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“O verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio capital. É o fato de que 
nela são o capital e sua própria valorização o que constitui o ponto de partida e a 
meta, o motivo e o fim da produção. O fato de que aqui a produção só é 
produção para o capital, e os meios de produção não são simples meios para 
ampliar cada vez mais a estrutura do processo de vida da sociedade dos 
produtores. Daí que os limites dentro dos quais têm de se mover a conservação e 
a valorização do valor-capital, que depende das expropriação e do 
empobrecimento das grandes massas de produtores, choquem-se 
constantemente com os métodos de produção que o capital se vê obrigado a 
empregar para conseguir seus fins, que tendem ao aumento ilimitado da 
produção, à produção pela produção mesma, ao desenvolvimento incondicional 
das forças sociais produtivas do trabalho. O meio empregado – desenvolvimento 
incondicional das forças produtivas do trabalho social – choca-se constantemente 
com o fim perseguido, que é um fim limitado: a valorização do capital existente. 
Por conseguinte, se o regime capitalista de produção constitui um meio histórico 
para desenvolver a capacidade produtiva material e criar o mercado mundial 
correspondente, envolve ao mesmo tempo uma contradição constante entre esta 
missão histórica e as condições sociais próprias deste regime”.  

 
Karl Marx, El Capital. Vol. III. México, FCE, 1973. P. 248 

  
“O equilíbrio capitalista é um fenômeno extremamente complexo. O capitalismo 
produz esse equilíbrio, o rompe, restaura-o novamente para rompê-lo de novo, 
simultaneamente estendendo os limites de sua dominação. Na esfera econômica, 
esses constantes rompimentos e restaurações do equilíbrio tomam a forma de 
crises e booms. Na esfera das relações inter-classes, o rompimento do equilíbrio 
assume a forma de greves, locautes, luta revolucionária. Na esfera das relações 
inter-Estados, o rompimento do equilíbrio significa guerra ou – em uma forma 
menos intensa – guerras tarifárias, guerra econômica ou bloqueios. O capitalismo 
assume assim um equilíbrio dinâmico, no qual sempre se está no processo de 
ruptura ou de restauração. Mas ao mesmo tempo esse equilíbrio tem um grande 
poder de resistência, cuja melhor prova disso é o fato de que o mundo capitalista 
não foi derrubado até hoje”.  
 

Trotsky, L. “A Situação Mundial” . In O Imperialismo e a crise da economia 
mundial – textos sobre a crise de 1929.  

Ed. José Luís e Rosa Sundermann. S. Paulo. 2008. 

 
 

Após duas décadas de desregulamentação, fraudes e especulação desenfreada nos 
“mercados”, sob a cumplicidade dos governos e organismos internacionais, a 
economia mundial foi enredada numa pirâmide especulativa de ativos financeiros 
sem qualquer valor real. De acordo com o Banco Internacional de Compensações 



(BIS), o total de ativos financeiros e contratos de derivativos no mundo em agosto 
de 2008, apenas um mês antes da explosão da crise que levou os mercados globais 
à beira do colapso, alcançava a incrível marca de U$ 683 trilhões1 para um PIB 
mundial de U$ 62 trilhões. Em meados de setembro de 2008, o sistema financeiro 
global entrou em colapso com a falência de alguns dos maiores bancos, empresas e 
seguradoras do mercado mundial. Nos anos que se seguiram, uma grande massa 
de capitais e de forças produtivas foi, e continua sendo, maciçamente destruída ou 
desvalorizada pela falência de bancos e empresas, pela ampliação do desemprego, 
pelo fechamento de fábricas, pela queda em cadeia do investimento, da produção, 
do emprego, dos salários, do consumo, da demanda, da arrecadação fiscal e dos 
gastos públicos, e a bancarrota de países inteiros2.  
 
Para evitar o colapso completo do sistema financeiro global, os Estados Nacionais 
das maiores economias do mundo, liderados pelos EUA, assumiram como de sua 
responsabilidade o financiamento da montanha de créditos e dívidas podres nas 
mãos dos bancos, empresas e capitalistas, e o estão fazendo às custas dos salários, 
empregos, direitos e aposentadorias das pessoas, de parcelas cada vez maiores dos 
orçamentos públicos e da escalada insustentável do sobre-endividamento estatal. 
Na prática, os governos estão se valendo da emissão de moeda e títulos da dívida 
pública e de todos os mecanismos fiscais e monetários a seu alcance para injetar 
liquidez financeira nos bancos e empresas, tomando para si a tarefa de “socializar” 
os prejuízos do capital, resgatar grandes bancos e empresas, nacionalizar as suas 

                                                 
1
 (http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf.) 

  
2 Em 2008, nos EUA, a queda na produção industrial foi de 10%; no quarto trimestre deste mesmo 
ano, depois do anúncio da falência de grandes bancos e empresas, a queda do PIB dos EUA foi de 
6,2%. No primeiro trimestre de 2009, a situação se agravou: a queda no PIB foi de mais 6,1%, a da 
produção industrial de mais 20%, e a taxa de investimento despencou 39,2%, números que não se 
verificavam desde os anos 1930. Na Europa, com seus bancos afetados pelos investimentos que 
mantém nos EUA e envolvidos na quebra de países do leste europeu, a produção industrial teve 
uma queda de 20% em 2009. A queda no PIB da Alemanha fo i de 5%, na Itália de 4,7%, no Reino 
Unido de 4,6%, e a do conjunto do continente europeu de 4,1%, a maior desde a Segunda Guerra 
Mundial. Na Lituânia, a queda do PIB em 2009 chegou a incríveis 18,1%. No Japão, que se arrasta 
desde os anos 90 numa crônica estagnação econômica, a queda na produção industrial em 2009 foi 
de 10% em janeiro e 9,4% em fevereiro.  A China – país que mais cresceu nas últimas décadas – 
viveu uma desaceleração muito forte: o crescimento de seu PIB, que se situava em mais de 10% ao 
ano, caiu para cerca de 6% em meados de 2009. Na Rússia, o PIB caiu 7,9% em 2009. Na América 
Latina, houve queda de 1,5% do PIB, próxima à estimada para o PIB mundial em 2009. O comércio 
internacional, fortemente afetado pela contração do crédito e pela queda na produção industrial, 
sofreu uma queda de 17,5% em volume entre novembro de 2008 e janeiro de 2009 (taxa anualizada 
de 44%), e de 22% em valores – a primeira desde a Segunda Guerra Mundial. De setembro de 2008  
até meados de 2009, período mais agudo da crise, 23 países tiveram de recorrer ao FMI.          
 

 

http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf


massas falidas e remunerar os grandes capitalistas às custas de toda a sociedade 3. 
Sob a chantagem dos mercados e a cobertura providencial da mídia, trataram de 
instaurar um regime baseado numa espécie de “estado de emergência econômica 
permanente”, cujo objetivo tácito é permitir que os capitalistas apropriem-se, em 
escala ainda maior, do orçamento público dos Estados nacionais.  
 
Os custos trilionários desta operação de “resgate” do capital incluem o crescimento 
explosivo do déficit fiscal e da dívida estatal nos maiores países do mundo. Apenas 
em seus primeiros meses, até meados de 2009, a crise já havia custado mais de US$ 
10 trilhões aos governos. Os dados são do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
que estima, só nos países ricos, um gasto de US$ 9,2 trilhões para salvar bancos e 
injetar liquidez no sistema financeiro global. Em consequência disso, a maioria das 
economias se prepara para enfrentar sua pior crise da dívida estatal desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial. Além de ter de salvar bancos, os governos viram suas 
arrecadações despencarem diante da queda da produção e do consumo. Por isso, o  
FMI alerta que a crise terá um efeito de longo prazo. Até 2014, projeta-se que as 
dívidas do governo do Japão somarão 239% de seu PIB, na Itália, 132% do PIB, e 
nos EUA, elas saltarão de 63% do PIB para 112%. A dívida pública deve chegar a  
140% do PIB das economias imperialistas em cinco anos, segundo o próprio FMI. 
Essa situação, evidentemente, mina a capacidade dos governos de enfrentar uma 
nova rodada de bolhas especulativas mais adiante.  
 
Num cenário de contração mundial das atividades econômicas, endividamento  
generalizado, crescimento do déficit fiscal e da dívida pública dos países e receitas  
em queda, os sucessivos pacotes de austeridade lançados pelos governos dos 
países mais fortemente afetados pela crise golpeiam cada vez mais duramente as 

                                                 
3
 Na crise de 2000/01, a política adotada pelos EUA havia sido essencialmente a mesma: assegurar 

pela injeção de recursos públicos a oferta de crédito e a liquidez financeira, e com ela, sustentar o 
„regime de acumulação financeirizada‟ em crise. Em março de 2000, quando explodiu a bolha 
especulativa nos mercados de capitais dos EUA, concentrada nas novas empresas de tecnologia da 
informação e da comunicação, sepultando as delirantes teorias de uma „nova economia‟ liberta dos 
limites da lei do valor, o Federal Reserve reduziu a taxa de juros, entre 2001 e 2003, de 6,25% para 
1% ao ano. A adoção de uma taxa deflacionária de juros nos EUA, acompanhada pelo resto do 
mundo, gerou uma imensa oferta de crédito barato para impulsionar o consumo, a produção e o 
investimento, que se expandiu a ponto de produzir, anos depois, uma taxa de poupança negativa 
nos EUA, e um elevado grau de sobre-endividamento de países, empresas, famílias e indivíduos em 
todo o mundo. Somou-se a isso a desregulamentação ainda mais acentuada das operações 
especulativas do capital, que ganharia impulso com a posterior retomada da atividade econômica, 
inflando mais uma vez a gigantesca bolha especulativa que viria a explodir com a quebra de alguns 
dos maiores bancos e empresas do mercado mundial em setembro de 2008. Estes mecanismos, 
somados ao aumento do orçamento militar, impulsionado pelas „guerras preventivas contra o 
terrorismo‟ que os EUA promoveram no Iraque e no Afeganistão, permitiram uma saída rápida da 
recessão de 2000/01. Com a nova queda da taxa de lucro a partir de 2007, a crise tornou-se, mais 
uma vez, inevitável.      
 



condições de vida das pessoas para destinar parcelas crescentes dos orçamentos 
públicos nacionais ao sistema fraudulento, rentista e parasitário da dívida pública. 
Na prática, a intervenção dos governos na economia para salvar os negócios da 
burguesa está se dando às custas do crescimento insustentável do déficit público e 
da dívida estatal, dos mais duros ataques aos direitos sociais dos trabalhadores e 
do empobrecimento de países inteiros, especialmente na Europa4. Chegamos assim 
uma situação em que a reprodução ampliada do capital, limitada pela escalada do 
sobre-endividamento dos Estados, bancos, empresas e consumidores, passou a ser 
diretamente financiada pela transferência de recursos públicos para os grandes 
bancos e empresas que controlam o mercado mundial.  
 

“O Federal Reserve (Banco Central) dos EUA cria mais capital fictício para 
conservar a ilusão no valor de capitais que estão derretendo-se e desvalorizando-
se, com a perspectiva de ter, num determinado momento,  a possibilidade de 
aumentar fortemente a pressão fiscal, mas em realidade não poderá fazê-lo, 
porque isso significaria o congelamento do mercado interno e a aceleração da 
crise como crise real. Assistimos pois a uma fuga para frente que não resolverá 
nada.” (...). “O problema é saber quanto tempo se poderá ter como único método 
de política econômica criar mais e mais liquidez,... Será possível que não haja 
limites a criação de capital fictício sob a forma de liquidez para manter o valor do 
capital fictício já existente? Esta me parece uma hipótese demasiado otimista e, 

entre os economistas norte-americanos, muitos duvidam disso”. 5 
 
Apesar da recuperação parcial da economia, a política utilizada pelo imperialismo 
para dar uma saída à sua própria crise não conseguiu reverter as perspectivas de 

                                                 
4
 A economia europeia caiu 4% em 2009, sua pior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Sua 

produção industrial sofreu uma queda de 20% neste período, retrocesso que a levou aos níveis de 
quinze anos atrás. Após terem despejado rios de dinheiro para cobrir divídas e resgatar bancos, 
empresas e economias inteiras, o déficit fiscal da UE chegou a patamares próximos de 10% e seu 
nível de endividamento público e privado disparou. É esta situação, que atinge todos os países 
europeus mas se torna cada vez mais dramática em países como Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda 
e Itália, com cortes de empregos, salários, aposentadorias e direitos sociais, greves e protestos de 
rua. Para impedir a falência de bancos franceses e alemães, detentores de grande parte dos títulos 
da dívida estatal destes países, e o eventual colapso do sistema financeiro europeu, a UE, o FMI e o 
BCE não hesitam em liquidar o que ainda restou do Welfare State, declarando uma verdadeira 
guerra social para assegurar os lucros dos capitalistas franceses e alemães. Tudo isso levou o então 
presidente do Banco Central Europeu, Jean Claude Trichet, a declarar, em entrevista ao semanário 
alemão Der Spiegel, que a Europa está “na situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial, 
talvez desde a Primeira. Vivemos tempos verdadeiramente dramáticos”. Com surpreendente 
sinceridade, ele ainda afirmou que o pacote de “austeridade” em apoio ao euro  era “só para ganhar 
um pouco de tempo”.  
 

 
5
 CHESNAIS, F. “Como la crisis de 29, o más... Um nuevo contexto mundial”. In “Crack del 

Capitalismo Mundial”. Copyleft. Condor Editores. Peru. 2008. pp. 49/50.  
     
 



um longo período de estagnação da economia mundial, em que as contradições, 
antagonismos e limites do capital devem se expressar com intensidade crescente. 
 
Justamente porque a intervenção estatal cumpriu o papel de amortecer a crise, não 
se chegou a queimar toda a massa de capitais excedentes, credíticios, especulativos  
e fictícios que pressiona para baixo a taxa de lucro. Para ajustar o tamanho do setor 
financeiro ao setor produtivo, seria necessária uma enorme queima de capitais. Até 
agora, por razões políticas, optou-se por deter esta queima e inflar novamente as 
bolhas especulativas com recursos dos Estados. Com isso, conseguiu-se evitar uma 
depressão imediata e inflar uma parcial recuperação das atividades econômicas, 
mas ao custo de preparar futuras explosões. Embora haja uma recuperação parcial 
da economia mundial desde meados de 2009, ela tende a ser bastante débil porque 
não se baseia numa real recuperação da taxa de lucro, mas na injeção de liquidez  
por parte dos Estados, o que permitiu que as operações especulativas do capital 
fossem retomadas a todo vapor, com as Bolsas de Valores retornando aos mesmos 
níveis de supervalorização da crise de 2008.  
 
Neste contexto, esperar que o crescimento econômico dos assim chamados “países 
emergentes possa servir de válvula de escape para a crise econômica mundial é  
esperar por um milagre. O crescimento econômico de países como China, Índia e 
Brasil, celebrados como a “locomotiva da economia global” em meio a sua maior 
crise desde 1945, é tido por muitos como um dos principais fatores que até aqui 
impediu a queda da economia mundial numa depressão como a dos anos 1930 6. 
Mas os países que hoje produzem a maior parte do valor e da mais-valia em escala 
mundial (os chamados “mercados emergentes”, que por oferecerem as mais altas 
taxas de rentabilidade do mercado mundial estão recebendo, desde os anos 1990, 
uma massa crescente de capitais dos países imperialistas) não podem mais seguir 
crescendo no mesmo ritmo de antes da crise e da queda na demanda e no consumo 
dos países imperialistas. Para combater a desaceleração de sua economia, a China 7 

                                                 
6
 Impulsionado pela transferência de grande parte dos capitais e das capacidades produtivas para 

estes países, pelo desenvolvimento de seus mercados internos, pela extração de seus abundantes  
recursos naturais e por sua transformação em plataformas regionais e mundiais de exportação, o 
que tem alimentado este crescimento, e ao mesmo tempo indicado os seus limites, é justamente a 
mão de obra barata e abundante nestes países, que assegura as mais altas taxas de rentabilidade aos 
capitais imperialistas e pressiona para baixo o preço das mercadorias e da força de trabalho no 
mercado mundial – principalmente nos EUA e na Europa, onde a liquidação do Welfare State e o 
rebaixamento dos salários, aposentadorias e padrões de vida da classe trabalhadora vem sendo 
apresentado como condição vital para retomar a competitividade da economia europeia.    
 
 
7
 “Em 2006, o salário mínimo nas indústrias primárias da China era de US$ 115, e o salário mínimo 

nacional em torno de US$ 80. (...) A jornada de trabalho legal tampouco é obedecida. O padrão nos 
anos precedentes à crise era de 12 a 14 horas por dia, sete dias por semana e 1 dia mensal de 
descanso”. MARGARIDO, M. “China: a fábrica do mundo”. In Marxismo Vivo. Nº20. S. Paulo. 
2009. p. 72. Aliada ao controle pleno dos sindicatos pelo Estado e a mais asfixiante repressão aos 



lançou mão de um pacote de subsídios e crédito ao consumo interno (cerca de US$ 
600 bilhões, acrescidos de US$ 1,3 trilhões de investimentos dos bancos estatais na 
economia) que está levando a um excesso de investimento e capacidade produtiva 
instalada e produzindo bolhas especulativas nos mercados imobiliário e de crédito, 
que podem explodir a qualquer momento se a recuperação dos EUA e da Europa 
não garantir a volta aos padrões crescentes de consumo de produtos chineses pelos 
europeus e norte-americanos. Com a recessão e o aprofundamento da crise da 
dívida na Europa e a lenta recuperação da endividada economia norte-americana, 
uma queda ainda maior no crescimento da economia chinesa afetaria ainda mais os 
principais países produtores de commodities, dentre eles o Brasil, que começam a 
enfrentar quedas em suas exportações, aumento das remessas de lucros pelas 
corporações transnacionais e a formação de déficits externos. Uma desaceleração 
do crescimento destes países, numa situação em que o aumento de seus déficits 
externo e fiscal nutre o crescimento de sua dívida pública, pode abrir uma nova 
etapa de aprofundamento da crise mundial, antes mesmo de qualquer recuperação 
da economia na Europa e nos EUA.   
 
Tendo iniciado nos EUA e na Europa, a crise atingiu a maior parte da África e dos 
países árabes, e começa a arrastar China, Ásia e América Latina. Neste quadro, a 
tendência do período de crise aberto em 2007/2008 é de uma longa onda recessiva, 
que a maioria dos economistas estima hoje que deva durar ao menos uma década, 
entremeada por recuperações parciais e novos ciclos de crescimento, cada vez mais 
frágeis e mais curtos, seguidos de novas e maiores crises, nos marcos da crise cada 
vez mais estrutural do sistema do capital, que se abriu com a queda da taxa de 
lucro desde os anos 1970 8. 
 

                                                                                                                                                     
trabalhadores, essa é a razão essencial pela qual a China é hoje a segunda maior economia e o maior 
país exportador do mercado mundial.  
 
 
8
 O ritmo de crescimento da economia mundial vem diminuindo nas últimas quatro décadas e, ao 

que tudo indica, tende a desacelerar-se cada vez mais. Após um forte crescimento nos anos do pós-
guerra até 1967, tendência de queda até 1980, recuperação irregular até 2000, seguida de nova 
queda e nova recuperação entre 2003 e 2005, desde 2006 a taxa de lucro entrou em queda livre. 2009 
foi o primeiro ano em que a economia global sofreu uma queda desde 1945. A taxa de lucro em 
2004 não só era bem menor que em 1967, mas também menor que o pico da taxa de lucro nos anos 
1990, que jamais chegou a se aproximar dos níveis atingidos no período de crescimento do pós-
guerra. Desde o final da década de 60, estabeleceu-se um padrão de ciclos de expansão da taxa de 
lucro cada vez mais curtos, interrompidos com freqüência cada vez maior por períodos de queda, 
em que a recuperação se dá sempre em níveis mais baixos que antes. Alguns estudos que tratam do 
assunto, assinalando a tendência consistente de queda da taxa de lucro nas últimas quatro décadas: 
SHAIKH, A. Valor, acumulación y crisis: ensayos de economia política. Bogotá. Tercer Mundo 
Editores. 1991. DUMÉNIL, G. et LÉVY, D. The real and financial components of profitability. 
MODEM-CNRS and CEPREMAC-CNRS. 2005. GONZÁLEZ, J.L.G. Tendencia histórica de la tasa 
de ganancia en EE.UU. (1929-2006). www.geocities.com/redeculturalin/tasadeganancia2007 
 

http://www.geocities.com/redeculturalin/tasadeganancia2007


Neste quadro, os limites ao financiamento do regime de acumulação financeirizada 
de capital dependem não só da capacidade fiscal dos Estados ou das capacidades 
produtivas da sociedade, mas da relação dialética entre estes fatores objetivos e a  
história da luta de classes. Afinal, não há como esperar que as pessoas renunciem, 
resignadamente, à necessidade de defender suas condições de existência. Dizer que 
o capital não pode ultrapassar seus limites significa, na prática, reconhecer que os 
limites do capital não são dados apenas pelos limites físicos da natureza ou pelo 
grau de desenvolvimento das forças produtivas, mas também pelos limites que lhe 
são colocados pelas condições de existência das pessoas e pela sua maior ou menor 
disposição, capacidade e organização para lutar em defesa de seus direitos e de 
suas necessidades concretas.    
 
Do ponto de vista do capital, a saída para sua própria crise não pode ser dada pelo 
Estado. Financiar com recursos públicos a imensa montanha de dívidas e créditos 
impagáveis sobre a qual está assentada a economia global é apenas uma condição 
preliminar para que o capital possa retomar, em patamares mais elevados, sua taxa 
de lucro. Não basta, portanto, fazer do Tesouro dos Estados Nacionais o meio pelo 
qual toda a sociedade é compulsoriamente chamada a financiar as rendas, lucros e 
prejuízos dos capitalistas: é preciso recuperar a lucratividade do próprio capital no 
processo social de sua produção, no processo de produção do valor e da mais-
valia, o que só pode ser obtido por um aumento ainda maior da super-exploração 
do trabalho, num ambiente marcado pelo acirramento inevitável das contradições, 
antagonismos e limites do capital e pela retomada histórica das grandes lutas e 
mobilizações de massa da classe trabalhadora, numa escala como se não se via 
desde a situação revolucionária mundial dos anos 1960/70.    
 
A rigor, o capital não resolve suas crises, que fazem parte de seu funcionamento e 
do próprio processo de sua reprodução ampliada. Ele apenas as desloca, no tempo 
e no espaço, com o único objetivo de restabelecer sua taxa de lucro em níveis mais 
elevados. A experiência histórica demonstra que a única „saída‟ para as crises que o 
capitalismo enfrentou até aqui sempre exigiu a destruição de grande quantidade 
de forças produtivas 9; a conquista de novos mercados e a exploração mais intensa 

                                                 
9
 “A primeira grande depressão capitalista (1873-1896) foi superada através de uma agressão sem 

precedentes contra os povos e países coloniais e contra a própria classe trabalhadora metropolitana. 
A segunda e maior depressão do capitalismo em escala mundial (1929-39) foi superada através de 
uma conflagração bélica mundial que, provocando uma destruição sem precedentes das forças 
produtivas sociais, restaurou o precário equilíbrio para a acumulação de capital na maior catástrofe 
experimentada pela civilização humana. Sessenta milhões de homens em armas, entre 45 e 50 
milhões de mortes (a maioria da população civil) como resultado  dos combates, ou 80 milhões, se 
se contar também as que morreram por fome ou doença, como resultado direto da guerra, oito 
vezes mais do que na Primeira Grande Guerra: ao todo, 4% da população mundial da época, e tudo 
em escassos seis anos. Os números da Segunda Guerra Mundial são, antes de mais, os da barbárie 
desenfreada”. COGGIOLA, Osvaldo. As duas “grandes depressões” (1873-96 e 1929-39) – 
fundamentos econômicos, conseqüências geopolíticas e lições para o presente.    



dos antigos; o aumento da exploração do trabalho e o recurso às diversas formas 
de intervenção do Estado para resgatar o capital de sua crise; um intenso processo 
de concentração e centralização de capitais monopolistas; novas rodadas de 
„reestruturação produtiva‟ que aumentem ainda mais a capacidade de extração de 
mais-valia relativa e absoluta; a expansão imperialista, a guerra e investimentos na 
corrida armamentista e no complexo militar-industrial – meios violentos portanto, 
amparados pela contrarrevolução sempre que necessário, que quando não levaram 
à revolução sempre resultaram, mediante os maiores sacrifícios da população, na 
restauração em níveis ainda mais elevados das condições de valorização do capital. 
A história demonstra que não há como ser de outra forma – e não é por outra razão 
que tempos de crise sempre foram tempos em que a luta de classes, muitas vezes 
assumindo a forma de uma polarização aberta entre revolução e contrarrevolução, 
decidiu os rumos da história.  
 

                                                                                                                                                     
 


