

partidos vinculados às diversas frações do bloco no poder, principalmente o PDS e o PMDB, na ampliação 

da inserção institucional dos setores da oposição vinculados ao campo de interlocução liberal, tanto na 

esfera da representação política quanto na esfera da representação burocrática com a conquista de 

executivos estaduais, e na subrepresentação da oposição antiautocrática no processo eleitoral”. (MACIEL, 

1999, p. 329). 

489 “No PDT, o processo de acomodação com a institucionalidade autoritária reformada também se faz 

sentir, particularmente após a ascensão de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro, configurando o 
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Isso não significa que não ocorreram resistências nas bases do partido, pois o I Encontro 

de Bases do PDT, realizado em 1983, defendeu a realização de eleições diretas para 

presidente e criticou o fisiologismo da aliança com o PMDB e PTB na Assembleia, mas 

devido ao predomínio dos parlamentares em relação a base e a distribuição de cargos 

possibilitada pelo controle administrativo do Estado (MACIEL, 1999), levaram cada vez 

mais ao acomodamento do partido a ordem institucional. Consolidação dessa 

acomodação foi a gestão de Saturnino Braga na prefeitura do Rio de Janeiro em 1985. 

Ele foi eleito com uma grande margem de votos, demonstrando o crescimento do prestígio 

do PDT no estado. Porém, a sua gestão foi desastrosa. Ele fez um plano econômico 

completamente ortodoxo, com aumento de impostos e congelamento de salários de 

servidores públicos, o que gerou muitas greves e decretou a falência do município em 

1988. Claro que a crise do Rio não foi gerada apenas por Saturnino. Brizola ainda voltou 

ao governo estadual em 1991, quando renunciou para se candidatar à presidência com 

baixos índices de aprovação.  

Durante esse período de gestão do PDT no Rio de Janeiro, Theotonio dos 

Santos e Vânia Bambirra ocuparam vários cargos públicos. Inclusive, Theotonio foi 

candidato novamente em 1987, dessa vez como deputado constituinte, mas foi novamente 

derrotado. Porém, em seu retorno ao Brasil, além da militância política, o casal continuou 

a desenvolver suas pesquisas e a lecionar em instituições acadêmicas. Eles iniciaram o 

seu trabalho na PUC-MG, onde firmaram o compromisso com a direção desta instituição 

em construir um centro de estudos sobre América Latina, mas os dois foram 

posteriormente demitidos devido as suas vinculações políticas com o PDT. Com essa 

demissão e a não fundação do centro de pesquisas, Theotonio passou a trabalhar na 

Faculdade de Economia da UFMG, onde iniciou a produção dos seus trabalhos sobre a 

questão técnico-científica no capitalismo. Ele publicou os seguintes livros: Teorias do 

Capitalismo Contemporâneo, Forças Produtivas e Relações de Produção, de 1985, 

Revolução Científico-Técnica e Capitalismo Contemporâneo, completado em 1987 com 

o último livro da série que foi Revolução Científico-Técnica e Acumulação de Capital. 

Em 1983 ele foi trabalhar na pós-graduação da FESP-RJ e passou a colaborar com a 

Universidade das Nações Unidas, em Tóquio, em projetos com Abdel Malek, Amilcar 

                                                           
fortalecimento da direção política do governador no interior do partido. Após a posse no governo do Rio 

de Janeiro, a posição dirigente de Leonel Brizola se fortalece, determinando a movimentação do partido 

conforme a dinâmica do governo estadual e as pretensões políticas do governador”. (MACIEL, 1999, p. 

353). 
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Herrera, Leonel Corona e Pablo Gonzales Casanova. Também passou a trabalhar como 

consultor da UNESCO, realizando inúmeras pesquisas na área educacional e de direitos 

humanos. Em 1985 ele se tornou professor da UFMG, onde recebeu o título de doutor 

Notório Saber para assumir o cargo.  

Theotonio dos Santos assumiu o cargo de diretor da FESP490 em 1984, que 

era um órgão do estado do Rio de Janeiro responsável pela formação de servidores 

públicos. Como Ruy Mauro Marini havia voltado do exílio em 1984, Theotônio o convida 

para assumir a diretoria da coordenação de projetos acadêmicos. As ações realizadas por 

Theotonio e Ruy Mauro foram mal vistas por vários setores do governo e não 

conseguiram efetivar vários dos seus projetos491. Durante esse período eles realizaram em 

1984 o Congresso Internacional de Economistas, com a presença de Andre Gunder Frank 

e Immanuel Wallerstein e Os Trinta Anos de Bandung, ocorrido em 1986. Em 1986, com 

o fim do governo de Brizola, eles se desligaram do órgão público e receberam o convite 

de Cristovam Buarque para se reintegrarem a UNB. 

Em 1987 ele se transferiu para a UNB, onde o reitor era Cristovam Buarque, 

que fez questão em readmitir os professores demitidos da UNB. Assim, Theotonio dos 

Santos, Vania Bambirra e Ruy Mauro Marini retornaram a UNB depois de mais de 20 

anos de afastamento. Isso o levou a realizar inúmeros seminários com a participação de 

intelectuais do mundo inteiro. Mas durante todo esse período, apesar das dificuldades de 

efetivar os seus projetos no Brasil, Theotonio continuava sendo uma figura relevante 

mundo afora. Além da sua participação na ONU, ele participou de importantes atividades 

internacionais, quando participou ao lado de Fidel Castro de um debate sobre a Dívida 

Externa ocorrido em Cuba em 1985. Nesse mesmo ano debateu uma segunda vez com 

Fidel Castro em um evento organizado pela Prensa Latina, também em Cuba. Em 1985 

ele também viaja para os Estados Unidos, onde realiza conferências em várias 

universidades e faz uma exposição na Escola Nacional de Diplomatas em Washington 

DC. Em 1986, Theotônio se torna presidente da Associação Latino-Americana de 

Sociologia (ALAS) e em 1989 realiza uma série de conferências na Europa, tornando-se 

                                                           
490 http://www.ceperj.rj.gov.br/.  

491 “Foi com Theotonio, que ocupava um cargo de direção na Fundação Escola de Serviço Público do Rio 

de Janeiro, que encontrei condições de trabalho mais favoráveis. Órgão secundário no esquema 

administrativo do Rio, a FESP pode atuar com certa liberdade, embora suas iniciativas, por ciúmes e 

rivalidades com gente da equipe de governo, tenham sido em geral mal recebidas e, no máximo, toleradas. 

Assumi ali a coordenação de projetos acadêmicos, cabendo-me, precipuamente, ocupar-me da criação de 

um curso de graduação em administração pública”. (MARINI, 1994, p. 37). 

http://www.ceperj.rj.gov.br/
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diretor de estudos da Maison des Sciences de l'Homme da Universidade de Paris I durante 

um mês.  

A partir de 1985, Theotonio dos Santos também iniciou uma série de 

publicações políticas com o objetivo de esclarecer o seu projeto socialista. O seu projeto 

socialista diferia um pouco do seu partido, com propostas de transformações mais radicais 

e populares, mas o seu apoio e participação nos governos de Brizola, mesmo com 

contradições, demonstram a distância entre a sua teoria e a sua prática durante esse 

período. A primeira dessas obras políticas foi o livro O Caminho Brasileiro para o 

Socialismo. Nessa obra ele apresentou uma síntese do processo histórico brasileiro, das 

lutas populares e estabeleceu um programa político demonstrando que a situação 

brasileira era madura para uma transição para o socialismo. Esse estudo foi 

complementado por Democracia e Socialismo no Capitalismo Dependente, de 1991, e 

sintetizado no livro A Evolução Histórica do Brasil – Da Colônia à Crise da Nova 

República, de 1993, que é uma síntese da visão histórica e política de Theotonio dos 

Santos. 

Em 1990 ele resolveu retornar ao Rio de Janeiro. Esse fato talvez tenha se 

dado devido a candidatura de Brizola para governador e a sua posterior eleição, onde 

Theotonio dos Santos passou a trabalhar novamente na burocracia estatal, mas agora 

como Secretário de Assuntos Internacionais. Ele também ingressa na UFF e é um dos 

responsáveis por coordenar as mudanças na UERJ. Em 1993 ele publicou o seu trabalho 

Economia Mundial, Integração Regional e Desenvolvimento Sustentável, que foi 

revisado e atualizado em 1999. Em 1997, em homenagem aos 60 anos de Theotonio dos 

Santos, foi publicado pela UNESCO Los Retos de la Globalización: Ensayos en 

Homenaje a Theotonio Dos Santos, organizado por Francisco Lopez Segreras492. Em 

2000 ele lança Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas. Em 2004 ele publicou um 

de seus mais importantes livros, Do Terror a Esperança: auge e declínio do 

neoliberalismo. Nesse mesmo ano atua para que Celso Furtado seja indicado para o Nobel 

de economia. Ele morreu aos 81 anos em 27 de fevereiro de 2018, ainda escrevendo, 

produzindo, dando palestras e entrevistas por todo o Brasil. 

No ano 2000, Theotonio dos Santos escreveu um importante livro em que 

realizou um balanço de sua obra e da própria Teoria da Dependência. Com o sugestivo 

                                                           
492 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/unesco/lopezpaco.html.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/unesco/lopezpaco.html
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título: Teoria da Dependência: balanço e perspectivas, essa obra é uma síntese crítica de 

sua produção, mas também é um documento histórico de balanço dessa teoria. Em nosso 

ponto de vista, essa perspectiva de Theotonio dos Santos, em considerar sobre a existência 

de uma transição entre a Teoria da Dependência e a Teoria do Sistema Mundo demonstra 

que ele concorda com a existência desses dois marcos epistemológicos. Agora, o nosso 

objetivo é analisar a leitura de Theotonio sobre os ciclos econômicos longos de 

Kondratiev e esse recorte epistemológico é importante para distinguir um aspecto nessa 

questão, pois somente na segunda fase, como teórico do sistema mundo, foi que ele de 

fato se aproximou das ideias de Kondratiev. 

Na primeira fase de seu pensamento, o debate político e teórico se dava em 

torno de questões internas aos países dependentes. Assim, cumpria discutir o sentido do 

desenvolvimento do capitalismo na AL, se ele estava cumprindo um caráter progressista 

e se tinha condições de se desenvolver para o progresso social desde que tivesse as 

premissas de uma burguesia nacional, rompimento com as relações feudais, reforma 

agrária criadora de mercado interno, investimento keynesiano do Estado em obras 

públicas, etc. Por isso que a posição sobre os motivos do golpe de estado militar no Brasil 

foi tão dissonante entre os teóricos da dependência e todo o restante da esquerda, que 

atribuía apenas o caráter de intervenção norte americana. Somente na segunda fase, que 

os projetos políticos chilenos, de uma revolução pacífica, com a derrota das guerrilhas na 

América do Sul, com o crescimento econômico vagaroso da ditadura, mas principalmente 

com a crise geral do capitalismo, e a existência de movimentos de libertação nacional e 

processos de mudanças sociais ao redor do mundo, que Theotonio vai se tornando um 

leitor de Kondratiev, como uma importante teoria de explicação sobre o desenvolvimento 

capitalista e sobre as crises. A leitura de Theotonio não difere muito da de Mandel, claro 

que com as singularidades do autor. 

Esse estudo só foi escrito depois de 40 anos de uma intensa produção teórica, 

quando o autor já tinha condições de olhar para o passado e retirar as suas conclusões 

diante do desenvolvimento do capitalismo e das inúmeras críticas de correntes teóricas 

adversárias e concorrentes. Por esse motivo iniciaremos com a análise desse estudo. 
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A Primeira Parte dessa obra possui um título bastante significativo: Da Teoria 

da Dependência à Teoria do Sistema Mundo493, onde o autor apresenta que o 

desdobramento natural da Teoria da Dependência se deu na Teoria do Sistema Mundo.  

Nessa obra, Theotonio dos Santos (2000) aborda o pensamento produzido 

pela Teoria da Dependência e pela Teoria do Sistema Mundo no contexto dos ciclos 

econômicos longos, de como essas teorias eram frutos de momentos históricos gerados 

pelos Ciclos Longos da Conjuntura, que representavam a ruptura com o antigo 

pensamento social latino-americano, que havia colocado enquanto horizonte de 

expectativa a superação do subdesenvolvimento, como uma espécie consciência possível 

de uma burguesia periférica que almejava chegar ao topo e que nem mesmo o pensamento 

de esquerda ou marxista havia realizado uma crítica radical, no sentido de produzir uma 

perspectiva de transformação social revolucionária do proletariado. 

Thetotonio vai demonstrar que o próprio ciclo longo do Pós-Guerra ruiu as 

bases dessa ideologia burguesa, a do desenvolvimentismo. Assim, ele defende que a 

economia mundial passou por grandes transformações após o ciclo longo depressivo 

iniciado com a Crise de 1929, pois após a Segunda Guerra Mundial ocorreu um ciclo de 

prosperidade e os Estados Unidos tornaram-se a nação hegemônica, com instituições 

multilaterais criadas em Bretton Woods e o poderoso Estado Nacional ianque, que 

permitiu um novo ciclo de crescimento baseado na exportação de capitais, tendo como 

base as inovações criadas com a Revolução Técnico-Científica e a incorporação do 

fordismo na produção e circulação de mercadorias, o que levou ao surgimento das 

empresas multinacionais e uma expansão da sua influência em escala global. Com tudo 

isso, ele considera que: 

 

                                                           
493 No balanço de Theotônio, escrito em 2000, ele defende uma tese a qual vamos nos contrapor: ao 

contrário do que ele diz nessa obra, a Teoria da Dependência não desemboca na Teoria do Sistema Mundo 

e nem existe uma evolução de uma na outra. Ao contrário, as duas teorias são muitas vezes conflitantes e 

contraditórias. Em segundo lugar, não é possível generalizar a Teoria da Dependência apenas em sua ala 

esquerda, conforme distinção do próprio Theotônio. Porém, independente dessa querela, a evolução 

intelectual de Theotônio caminha dessa maneira – Da Teoria da Dependência à Teoria do Sistema Mundo 

– e podemos dividi-la nessas duas etapas. A primeira enquanto Teoria da Dependência e uma segundo como 

um dos teóricos do Sistema Mundo. Porém, não podemos confundir as duas e existe um corte 

epistemológico na obra de Theotônio dos Santos. Nesse sentido, Nildo Ouriques defende que existem duas 

fases no pensamento de Theotônio, que a primeira é original e revolucionária e a segunda representa uma 

subsunção ao pensamento acadêmico. http://www.iela.ufsc.br/video/socialismo-ou-fascismo-de-theotonio-

dos-santos. 

http://www.iela.ufsc.br/video/socialismo-ou-fascismo-de-theotonio-dos-santos
http://www.iela.ufsc.br/video/socialismo-ou-fascismo-de-theotonio-dos-santos
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Esta nova realidade contestava a noção de que o subdesenvolvimento 

significava a falta de desenvolvimento. Abria-se o caminho para 

compreender o desenvolvimento e o subdesenvolvimento como o 

resultado histórico do desenvolvimento do capitalismo, como um 

sistema mundial que produzia ao mesmo tempo desenvolvimento e 

subdesenvolvimento. (DOS SANTOS, p. 18, 2000). 

 

Dessa forma, para os teóricos da Dependência e para Theotônio, a consciência 

do desenvolvimento e do subdesenvolvimento era uma espécie de consciência possível 

da burguesia nacional nascida no interior do processo de industrialização pós-30, porém, 

essa consciência burguesa não representava o programa político do proletariado ou da 

revolução brasileira. Particularmente, o período do pós-guerra, marcado por uma grande 

exportação de capitais e um desenvolvimento tecnológico voltado também para a 

periferia, não fizeram com que o subdesenvolvimento fosse superado. Portanto, o 

diagnóstico desses teóricos era muito claro: não era a falta de desenvolvimento que gerava 

os problemas estruturais de nações como o Brasil, que apesar das suas enormes 

potencialidades, ainda vivia uma situação de dependência e exploração, com elevada taxa 

de miséria absoluta de sua população. Por isso era necessário criticar o sentido de tal 

desenvolvimento na periferia do sistema, que se dava sob a égide do capital internacional 

multinacional, dos seus limites para um desenvolvimento real. Não era possível falar em 

desenvolvimento sem discutir uma ruptura sistêmica, sem discutir a categoria do 

imperialismo, ou seja, sem discutir a sua alternativa concreta, o socialismo. 

Por isso que a primeira preocupação de Theotônio dos Santos e de outros 

teóricos da Dependência se deu em torno do projeto político socialista. Em 1967 ele 

afirmava que o dilema era entre socialismo e fascismo. Em 1986 ele reafirmava o caráter 

socialista das mudanças sociais na América Latina e no Brasil, em meio ao contexto do 

debate da “redemocratização”, ele voltava a reafirmar que o projeto de revolução 

brasileira era socialista, que a Revolução Democrático-burguesa havia cumprido um 

importante papel na luta anti-feudal nos séculos XVIII e XIX, mas que o capitalismo, 

“desde o fim do século XIX, com o surgimento do imperialismo (...) passou à defensiva 

convertendo-se num regime econômico-social cada vez mais opressivo e incapaz de 

resolver as novas questões colocadas pelas nações então emergentes na arena 

internacional” (Dos SANTOS, 1986, p. 54). Para ele, o projeto socialista só poderia ser 

alcançado com a organização “sindical, associativa, partidariamente para conquistar 

posições de poder dentro do Estado a partir das quais possam lutar pela plena 
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democratiação de nossa vida política” (DOS SANTOS, 1986, p. 35), onde essas forças 

possam direcionar o desenvolvimento para a propriedade estatal e social e a neutralização 

dos “fatores concentradores até agora imperantes, [além de] defender as riquezas 

nacionais e o resultado do trabalho gerado no interior do país” (DOS SANTOS, 1986, 

p. 35).  

Ou seja, para Theotonio dos Santos, não existia solução dos marcos do 

capitalismo, nem mesmo de um capitalismo nacional autônomo e reformado. O projeto 

radical de ruptura significava a defesa do socialismo, de uma transição de uma economia 

de mercado para formas sociais e estatais de propriedade que pudessem direcionar o 

desenvolvimento e pudessem contemplar os interesses das amplas massas populares. 

Com isso, ele não só rejeitava a concepção burguesa dos cepalinos como também a noção 

dos antigos marxistas latino-americanos ligados aos Partidos Comunistas, que baseados 

nas concepções da Internacional Comunista, de que existia uma etapa prévia da 

Revolução, a Democrático-Burguesa, basearam os seus programas de ação política. 

Essa ruptura com o reformismo foi uma das principais marcas dos teóricos da 

dependência. Gunder Frank afirma que os quatro séculos de desenvolvimento capitalista 

no Chile que produziram o subdesenvolvimento, que a tese acerca do crescimento para 

dentro e do crescimento para fora não tinha sentido diante da vinculação da economia 

chilena ao mercado mundial. Chega inclusive a ironizar dizendo que tais teóricos 

acreditam que o Chile poderia ter se desenvolvido se tivesse escolhido a via capitalista de 

desenvolvimento para dentro494. 

A crítica ao modelo cepalino e ao antigo marxismo latino-americano foi o 

debate central dos teóricos da dependência. Segundo Theotonio, a América Latina havia 

produzido uma série de pensadores originais durante as décadas de 40, 50 e 60, que 

haviam permitido a abertura de um novo horizonte reflexivo para os teóricos da 

Dependência. Entre eles: temos o argentino Sérgio Bagu, que publicou o seu livro 

Economía de la Sociedad Colonial (1949), em que afirma o caráter capitalista do sistema 

colonial da America Latina; também temos Caio Prado Jr, com A Revolução Brasileira 

(1966), que também rejeitava o caráter feudal e semi-feudal da economia brasileira; além 

do argentino Luís Vitale, um dos fundadores do Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

                                                           
494 “De haber escogido entonces Chile el desarrollo capitalista hacia adentro, hoy estaria desarrollado, 

sugieren dichos autores,, quienes asimismo arguyen que Chile podría desarrollardse todavia si se apresurara 

y por fin se dedicara al desarrollo (todavia capitalista) hacia adentro”. (FRANK, 2003, p. 13). 
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(MIR) chileno e autor da obra Interpretación Marxista de la Historia de Chile, de 1967. 

Esses autores haviam sido marginalizados tanto pelos cepalinos como pelos marxistas 

dos PCs, principalmente, pelo fato desses autores rejeitarem as concepções dualistas ao 

defenderem que a formação histórica da América Latina era capitalista desde o seu início, 

como foi o caso de Caio Prado, ou por suas vinculações políticas ao trotskismo, como é 

o caso de Bagu e Vitale. Porém, na medida em que o pensamento marxista tradicional, 

ligado aos PCs, assim como a Cepal, vão caminhando para o reformismo e não vão 

conseguindo explicar a situação concreta da luta de classes na América Latina, o 

pensamento desses autores vão deixando de ser marginais e foram se tornando a base de 

erupção de um novo pensamento social inovador. Assim, Theotonio nos informa: 

 

A crítica de Bagú, Vitale e Caio Prado Júnior ao conceito de 

feudalismo aplicado à América Latina, foi um dos pontos iniciais 

das batalhas conceituais que indicavam as profundas implicações 

teóricas do debate que se avizinhava. André Gunder Frank 

recolheu esta problemática para dar-lhe uma dimensão regional 

e internacional. A definição do caráter das economias coloniais 

como feudais serviam de base às propostas políticas que 

apontavam para a necessidade de uma revolução burguesa na 

região. Inspirado no exemplo da Revolução Cubana que se 

declarou socialista em 1962, Frank abriu fogo contra as tentativas 

de limitar a revolução latino-americana ao contexto da revolução 

burguesa. (DOS SANTOS, p. 24, 2000). 

 

A crítica de Gunder Frank sobre as teses feudalistas foi realizada no início de 

1964, em um artigo publicado na edição 51 da Revista Brasiliense intitulado A 

Agricultura Brasileira: Capitalismo e Mito do Feudalismo. Nesse texto, Gunder Frank 

abre uma incisiva polêmica com vários representantes do pensamento social latino-

americano e do marxismo brasileiro. Primeiro, vai demonstrar que essa tese feudal se 

encontra presente em diversos pensadores e programas políticos da América Latina, como 

na obra do mexicano Carlos Fuentes, na Segunda Declaração de Havana (1962), e em 

Jacques Lambert, em Os Dois Brasis, e que “a conclusão programática que logicamente 

pode ser extraída dessa análise é a abolição do feudalismo e a adoção do mesmo 

processo de desenvolvimento dos países desenvolvidos” (FRANK, 2005, p. 39), “mas é 

sempre a criação, com ajuda técnica e financeira do governo, de uma classe média de 

pequenos agricultores independentes e acomodados” (FRANK, 2005, 39-40). Depois de 

equivocadamente atacar o diagnóstico do feudalismo e o seu remédio, uma reforma 
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agrária que criaria “uma classe média de pequenos agricultores independentes e 

acomodados”, ele direciona o seu ataque aos marxistas brasileiros, distinguindo-os em 

três categorias: a) aqueles que acreditam que o feudalismo antecede o capitalismo, sendo 

representados por Nelson Werneck Sodré e Paul Singer; b) os autores que defendem que 

o feudalismo coexiste com o capitalismo, sendo os seus principais representantes: 

Furtado, Ianni e Singer; e c) que o capitalismo penetra o feudalismo, sendo os seus 

representantes: Fernando Henrique Cardoso, Ianni e Singer. Depois dessa caracterização 

dos autores, ele parte para uma comparação dessas teses com a realidade da agricultura 

brasileira, analisando três aspectos: 1 – A organização da produção agrícola; 2 – a situação 

dos trabalhadores e 3 – as mudanças através do tempo. Sobre o primeiro aspecto, a 

organização da produção, ele chega a conclusão de que “embora a concentração ‘feudal’ 

da terra seja, sem dúvida, muito grande, a ‘capitalização’ da agricultura, longe de 

diminuí-la, aumenta-a ainda mais” (FRANK, 2005, p. 46). 

Mas para além da crítica ao feudalismo brasileiro, o próprio Theotonio 

criticou vários aspectos da tese de Gunder Frank ainda no início da década de 70. Para 

ele, Frank acertava em muitos aspectos, como no reconhecimento de que a América 

Latina era produto da economia mercantil e não possuía relação alguma com o 

feudalismo, mas que precisava ser reconhecida como um processo de acumulação 

primitiva do capital495. Porém, para Theotonio, o modelo de Frank era estático e não 

considerava as relações de produção capitalistas496 conforme expresso em O Capital, 

assim como conduzia a importantes erros políticos, pois ao subestimar o latifúndio 

exportador, ele desconsiderava o obstáculo que esse representava para a formação de uma 

sociedade civil organizada497. 

                                                           
495 “Era contudo evidente que Frank acertava na essência de sua crítica. A América Latina surge como 

economia mercantil, voltada para o comércio mundial e não pode ser, de nenhuma forma, identificada com 

modo de produção feudal. As relações servis e escravistas desenvolvidas na região foram parte pois de um 

projeto colonial e da ação das forças sociais e econômicas comandadas pelo capital mercantil financeiro 

em pleno processo de acumulação - que Marx considera primária ou primitiva essencial para explicar a 

origem do moderno modo de produção capitalista. Estas formações sociais de transição são de difícil 

caracterização. Já lançamos, na época deste debate, a tese de que há uma semelhança entre as formações 

sociais de transição ao socialismo e estas formações socioeconômicas que serviram de transição ao 

capitalismo”. (DOS SANTOS, p. 24-25, 2000). 

496 “Eu mesmo censurei o caráter estático do modelo de Frank e o seu desprezo pelas relações de produção 

assalariadas como fundamento mais importante do capitalismo industrial, única forma de produção que 

pode assegurar uma reprodução capitalista, a partir da qual este sistema se transforma num modo de 

produção novo e radicalmente revolucionário. Ver Dos Santos (1972)”. (DOS SANTOS, p 24, 2000). 

497 “Mas os erros de Frank abriam também um flanco muito sério. Eles faziam subestimar o obstáculo 

representado pela hegemonia do latifúndio exportador e pela sobrevivência das relações servis ou semi-

servis na formação de uma sociedade civil capaz de conduzir uma luta revolucionária. Não se deve esquecer 
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Esse é um debate complexo, apenas a esfera da circulação do que na esfera 

da produção do capital. Também é preciso aprofundar nas categorias de subsunção formal 

e subsunção real do trabalho ao capital, que Theotonio trabalha de forma equivocada e 

pretendemos demonstrar. Quem melhor trabalhou essas categorias no Brasil foi José de 

Souza Martins. Na historiografia esse debate foi implícito durante as polêmicas sobre o 

circulacionismo. 

Primeiro, theotonio faz uma análise muito mais complexa do que a de Frank, 

analisando o ciclo do capital na economia agrícola. Inclusive, por esse trabalho que a 

ditadura o considerou como um dos líderes da luta camponesa. 

Essa crítica de Gunder Frank apesar de sintetizar uma nova concepção para a 

esquerda brasileira, já vinha sendo realizada por organizações políticas no Brasil. 

Anteriormente, a organização conhecida como POLOP já vinha fazendo críticas ao PCB 

e reconhecia que a agricultura brasileira era completamente capitalista. A crítica da 

POLOP representava a crise geral que as teses pecebistas sofreriam ao final da década de 

50 e início da década de 60, conforme abordaremos mais a frente. Essa concepção 

mecânica de Frank também foi atacada no que diz respeito a burguesia brasileira. 

Theotonio realizou uma grande crítica à Gunder Frank sobre a burguesia nacional. 

Segundo Frank, a burguesia brasileira não possuia nenhuma consciência nacional e era 

completamente subordinada ao capital imperialista. Theotônio vai ser um crítico dessa 

perspectiva e vai demonstrar que existiam empresários como Roberto Simonsen que 

apoiaram o projeto de Estado de Vargas e, portanto, não era uma questão de consciência, 

mas de determinações estruturais498. 

                                                           
o avanço das relações assalariadas na agro-indústria açucareira cubana e a importância de suas classes 

médias e do seu proletariado urbano cuja greve geral contribuiu amplamente para a vitória de dezembro de 

1958, para explorar o radicalismo e os êxitos da revolução cubana, (veja-se o livro de Vania Bambirra, 

1974)”. (DOS SANTOS, p 25, 2000). 

498 Eu e outros sociólogos nos lançamos contra estas concepções simplistas. Nos anos 30, figuras como 

Roberto Simonsen, Euvaldo Lodi e vários outros mostravam uma ampla consciência política e econômica 

do empresariado nacional. Suas entidades de classe como a Federação Nacional da Indústria, formulavam 

um projeto de desenvolvimento com alto conteúdo nacionalista e apoiavam o projeto de Estado Nacional 

Democrático dirigido por Getúlio Vargas. 

Contudo, eu procurava mostrar os limites estruturais deste projeto diante de uma expansão das empresas 

multinacionais para o setor industrial. Elas possuiam vantagens tecnológicas definitivas e só poderiam ser 

detidas na sua expansão por Estados Nacionais muito fortes que necessitavam de um amplo apoio na 

população operária e na classe média, sobretudo entre os estudantes que aspiravam o desenvolvimento 

econômico como única possibilidade de incorporá-los ao mercado de trabalho. 

Não se tratava pois de uma questão de ausência de conhecimento ou disposição de luta, ou determinação. 

Havia sérios limites de classe no projeto nacional democrático que chegou a ser desenvolvido 

intelectualmente através do IBESP e posteriormente pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 

na década de 50, que tinha uma base material na Federação Nacional das Indústrias e em vários órgãos da 
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Nesse sentido, em 1966, Theotonio dos Santos escreveu o seu importante 

estudo intitulado A Classe Dominante Brasileira, em que buscou estudar as relações entre 

o desenvolvimento econômico e a estrutura de classes, para verificar, através de uma 

análise concreta, o processo de desenvolvimento econômico e a sua estrutura de classe. 

Ele inicia o estudo afirmando que a classe dominante brasileira não pode ser considerada 

como única e indivisível, mas que ela possui contradições internas derivadas dos diversos 

setores da economia nacional. Assim, ele busca estudar cada um desses setores: o dos 

proprietários rurais, da burguesia mercantil, da burguesia financeira e da pequena e média 

burguesia. Mesmo com interesses opostos, as classes dominantes possuem a convergência 

em alguns aspectos, a luta por maiores lucros e a luta contra a união dos explorados. 

Inicialmente, a burguesia brasileira se dividia entre seus próprios interesses e aqueles dos 

grupos que controlavam o comércio internacional, mas com o desenvolvimento industrial, 

ocorreu a transferência para o interior do país dos mecanismos de decisão econômica e a 

integração regional brasileira. Porém, até mesmo essa burguesia industrial continuou 

dividida entre a sua função nacional e a sua vinculação ao capitalismo internacional, 

devido ao caráter dependente do capitalismo brasileiro. 

Para a análise de nossa tese, de Theotonio dos Santos como um leitor de 

Kondratiev, defendemos que ele se apropriou dos conceitos do teórico russo apenas na 

segunda fase de seu pensamento, quando já era considerado como um dos representantes 

da teoria do Sistema Mundo. Isso não significa que ele não tinha realizado na primeira 

fase de seu pensamento, quando ele era apenas um teórico da Dependência, uma análise 

cíclica e de longo prazo, conforme abordaremos em seu estudo clássico Socialismo ou 

Fascismo: o dilema latino-americano, ao qual encontramos uma teoria cíclica, porém, 

não como um leitor de Kondratiev, somente como um leitor de Marx e de O Capital. 

Em 1967 ele publicou o livro Socialismo ou Fascismo: o dilema latino-

americano, estudo que ele já vinha trabalhando no Brasil e não conseguiu publicar devido 

a censura da ditadura militar e que se intitulava Crise Econômica e Crise Política, 

                                                           
administração pública que apoiaram o 2º governo Vargas, quando este projeto alcançou o seu auge. Tais 

forças demonstraram-se contudo hesitantes quando puderam avaliar a força e a profundidade da oposição 

dos centros de poder mundial a este projeto. A avassaladora campanha pelo “impeachment” de Vargas, foi 

detida pelo seu suicídio, e a sua carta testamento provocou uma arrasadora mobilização popular que fez a 

direita recuar e levou a uma fórmula de compromisso no governo de Juscelino Kubistchek: o Brasil abria 

suas portas ao capital internacional garantindo, contudo, suas pretensões estratégicas exigindo um alto grau 

de integração do seu parque industrial que deveria expandir-se até a montagem de uma indústria de base. 

(DOS SANTOS, pp. 26-27, 2000). 
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publicado pelo CESO ainda em 1966. onde inicialmente apresentou uma tese cíclica para 

a economia latino-americana, que abordaremos mais a frente. Foi na década de 70, no 

Chile, que a Teoria da Dependência se consolidará nas suas mais diversas tendências, 

com os debates dos mais diversos intelectuais latino-americanos. 

Segundo Nildo Domingues Ouriques (p. 65), as principais contribuições da 

Teoria Marxista da Dependência são: análise do ciclo do capital, que a partir daí se 

compreenderá as outras relações como a transferência de mais-valia dos países 

dependentes aos países imperialistas e o seu comportamento na esfera da produção e da 

circulação, saindo das teses genéricas supostamente bem-fundamentadas em argumentos 

históricos ou historicistas. Vemos que a teria marxista da dependência possui ou busca 

uma vinculação com a visão cíclica. 

Theotonio se propôs a construir uma teoria econômica que levasse em conta 

os ciclos curtos e longos, baseado nas ideias de Schumpeter e Kondratiev, integrando a 

teoria da dependência com os estudos sobre as ondas longas, com o objetivo de reconstruir 

uma teoria do desenvolvimento econômico que superasse a teoria neoclássica e fosse 

capaz de pensar uma “Civilização Planetária”. 

Em Imperialismo e Dependência, obra que marca o início dos estudos de 

Kondratiev, Theotonio afirma que: 

 

De minha parte, voltei-me para a análise dos Estados Unidos, que 

sistematizei no livro sobre A Crise Norte-Americana e a América 

Latina, no qual retomava o conceito das ondas longas de 

Kondratiev para explicar o movimento econômico que vai da 

crise de 1914-18 até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 

e, em seguida, o crescimento econômico acelerado de 1945 até 

1967. Esta visão das ondas longas me permitiu prever o início de 

uma nova crise de longo prazo que se anunciava em 1967 e que 

explicava os grandes movimentos sociais de 1968. Em 1973, a 

crise do ajuste do preço do petróleo também provocou novos 

debates a nível internacional e definiu-se uma situação de 

depressão econômica muito grave entre 1973 e 1975. 

Antecipando-me a esses fatos havia analisado no livro citado, 

escrito em 1970, os ciclos longos, mostrando que: "...el periodo 

optimista generado por la recuperación que empieza em febrero 

de 1961 deberá ser seguido por un periodo bastante largo de 

crises económicas en las condiciones estructurales descritas y 

com profundos cambios políticos internacionales y en el interior 

de Estados Unidos" (pág. 51 da edição chilena). Em seguida 

analisávamos como as crises se manifestam nos países 

dependentes. Mostrávamos como as crises surgiram, sob o 
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impacto do setor externo, nas economias exportadoras. Contudo, 

mostrávamos o surgimento de uma nova forma do ciclo 

industrial, como resultado do desenvolvimento desses países 

dependentes. Aprofundávamos assim a temática iniciada no livro 

Socialismo ou Fascismo: O Dilema da América Latina e no meu 

estudo anterior sobre a crise econômica e política. Estas teses 

foram apresentadas no célebre Encontro de Tilburg, A Crise 

Norte-Americana e América Latina foi publicado no Chile, na 

Argentina e na Colombia bem como em edições não-autorizadas 

em outros países. Foi também a base para um livro que publiquei 

em italiano sobre a crise do capital. Estes estudos foram paralelos 

às pesquisas que fiz sobre as empresas multinacionais 

(THEOTONIO, 1976, pp. 33-34) 

 

A partir do México inicia-se uma nova fase da sua produção teórica. Aí temos 

de fato a segunda fase do pensamento de Theotonio e quando ele se aproxima de fato da 

obra de Kondratiev. O livro Imperialismo e Dependência foi produzido como uma síntese 

entre três estudos publicados anteriormente por Theotonio dos Santos – A Crise Norte-

americana e a América Latina; Dependência e Mudança Social; Imperialismo e 

Corporações Multinacionais –, claro que com o acréscimo de novos dados sobre a 

conjuntura internacional e uma resposta aos seus críticos499. Theotonio dividiu o seu 

trabalho em três partes – As Contradições do Imperialismo; A Crise do Imperialismo; 

Dependência e Revolução. Portanto, o seu método buscou primeiro partir da abstração do 

Sistema Mundial formado no pós-Guerra tendo como centro os Estados Unidos e a 

empresa multinacional, analisando as suas contradições e crise, para só depois analisar a 

estrutura dos países dependentes e o seu papel na crise geral do imperialismo. 

Uma das grandes novidades desse estudo de Theotonio dos Santos foi a sua 

interpretação sobre a crise econômica mundial do capitalismo através da teoria dos ciclos 

de Kondratiev. Esse posicionamento era uma novidade no seio das ciências sociais do 

período, tanto entre os defensores do capitalismo quanto no meio dos marxistas. Entre os 

apologistas do capital o pensamento monetarista neoliberal ganhava força. Do lado dos 

marxistas, pouco havia avançado na Teoria das Crises em relação aos estudos 

considerados clássicos, com exceção de Ernst Mandel, que realizou uma análise da crise 

                                                           
499 “Por esta razón y porque hemos visto cuán poco se conocen en México los trabajos de otras partes de 

América Latina, nos sentimos animados a rehacer los escritos publicados en La crisis norteamericana y 

América Latina, Dependencia y cambio social e Imperialismo y corporaciones multinacionales, e 

incorporarlos a los resultados de nuevos estudios sobre la coyuntura internacional y a nuevos capítulos de 

discusión teórica, que intentan responder a las confusas críticas a la “teoría de la dependencia” para cuyo 

desarrollo mis trabajos habían contribuido de alguna forma, o por lo menos los críticos así lo creen”. (DOS 

SANTOS, [1978] 2011, p. 14). 
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sob uma ótica multifocal e eclética, apoiando-se no conceito de Ciclos Longos com a sua 

obra O Capitalismo Tardio, publicada no início dos anos 70. 

Theotonio dos Santos considerava que o período imediato ao pós-Guerra foi 

marcado por uma grande prosperidade do capitalismo, mas que a partir de 1958-61 esse 

elevado crescimento econômico terminou, iniciando uma nova onda longa depressiva. 

Portanto, o seu objetivo foi o de compreender as mudanças ocorridas no capitalismo do 

período do pós-Guerra, entendendo os motivos para o crescimento a crise geral do 

capitalismo. Por esse motivo que o centro dessa obra foi a análise das ondas longas de 

prosperidade e de crise ocorridas no capitalismo após a Segunda Guerra Mundial e por 

esse motivo que a sua análise cíclica ainda representava uma novidade para as ciências 

sociais latino-americanas. 

Para Theotonio, o ciclo de prosperidade do pós-Guerra teve como base a 

exportação de capitais através das grandes corporações monopolistas multinacionais, que 

passaram a atuar diretamente na periferia e em escala cada vez mais global, tendo como 

base a Revolução Científico-Técnica e a hegemonia dos Estados Unidos como Estado 

dominante e defensor dos ideais monopólicos. Porém, esse período de prosperidade 

chegou ao fim no início da década de 60 e trouxe inúmeros problemas para a sua 

continuidade, abrindo espaço para uma crise geral na economia mundial e na própria 

hegemonia dos Estados Unidos, marcada pela desintegração da dominação imperialista e 

verificada nos processos revolucionários em curso no mundo e no fortalecimento do bloco 

socialista. 

Todos os indicadores levavam a crer que essa era uma crise longa, com 

recuperações curtas, com o rápido esgotamento dos fatores que levaram ao crescimento 

do pós-Guerra. Com isso, além do ciclo longo ascendente e descendente do pós-Guerra, 

ele diferenciou três ciclos curtos como expressões do limite do crescimento da economia 

capitalista. O primeiro foi de 1967 a 71 com uma pequena recuperação artificial em 68. 

O segundo ciclo foi de 72 e 73. O terceiro ciclo foi de 74 a 75. Portanto, para Theotonio 

dos Santos, a Crise Geral não era provocada por uma simples situação pontual, ao 

contrário, existia uma base real de esgotamento nas próprias contradições do capitalismo 

que indicavam a sua duração por um longo período de tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

Através de nossa investigação pudemos verificar a influência do pensamento 

de Kondratiev em diversos pensadores em várias partes do mundo. De uma maneira geral, 

as concepções dos Ciclos Longos foram difundidas em momentos de crise, que 

incorporadas a perspectivas teóricas particulares que encontravam uma similitude com a 

tese de Kondratiev, ela foi reinterpretada, ampliando os conceitos dos autores que a 

adotara. Desta forma, Schumpeter fez uma leitura de Kondratiev integrando as inovações 

aos Ciclos Longos, Ignácio Rangel fez uma leitura integrando o conceito de Dualidade 

Básica aos Ciclos Longos e Theotonio dos Santos fez uma leitura integrando o seu 

conceito de Dependência ao de Ciclos Longos. Portanto, o pensamento de Kondratiev foi 

reinterpretado de uma maneira particular por estes autores e não necessariamente 

incorporaram ao “pé da letra” as ideias de Kondratiev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 
 

CONCLUSÃO 

 

 

No presente trabalho pudemos verificar que o pensamento de Kondratiev foi 

derrotado e ocultado na Rússia devido aos interesses de classe presente em sua atuação 

institucional e epistemológica. 

No primeiro capítulo apresentamos que as raízes rurais da visão de mundo de 

Kondratiev. Buscamos demonstrar que ele tomou consciência dos problemas agrários por 

sua origem de classe, já que nasceu em uma família camponesa de origem komi, mas 

também por seu precoce contato político com o Partido Socialista Revolucionário em 

1905. Neste ano, os eventos políticos ocorridos no país também repercutiram no interior 

do seminário em que ele estudava e Kondratiev participou de atividades revolucionárias 

e foi preso. A autobiografia do sociólogo Pitirin Sorokin nos permitiu realizar um estudo 

comparado da trajetória dos dois personagens e comprovar que no ambiente “opressivo” 

do seminário de Khrenov surgiu uma militância política embrionária que expressava uma 

insatisfação popular com os rumos do país e uma insatisfação dos estudantes com a 

repressão no seminário, que os levou a participarem da revolta de 1905. Porém, o 

conteúdo de classe da revolta de Kondratiev só podia estar vinculado aos interesses dos 

camponeses, nem que sejam dos estudantes camponeses, pois o seminário estava 

localizado em uma região rural e Kondratiev era de uma família camponesa. Portanto, o 

conteúdo político da revolta do jovem Kondratiev e a repressão do Estado e do sínodo da 

Igreja contra Kondratiev e Pitirin Sorokin demonstra um um conteúdo de classe, que em 

última instância só podia estar voltado aos interesses do campesinato. 

Depois de compreendida esta primeira visão de mundo camponesa de 

Kondratiev, verificamos que ele se mudou para a cidade de São Petersburgo, a mais 

cosmopolita das cidades russas. Pretendia escapar da repressão política que vinha 

sofrendo em seu vilarejo. Em São Petersburgo, Kondratiev ingressou na Universidade de 

Direito e frequentou os seminários de grandes intelectuais. O professor que mais o marcou 

foi Tugan-Baranovsky. Iniciou-se então uma relação interessante, pois Tugan-

Baranovsky foi um representante da escola de pensamento conhecida como marxistas 

legais. Estes, ficaram conhecidos por seu combate as ideias populistas, defendendo que o 

capitalismo podia se desenvolver na Rússia. Tugan-Baranovsky foi um dos principais 
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representantes desta corrente e foi um dos primeiros a defender uma visão cíclica da 

economia, estudando os ciclos industriais e as suas crises periódicas. Ao invés de romper 

com o pensamento populista agrário, Kondratiev o reelaborou e passou a realizar estudos 

agrários com base em uma improvável síntese entre o neopopulismo e o marxismo legal. 

A demonstração disto foi o seu trabalho de conclusão de curso, uma tese sobre os 

zemstvos de Kostroma e Kineshma, que era uma instituição voltada à administração de 

regiões rurais. Mais dois outros fatos fizeram com que ele permanecesse próximo aos 

interesses do campesinato: a sua atuação como ministro do abastecimento no Governo 

Provisório e o seu envolvimento com o projeto de reforma agrária. 

No segundo capítulo, buscamos discutir os interesses de classe que 

atravessaram o campo dos economistas russos. Os economistas ganharam uma importante 

relevância na sociedade soviética devido ao processo de reconstrução nacional após a 

Guerra Civil. Essa perspectiva de classe no campo econômico foi atravessada pelas 

contradições entre o campesinato e o novo regime, surgida no curso da Guerra Civil. A 

política de requisições forçadas do Comunismo de Guerra levou a uma exaustão da 

aliança operário-camponesa, fazendo surgirem inúmeras revoltas camponesas, como a de 

Tambov. O sistema soviético encontrou a sua primeira crise de legitimidade com a 

Revolta de Kronstadt, que foi um fato decisivo para o início da Nova Política Econômica 

(NEP) e da adoção do imposto em espécie no X Congresso do Partido ocorrido em 1921. 

Nos marcos da NEP, Kondratiev, reingressa na burocracia pública e atuando em um 

importante instituição de investigação ligada ao Comissariado de Finanças, o Instituto de 

Conjuntura. Com isto, Kondratiev pôde interferir diretamente nos rumos das políticas 

estatais. 

O Instituto de Conjuntura pôde realizar inúmeras intervenções de 

assessoramento e proposição de políticas públicas do governo soviético. A atuação de 

Kondratiev e do Instituto de Conjuntura na assessoria do governo na reforma monetária, 

na política fiscal, agrária, possui uma relação direta com os interesses de classe do 

campesinato, particularmente o seu setor médio, pois Kondratiev acreditava na 

necessidade de fortalecer a produção agrícola e aumentar a produção para a exportação. 

Outro fato marcante que demonstra que a sua atuação política estava 

atravessada pelos interesses de classe do campesinato, foi a sua atuação durante a Crise 

das Tesouras. Debatendo com a fração do Partido que defendia a superindustrialização, 

particularmente Trotsky, propôs medidas de reformas para defender o campesinato e 
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reduzir o desequilíbrio entre a produção agrícola e rural. As suas propostas tiveram uma 

aceitação muito maior por parte das autoridades públicas do que o projeto de 

superindustrialização. 

No terceiro capítulo buscamos apresentar como a epistemologia de 

Kondratiev também expressava os interesses de classe do campesinato. Ao discutir a crise 

de 1920-1921, o autor a relacionou com a guerra, demonstrando o seu impacto na 

economia mundial. Kondratiev demonstrou que a crise possuía várias características, 

como a desproporção relativa, o subconsumo, problemas de realização e chegou à 

conclusão de que ela estava praticamente superada em 1922. A superação da crise no 

curto prazo abria novas possibilidades para a Rússia, pois conseguir ingressá-la 

novamente ao mercado mundial, através da exportação de produtos agrícolas, podia gerar 

divisas para uma industrialização gradual, que podia atender os interesses do campesinato 

e do governo soviético. Neste sentido, o conceito de ciclos econômicos se tornava 

importante, pois através da análise dos indicadores de conjuntura, tanto os indicadores 

nominais como dos valéricos, Kondratiev conseguiu levantar pela primeira vez a hipótese 

da existência de Ciclos Longos. Foi com base nesta teoria que Kondratiev fez uma 

importante previsão de que a recuperação seria breve e em pouco tempo, devido ao 

movimento das ondas longas, surgiria uma crise muito grave devido a coincidência entre 

a fase de baixa do Ciclo Longo com o descenso do ciclo médio, o que se confirmou depois 

com a crise de 1929. Portanto, neste capítulo buscamos apresentar que mesmo um 

conceito tão abstrato como o de Ciclo Longo, estava atravessado pelos interesses de classe 

e pelas contradições existentes no interior da sociedade soviética de então. 

No quarto capítulo expomos sobre as disputas no interior do campo dos 

economistas soviéticos, que estava presente como questão de fundo a contradição entre a 

defesa de uma superindustrialização e de uma industrialização gradual privilegiando os 

interesses do campesinato. Com o desenvolvimento da NEP e das relações capitalistas, o 

campesinato rico e médio começou a progredir, aumentando a sua importância no 

cômputo geral da economia, fazendo com que entrassem em rota de colisão com os 

projetos a necessidade de desenvolver as forças produtivas industriais. Ou seja, para uma 

parte dos economistas e membros do Partido, o enriquecimento de uma parcela do 

campesinato estava comprometendo a edificação de uma economia planejada e 

socializada com base na grande indústria. 
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O próprio Estado soviético reconheceu os interesses de classe do campesinato 

presentes na atuação política de Kondratiev, que teve que enfrentar um julgamento 

público junto com membros do Comitê Central do Partido Socialista Revolucionário em 

1922, sendo acusado de apoiar grupos contrarrevolucionários durante a Guerra Civil. 

Condenado à deportação, conseguiu com que a sua pena fosse revogada pela intervenção 

direta de N. Osinski, que chamou a atenção do Comitê Central para o importante trabalho 

burocrático realizado por Kondratiev. 

A disputa pela autoridade científica no campo econômico se acirrou no ano 

de 1923, com a publicação de inúmeras críticas ao trabalho de Kondratiev de 1922, 

particularmente a sua hipótese sobre a existência de Ciclos Longos. Os ataques vieram de 

vários economistas ligados a Oposição de Esquerda, como Trotsky, Osinski, Kohn e 

Bronski. Estes economistas defendiam um projeto de superindustrialização, acreditando 

que o socialismo só poderia ser construído com o desenvolvimento das forças produtivas 

e conforme a solução apresentada por Preobrajhenski, os recursos para a industrialização 

deveriam vir do campo, através de uma “acumulação primitiva socialista”. Esta 

perspectiva da Oposição de Esquerda de certa forma propunha uma ruptura com a aliança 

operário-camponesa, com o objetivo de fortalecer o proletariado em detrimento das 

demais classes sociais.  

Este foi o pano de fundo do ataque dos vários economistas contra Kondratiev, 

o que demonstra os interesses de classe em disputa por trás dos projetos políticos e 

teóricos. Para Osinski, Bronski e Kohn, a tese de Kondratiev sobre a existência de Ciclos 

Longos que se repetiam periodicamente como os Ciclos Médios, representava uma defesa 

de uma eternização do capitalismo. Nada mais falso do que esta acusação e Kondratiev 

demonstra que acreditava que o capitalismo como um sistema socioeconômico iria um 

dia ruir, mesmo ele não realizando um debate específico sobre as condições deste colapso, 

pois não era objeto de sua investigação. Para qualificar o debate ele realizou a distinção 

entre as mudanças reversíveis e irreversíveis da Conjuntura, fazendo uma analogia com 

o corpo humano e afirmando que a sua teoria buscava entender o movimento do 

capitalismo historicamente. Esta crítica também era falsa, pois Kondratiev não pode ser 

considerado como um adepto ou apologista do capitalismo, pois as suas propostas eram 

de um socialista moderado, propondo uma transição gradual das relações de produção 

privada para as coletivas. Inclusive, Kondratiev foi um grande defensor do sistema de 
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cooperativas, o que aproximou das ideias do último Lenin sobre a importância das 

cooperativas na edificação do socialismo. 

A crítica de Trotsky contra a tese de Kondratiev, com a sua Curva do 

Desenvolvimento Capitalista, possuía como pano de fundo uma crítica ao 

desenvolvimento das relações capitalistas do campesinato e a necessidade de reconhecer 

a importância do fator subjetivo para uma superindustrialização. Para se industrializar a 

Rússia, que somente conseguiu recuperar o seu parque industrial anterior a Guerra 

Mundial em 1926, precisava demonstrar a importância do fator subjetivo na 

superindustrialização, pois era a única forma de defender um salto econômico que 

nenhum outro país havia realizado, de conseguir avançar etapas de forma extremamente 

rápida na implementação industrial, fazendo em décadas o que outros países levaram 

séculos para fazer. Por este motivo que cabia a Trotsky demonstrar que a tese de 

Kondratiev era economicista e rejeitava os fatores subjetivos. 

Kondratiev buscou responder aos seus críticos através de um importante livro 

publicado em 1923, Questões Controversas de Economia Mundial e de Crise: resposta 

aos que nos criticam, em que esclareceu os equívocos nesta interpretação, que ele não era 

um defensor do capitalismo e que os seus críticos confundiam o materialismo, querendo 

ser “mais marxistas do que Marx”. Com isto, ele demonstrou que empregavam um 

conceito errado de crise e ciclo, fazendo ataques infundados e que não ajudavam no 

desenvolvimento da ciência econômica. Portanto, a defesa de Kondratiev foi uma forma 

de garantir a sua autoridade científica e por este motivo ele produziu um trabalho em 

1924, Sobre os Conceitos de Estática, de Dinâmica e de Conjuntura em Economia, em 

que buscava explicar os fundamentos da metodologia da Teoria da Conjuntura. 

No quinto capítulo apresentamos os motivos para a derrota teórica e política 

de Kondratiev e a justificativa para o ocultamento de sua obra na União Soviética.  

Demonstramos como o interesse de classe do campesinato presentes em sua obra e em 

sua atuação política na burocracia pública foi o principal motivo para a sua derrota 

política e teórica.  

Buscamos esclarecer os motivos de tudo contribuir para a sua ascensão até 

1925, mas a partir desta data ele sofre uma grande derrota teórica e política. De 1925 até 

1928, Kondratiev apresenta os seus principais trabalhos sobre Os Ciclos Longos, 

apresentando as suas quatro leis empíricas, dentre elas, uma profunda e prolongada crise 
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agrícola mundial nos períodos em que o Ciclo Longo descendente se encontrava com o 

Ciclo Médio em baixa. A confrontação de Oparine, que demonstrou falhas no método 

estatístico-matemático de Kondratiev, além da crítica de suas leis empíricas, levou a sua 

derrota teórica. 

O principal motivo para a derrota de Kondratiev foi explicada politicamente, 

com a situação de desenvolvimento da NEP e a luta no interior do Partido. A NEP, apesar 

da Crise das Tesouras, tinha permitido uma recuperação da economia nacional, superando 

as expectativas do próprio Partido. A NEP tinha como um dos pilares o fortalecimento do 

campesinato e o grupo dirigente combateu as propostas de superindustrialização, 

derrotando a Oposição de Esquerda. Mesmo que o grupo dirigente acreditasse que seria 

necessário priorizar a indústria, esta deveria ocorrer de maneira gradual e sem interferir 

no equilíbrio entre a produção agrícola e industrial. Porém, tudo começou a modificar em 

1926 e se agrava em 1927 com a Crise das Entregas. O campesinato, principalmente 

médio e rico, se sentiram rebaixados com as políticas do governo e não realizaram as 

entregas de cotas de produtos agrícolas, gerando a ameaça de abastecimento alimentar 

nas principais cidades. Com isto, em um primeiro momento, o Partido adotou soluções 

de curto prazo, como o aumento da fiscalização, punição de sabotadores e especuladores, 

entre outras, mas que não conseguiram resolver o problema. Foi em meio a este contexto 

que o Partido adotou em um segundo momento o Primeiro Plano Quinquenal e passou a 

considerar o campesinato rico e médio (kulaks) como inimigos, tentando fortalecer uma 

nova agricultura socializada. Kondratiev começou a ser visto como um inimigo e as suas 

propostas colidiram com a da direção partidária. Com isto, ele foi retirado dos seus cargos 

burocráticos e em 1928 foi desligado da direção do Instituto de Conjuntura, sendo 

posteriormente preso e executado, consumando a sua completa derrota política e de seu 

pensamento na União Soviética.  

Conforme pudemos verificar, a trajetória de Kondratiev está intimamente 

relacionada com os interesses de classe do campesinato. No momento em que o Estado 

soviético favoreceu as relações mercantis camponesas, Kondratiev teve uma ascensão 

dentro da burocracia pública até 1925, influenciando na elaboração e execução de 

inúmeras políticas públicas. No momento em que o campesinato médio foi considerado 

como inimigo do processo revolucionário, Kondratiev sofreu uma derrota política que lhe 

valeu a vida. Desta maneira, o seu projeto científico e político estavam intimamente 
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relacionados aos interesses de classe e o seu destino foi vinculado ao campesinato russo, 

verificado através das disputas no interior do campo dos economistas soviéticos. 

Por último, no capítulo sexto, buscamos apresentar a recepção da teoria dos 

Ciclos Longos fora da Rússia, demonstrando que ela influenciou grandes cientistas 

sociais em vários países, como Schumpeter, Fernand Braudel, entre outros. Fizemos uma 

exposição para demonstrar que a difusão da teoria dos Ciclos Longos esteve relacionada 

com a situação da conjuntura mundial. Durante os períodos de crises gerais do capitalismo 

as ideias de Kondratiev foram difundidas como uma explicação válida para o seu 

entendimento. Por outro lado, durante o período de prosperidade, ocorreu um descrédito 

das teorias dos Ciclos Longos e até uma crença de que era possível se controlar os ciclos. 

Desta maneira, apresentamos o exemplo de Schumpeter para a primeira onda de crise a 

partir de 1929, como o caso de um grande pensador que incorporou as ideias de 

Kondratiev as suas próprias. Depois apresentamos dois pensadores brasileiros que 

incorporaram Kondratiev a suas próprias produções teóricas, que foram Ignácio Rangel e 

Teotonio dos Santos. A produção dos dois autores brasileiros apareceu após a crise da 

década de 1970. Ignácio Rangel incorporou a ideia de Ciclo Longo com a sua tese sobre 

a Dualidade Básica da economia brasileira. Teotonio dos Santos incorporou a ideia de 

Ciclos Longos quando fez uma transição de teórico da dependência para um teórico do 

sistema mundo. 

O nosso objetivo no presente trabalho era o de investigar a recepção do 

pensamento de Kondratiev na Rússia pós-revolucionária e fora dela, buscando entender 

os motivos que levaram ao pensamento de ter sido ocultado e rejeitado na Rússia, mas 

aceito em outros países e em determinados momentos específicos, durante as crises na 

economia mundial.  

Acreditamos que este trabalho foi original não somente por ser a primeira 

exposição sistemática do pensamento de Kondratiev no Brasil, mas por ser o primeiro 

trabalho que investiga o pensamento de Kondratiev a partir dos conceitos da sociologia 

do conhecimento, realizando um trabalho de História do Pensamento Econômico que 

visou entender as classes sociais e os seus interesses por trás do debate epistemológico. 

Neste sentido, acreditamos que a presente tese trouxe uma contribuição. Ainda existem 

inúmeras questões que precisam ser investigadas sobre a própria obra de Kondratiev 

como aspectos da sua vida, textos que continuam inéditos, a sua interpretação da teoria 

marxista, entre outros. 
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