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 O estudo em questão discorre acerca das ideias de Karl Marx sobre os movimentos 

do capital no sistema financeiro moderno e sua relação com os ciclos econômicos. Muitos de 

seus argumentos, realizados no século XIX, ainda são relevantes e contemporâneos, por vezes 

corroborando com ideias desenvolvidas por autores modernos de diferentes correntes. A 

leitura e análise do trabalho de iniciação científica focou-se basicamente no terceiro volume 

da obra O Capital; outros volumes e autores, entretanto, também foram utilizados como 

suporte para a leitura do terceiro livro. Deste, foram elaborados resumos com o intuito de 

organizar e otimizar a compreensão de assuntos complexos, esclarecendo conceitos e 

movimentos baralhados em seções e trechos complexos.  

 Como mencionado, os resumos elaborados restringiram-se a alguns capítulos do 

terceiro livro de O Capital. Estabelecida uma base adequada de conhecimento, após leitura de 

textos complementares de outros autores e do próprio Marx, passou-se às leituras individuais 

dos capítulos do livro terceiro, com o intuito de, em primeiro lugar, aprimorar a compreensão 

destes capítulos, visando uma discussão acerca dos principais temas (em reuniões semanais) 

e, em segundo lugar, com o intuito de elaborar um resumo dos principais pontos destacados 

nessas reuniões. Por fim, os resumos elaborados passaram por uma revisão final do 

orientador. Foram feitos, ao final do trabalho, quinze resumos, do capítulo XXI ao capítulo 

XXXV, especificamente.  

 O objetivo do estudo é elucidar a complexa teia de ideias elaboradas por Marx em 

seu terceiro livro, pouco sistematizada e pouco conhecida até mesmo no universo marxista. A 

apresentação dos resumos de forma sucinta e ordenada permite que tal objetivo seja 

cumprido. Com os resumos em mãos, diversos conceitos e movimentos foram esclarecidos, 

dada a abstração de parte do corpo teórico complexo presente em cada capítulo. Como 

resultados do estudo elaborado no plano da iniciação científica, tais conceitos e movimentos 

estão prontos para apresentação ao público. Observou-se, ainda, ao longo do estudo, uma 

forte contemporaneidade em muitos dos temas analisados, além de uma complementaridade a 

análises que estão hoje evidência, como a abordagem Minskyana. Tal fato só torna o estudo 

mais importante e relevante. 

 


