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Acaba de sair a edição brasileira de Marx, o intempestivo: grande-
zas e misérias de uma aventura crítica, de Daniel Bensaid. Originalmente
lançado na França em 1995, este livro é provavelmente a mais importan-
te contribuição para a reorganização do pensamento revolucionário da
última década, um ambicioso esforço de releitura da obra de Marx para
reposicioná-la frente aos grandes desafios de nossa época.

Em Tempo já divulgou, logo após a publicação da edição original do
livro, um dossiê com comentários de Michael Löwy, Enzo Traverso e Juarez
Guimarães sobre Marx, o intempestivo, ao qual remetemos o leitor.1  O que
pretendemos aqui é localizar os eixos da leitura de Marx empreendida por
Daniel Bensaid e avaliar o que ela representa para o esforço atual de
reestruturação de um pensamento crítico, anticapitalista e emancipador.

Daniel Bensaid é autor de uma obra bastante ampla. Líder estu-
dantil do maio de 1968 na França, dirigente da Liga Comunista Revoluci-
onária e da Quarta Internacional, professor de filosofia na Universidade
de Paris VII (Saint-Denis), Bensaid é autor de 15 livros. Todavia até o final
dos anos 80 seus textos eram, de um lado, principalmente intervenções
sobre a vida política francesa (os governos do PS, o legado da Revolução
Francesa, a figura de Joana D’Arc, 1968, o movimento estudantil) ou, de
outro, reflexões sobre o estatuto da política marxista (A revolução e o
poder, de 1976; Estratégia e partido, de 1987). Este tema foi, na verdade,
se consolidando cada vez mais como o fio condutor que percorre toda a
obra de Bensaid.

Walter Benjamin, sentinela messiânica constitui um ponto de
inflexão nesta trajetória.2  Aí, Bensaid procura fundamentar uma concep-
ção de história distinta da dominante na tradição marxista, onde o socia-
lismo nadaria a favor da corrente com a acumulação de capital e o desen-
volvimento da técnica e das forças produtivas. O autor de Paris, capital do
século XIX extraiu da obra de Marx uma concepção de ruptura forçada
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1 Em Tempo, 287, abril de 1996, pp. 14-19.
2 Daniel Bensaid, Walter Benjamin, sentinelle messianique, Paris, Plon, 1991.
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com uma história que caminha para a catástrofe, trajetória contra a qual
os seres humanos podem e devem se rebelar. É essa concepção que
Bensaid vai adotar e colocar no centro de sua releitura mais abrangente
de Marx, empreendida nos seus dois livros publicados em 1995. O primei-
ro é A discordância dos tempos,3  uma volumosa coletânea de ensaios
sobre a crise e a temporalidade criada pelo capital, a presença da diagonal
de classes nos conflitos sociais e o diálogo sobre a “razão histórica” que
empreende com Péguy, Bloch, Benjamin, Blanqui e Derrida. O segundo,
mais ambicioso, é Marx, o intempestivo.

Bensaid parte, aí, de uma premissa: o fundamento do “atual ainda
ativo” do pensamento de Marx é sua crítica do capitalismo: “Essa vitalida-
de é antes de tudo a da universalização e da vitalidade mórbida do pró-
prio capital. Tornando-se efetivamente planetário, ele é mais do que nun-
ca o espírito de nossa época sem espírito e o poder impessoal do reino da
mercadoria. Nosso nublado horizonte e nosso triste quinhão. Enquanto
o capital continuar dominando as relações sociais, a teoria de Marx per-
manecerá atual, e sua novidade sempre recomeçada constituirá o rever-
so e a negação de um fetichismo mercantil universal” (pp. 11-12).

O que para aqueles que empreendem uma defesa doutrinária da
atualidade do marxismo é a conclusão, para Bensaid é o ponto de parti-
da em Marx, o intempestivo. O pensamento de Marx só pode recuperar
sua efetividade para orientar o combate emancipatório se desenvolver
todas as suas potencialidades críticas — se, além da “crítica da economia
política”, for também uma crítica radical das bases da civilização moder-
na. Não é surpreendente que Bensaid reivindique como guias, nesta
reestruturação do legado marxista, Benjamin e Gramsci, que se coloca-
ram “contra o culto sonolento do progresso e suas promessas quase
sempre ilusórias”, “aprofundando a crítica messiânica da abstração tem-
poral” e tirando “as conseqüências da indecisão intrínseca do conflito:
‘só se pode prever a luta.’ Daí resulta uma noção de política como estra-
tégia e uma noção do erro como risco inelutável da decisão” (pp. 15-
16). É combatendo as leituras positivistas, cientificistas e conformistas
de Marx que Bensaid vai mergulhar na sua obra.

O Marx que Bensaid encontra não é o fundador de um sistema
fechado, mas antes o instaurador de um paradigma de pesquisa
coextensivo à modernidade. A pluralidade dos “marxismos” encontra-se,
sem ecletismo, em uma tensão produtiva, no próprio Marx. “Dividido en-
tre seu fascínio pelo modelo físico da ciência positiva e sua fidelidade à
‘ciência alemã’, entre o canto de sereia do progresso e a recusa dos seus

3 Daniel Bensaid, La discordance des temps, Paris, Éditions de la Passion, 1995.
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paraisos artificiais, Marx desentende-se por um nada com sua própria som-
bra e esperneia nas mãos dos próprios espectros. Atravessado por con-
tradições não resolvidas, seu pensamento não se mostra inteiramente
homogêneo. Nem por isso é incoerente ou inconsistente. O núcleo do
seu programa de pesquisa ainda permite que interroguemos nosso uni-
verso dentro da perspectiva de mudar o mundo (...) Nenhuma doutrina,
portanto, mas a teoria de uma prática suscetível de várias leituras. Não de
qualquer leitura” (pp. 12-13).

Bensaid vai mostrar como, nos alicerces da crítica da economia
política, sustentando-a, encontramos na obra de Marx também uma críti-
ca da razão histórica, uma crítica da razão sociológica e uma crítica da
positividade científica, hoje igualmente fundamentais para a prática políti-
ca emancipatória do socialismo e para a reflexão teórica que deve orientá-
la. Resgatar estas “críticas” é confrontar aqueles que, há mais de um sécu-
lo, lêem o marxismo como filosofia do progresso, como sociologia das
classes ou como ciência da sociedade, diluindo seu caráter de teoria que
quer superar o  mundo criado pelo mercado generalizado.

A originalidade de Marx, o intempestivo não é recuperar estas di-
mensões da obra de Marx. Isso já foi feito, separadamente, por muitos
autores neste século. A força deste trabalho é a enorme sinergia que
resulta, sim, da articulação do conjunto destas críticas para a dinamização
do pensamento revolucionário nesta virada de século.

O livro é dividido em três partes. A primeira é “Do sagrado ao pro-
fano: Marx crítico da razão histórica” e mostra como a obra de Marx
dessacraliza a história. Ela é articulada a partir de uma polêmica com
Popper, uma confrontação com o “marxismo analítico” e um capítulo de
síntese (que integra também as conclusões de A discordância dos tem-
pos), intitulado “Uma nova escuta do tempo”.

Apoiando-se nos Grundrisse, a concepção de história que emerge
é marcada por noções como contratempo e discordância dos tempos,
uma representação não linear do tempo humano, perpassado pelo con-
flito, por avanços e recuos e pelo desenvolvimento desigual. A discordância
dos tempos é inerente ao mundo do capital, caracterizado pelo
desequilíbrio e instabilidade permanentes, pela assincronia de seus ciclos
e pelos efeitos imprevisíveis dessa impossibilidade de se atingir uma con-
sonância das várias esferas. Bensaid apoia-se em uma leitura de Benjamin
que compartilha com Michael Löwy.4

Ao tempo abstrato dos relógios e do dinheiro, ao tempo vazio do
progresso, o marxismo de Benjamin e de Bensaid opõe interrupções e

4 Ver, por exemplo, Michael Löwy, Redenção e utopia, São Paulo, Cia. das Letras, 1989.
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passagens, discordâncias dos tempos que abrem espaço para rupturas
políticas. A conclusão é que “a política passa doravante à frente da histó-
ria”. O marxismo não permite predizer o futuro, como faria um oráculo ou
almeja a ciência positivista, mas denuncia as catástrofes que nos aguar-
dam se nada fizermos para mudar o futuro, como faz um profeta. Esse
messianismo profano é fundamental para uma política que pretende rom-
per com a repetição do mesmo e mudar o mundo. Ele introduz na políti-
ca a estratégia, o trabalho de acumulação das condições para a instaura-
ção do novo. Mas estratégia de quem?

A segunda parte de Marx, o intempestivo intitula-se “A luta e a
necessidade: Marx crítico da razão sociológica”. Nela, Bensaid resgata a
leitura da teoria marxista das classes empreendida por E. P. Thompson,
autor de A formação da classe operária inglesa. “A noção de classe, se-
gundo Marx, não é redutível nem a um atributo de que seriam portadora
as unidades individuais que a compõem, nem à soma dessas unidades.
Ela é algo diferente. Uma totalidade relacional e não uma simples soma
(...) Sua abordagem recusa que se veja a classe como uma pessoa ou
como um sujeito unificado e consciente, à imagem do sujeito racional da
psicologia clássica. Não há classe senão na relação conflitual com outras
classes (...) A realidade dinâmica das classes não cai nunca no domínio
inerte da objetividade pura. Sua coesão é irredutível à unidade formal de
uma simples coleção de indivíduos” (pp. 147-149).

Esta é a posição a partir da qual Bensaid polemiza com Elster e os
defensores do individualismo metodológico e com o liberalismo de Rawls,
analisa as recomposições permanentes das relações de classe no curso
das diferentes fases do capitalismo e, antes de tudo, aquelas hoje em cur-
so, sustentando a atualidade da teoria marxista do valor-trabalho. O sujei-
to revolucionário não é, para ele, imanente à história, mas constituído nas
lutas, a partir da manifestação das múltiplas contradições intrínsecas de
um sistema maquínico, baseado na exploração do trabalho pelo capital e
no fetichismo da mercadoria.

Na terceira parte do livro, “A ordem da desordem: Marx crítico da
positividade científica”, Bensaid localiza as tensões que perpassam a com-
preensão de ciência de Marx — procurando resgatar aquilo que na sua
concepção dialética de “ciência alemã” se opõe ao positivismo também
presente em seu pensamento e antecipa os debates epistemológicos de
nosso tempo. Trata-se, pois, de se colocar no centro de uma contradição
central do pensamento marxista, desdobrando-a dialeticamente na rela-
ção necessária que ela tem com o desenvolvimento posterior das ciências.

Marx foi tocado pela “vontade de fazer ciência”, tão forte no século
XIX. Mas, se foi “enfeitiçado pelo canto metálico da ciência inglesa, Marx
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parece retido pelos laços da ‘ciência alemã’ e os sussuros de uma história
onde se juntam as vozes de Leibniz e de Goethe, de Fichte e de Hegel. Esse
dilema não superado se mostrará fecundo. Entre o devir ciência da filosofia
e o devir política da ciência, entre ciência inglesa e ciência alemã, o pensa-
mento de Marx, em equilíbrio sobre a ponta afiada da crítica, acena para a
‘mecânica orgânica’, para a ‘ciência das bordas’ ou dos ‘preenchimentos’,
cujos espectros assombram nossa razão instrumental” (pp. 283-284).

Michel Vadée já tinha mostrado em uma obra excepcional, Marx
pensador do possível,5  como Marx empreende tanto uma reflexão sobre a
necessidade como sobre a possibilidade, retomando de Hegel o conceito
de possibilidade real, entendido no mesmo sentido de Aristóteles, como
“potência”. As categorias marxistas — como leis, causas, médias, tendências,
forças, desenvolvimento e finalidade históricas — trabalham diferentes for-
mas de possibilidades: abstratas ou teóricas, concretas ou históricas e so-
bretudo uma possibilidade real, a de um “reino da liberdade”. Agora, Bensaid
mostra como a ciência dialética de Marx – lidando com a realidade comple-
xa do comportamento do mundo mercantil, irredutível à lógica mecânica
com a qual trabalhavam as ciências de sua época — antecipou importantes
respostas para problemas que só foram assumidos conscientemente pelas
ciências como desafios epistemológicos e metodológicos com a descober-
ta da entropia e a formulação, no século XX, da física quântica.

Não se trata de atribuir a Marx qualquer capacidade premonitória,
mas de ver como, por sua recusa de se render ao positivismo e ao
determinismo, sua obra foi perpassada por uma concepção de ciência capaz
de lidar com a abertura intrínseca à história humana ao novo, como a crítica
da economia política o conduz a “regiões desconhecidas, onde os compor-
tamentos lógicos afastam-se do modelo clássico” (p. 401). Apoiando-se em
Spinoza, Leibniz e Hegel, Marx foi capaz de romper com a representação de
um espaço homogêneo e de um tempo linear, substituindo a causalidade
mecânica por uma sistêmica, com suas leis tendênciais, que impossibilitam
uma previsão rigorosa mas nem por isso deixam de apreender o movimento
da realidade e a articulação entre necessidade e possibilidade que caracteri-
za a vida humana. “Considerando o capital como uma relação social dinâmi-
ca em desequilíbrio crônico, Marx entrevê, sem ainda poder decifrá-los, ‘os
traços do caos sobre a areia do tempo’”(p. 430), o mesmo problema com
que se defrontariam as ciências naturais algumas décadas depois.

No capítulo final de Marx, o intempestivo, “Os tormentos da maté-
ria (contribuição à crítica da ecologia política)”. Bensaid mostra como o
marxismo e a ecologia se confrontam com o mesmo adversário, o

5 Michel Vadée, Marx penseur du possible, Paris, Klincksieck, 1992.
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fetichismo mercantil, cuja temporalidade é incompatível com os ritmos e
processos naturais e também o que existe de natural no humano. Além
disso, ele empreende uma original tentativa de articular o conceito mar-
xista de trabalho com a idéia de trabalho físico utilizada pela ecologia, a
partir da consideração de que as categorias práticas do marxismo são
“híbridas” de matéria e de conhecimento. A “troca orgânica” ou o meta-
bolismo entre o ser humano e a natureza, mediada pelo “fogo vivo” do
trabalho, tem, assim, também uma dimensão natural, que permitiria in-
corporar a problemática da “ecologia dura” e reatar o diálogo com as
ciências naturais de nossa época.

A obra teórica de Daniel Bensaid se desdobra, assim, em torno de
cinco eixos temáticos: a concepção de uma história permanentemente
rompida; uma visão não determinista de ciência, capaz de lidar com a
complexidade e a imprevisibilidade da história humana; o desdobramen-
to da crítica do mundo mercantil numa crítica da sociabilidade capitalista
e das suas formas histórias; a diagonal de classe percorrendo a sociedade
gerando conflitos e servindo de suporte à constituição de sujeitos políti-
cos; e uma reflexão sistemática sobre o campo político e as condições da
ação política revolucionária na atualidade.

É este último tema que Bensaid retoma em A aposta melancólica:
metamorfoses da política, política das metamorfoses,6  obra imediatamen-
te posterior a Marx, o intempestivo. Aí, ele torna profana a aposta de
Pascal, agora não mais na existência de Deus, mas na possibilidade de
construir, através da atividade política, uma outra sociedade, empreen-
dendo nesta reflexão um intenso diálogo com a obra de Hanna Arendt.
Bensaid prossegue a discussão da ação política em suas duas últimas obras,
a coletânea de textos que lançou com Christophe Aguitton, O retorno da
questão social e o livro-entrevista Elogio da resistência ao ar dos tempos.7

O que temos em Bensaid é uma obra de caráter paradigmático,
capaz de inspirar todo um programa coletivo de pesquisa e formulação.
Ela é inseparável do movimento de resistência à dissolução da crítica inte-
lectual ao capitalismo, da defesa de Marx frente aos ataques do
desconstrutivismo e do pós-modernismo e do resgate de sua dimensão
revolucionária na França. Este é o resultado do trabalho conjunto ou do
diálogo entre diversos intelectuais socialistas, que buscam na releitura de
Marx, a inspiração para a elaboração de um novo pensamento teórico.

6 Daniel Bensaid, Le pari mélancolique: métamorphoses de la politique, politique des
métamorphoses, Paris: Fayard, 1997.

7 Daniel Bensaid e Christophe Aguitton, Le retour de la question sociale, Lausanne, Page
Deux, 1997 e o livro-entrevista Éloge de la résistance à l’air du temps, Paris, Textuel, 1999.
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Antes de tudo, temos aí também a obra de um brasileiro cosmopo-
lita, Michael Löwy, que vive na França desde os anos 60. Ele há tempos
vêm trabalhando os mesmos eixos de reestruturação do pensamento
marxista que Bensaid, ainda que com diferenças de enfoque — como o
destaque que dá ao caráter de classe do conhecimento crítico nas ciênci-
as humanas (As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen8 ),
à revolução como auto-emancipação (o clássico A teoria da revolução no
jovem Marx, a ser lançado pela Editora da Unesp), à questão nacional, à
utopia ou ao papel revolucionário que pode ter a crítica romântica ao
capitalismo (Revolta e melancolia). Seu diálogo com a obra de Weber, a
Teologia da Libertação, o zapatismo ou, mais recentemente, com o eco-
socialismo expressam um rechaço intransigente do mundo moderno, uma
exploração dos limites da razão instrumental, uma crítica da civilização do
capital de amplo alcance. Como Enzo Traverso — autor de Por uma crítica
da barbárie moderna9  —, Löwy trabalha a idéia de barbárie moderna,
que acompanhou a sociedade no século XX.

Como autor desconhecido no Brasil, merece destaque, além de Michel
Vadée, Henri Maler. Analisando a problemática da utopia em Marx, Maler vai
explorar o que ela contêm de antecipador e de especulativo, ressaltando seu
lugar na trajetória posterior do marxismo e sua atualidade — sua pesquisa foi
publicada em dois livros: Despedir-se da utopia? A utopia segundo Karl Marx
e Cobiçar o impossível: a utopia com Marx, apesar de Marx.10

No terreno político, é importante destacar o livro que Antoine Artous,
lançou no ano passado, Marx, o Estado e a política. O debate sobre a con-
cepção marxista de política ganhou outra contribuição importante com o
livro de Miguel Abensour, A democracia contra o Estado: Marx e o momento
maquiaveliano — Abensour é também o autor das pesquisas sobre a utopia
em Marx que inspiraram Henri Maler, publicadas em O novo espírito utópi-
co.11  E, naturalmente, todas as reflexões políticas marxistas na última década
na França têm sido enriquecidas pela contribuição de Pierre Bourdieu.

A elaboração sobre a política de Bensaid e destes autores incorpo-
ra e ao mesmo tempo critica as reflexões de importante de pensadores
que resistiram aos ventos dos tempos neoliberais: Alain Badiou, Jacques

8 Michael Löwy, As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, São Paulo,
Busca Vida, 1988.

9 Enzo Traverso, Pour une critique de la barbarie moderne, Lausanne, Page Deux, 1997.
10 Henri Maler, Congédier l’utopie? La utopie selon Karl Marx, Paris, L’Harmattan, 1994 e

Convoiter l’impossible: l’utopie avec Marx, malgré Marx, Paris, Albin Michel, 1995.
11 Antoine Artous, Marx, l’Etat et la politique, Paris, Syllepse, 1998. Miguel Abensour, A demo-

cracia contra o Estado: Marx e o momento maquiaveliano, Belo Horizonte, UFMG, 1998 e O
novo espírito utópico, Campinas, Unicamp, 1990.
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Rancière e Toni Negri. Estes expoentes da política do acontecimento e da
invenção, do discurso da resistência e do desentendimento, destacam
corretamente a dimensão não-estatal e não-institucional da política, mas
sua concepções também levam, frequentemente, ao desengajamento fren-
te a atividade política prática.

Se a posição do Brasil como periferia do sistema mundial pode ter
alguma compensação é por permitir-nos, no terreno intelectual, uma vi-
são mais ampla do processo internacional de elaboração socialista. Nossa
apreensão deste debate pode, assim, ser enriquecida pelo acompanha-
mento de processos de formulação importantes em outros países, alguns
frequentemente ignorados ou substimados pelos marxistas franceses. É o
caso da tradição crítica da Escola de Frankfurt na linha de Adorno e
Marcuse, que — contra o trabalho de dissolução de seu caráter crítico por
parte de Habermas — continua viva na Alemanha e nos Estados Unidos.
É também o caso do diálogo/confrontação em torno dos temas da dife-
rença, da identidade e do multiculturalismo que marca a esquerda socia-
lista dos Estados Unidos e da Inglaterra. E da contribuição da tradição
historiográfica marxista inglesa.

Mas é o debate francês que vertebra hoje o movimento de recom-
posição de um pensamento emancipador. E nele, a obra de Daniel Bensaid,
por sua contundência e abrangência, têm um caráter fundador, um pa-
pel chave na sustentação de um paradigma crítico capaz de armar teori-
camente um novo movimento político socialista.

É bastante provável que em nenhum outro momento da história
do capitalismo a ideologia burguesa tenha sido tão dominante e ofuscan-
te como nesse final de século XX. E isso não somente devido aos cons-
trangimentos ideológicos impostos pela recomposição do domínio do
capital sobre o trabalho (reestruturação técnico-organizacional) e da

Alain Bihr,
Da grande noite à alternativa, O movimento operário
europeu em crise, São Paulo, Boitempo, 1998

Ronaldo Fabiano dos Santos Gaspar
Mestrando em Sociologia pela Universidade de Campinas
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reconstituição das “condições naturais” da reprodução daquele
(liberalização comercial e financeira etc.), mas, sobretudo, pela falência
das tentativas abortadas de transição socialista na União Soviética e seus
congêneres, cujo significado que povoa o imaginário da classe trabalha-
dora e dos ideólogos do capital, concordemos ou não com suas ideações
ou com a natureza social destes países, é o da falência do socialismo, do
comunismo, enfim, da alternativa societária do trabalho.

Nesse contexto profundamente adverso e propício a originar (como
originou) confusões ideológicas e políticas, principalmente entre os movi-
mentos e pensadores de esquerda, este livro do sociólogo Alain Bihr desta-
ca-se com inegável brilhantismo, ainda mais quando temos em mente que
sua edição original data de 1991, ou seja, apenas dois anos após a queda
do Muro de Berlim e ano da dissolução da União Soviética. Escrito por um
autor muito audacioso em suas análises críticas e asserções, uma das maio-
res virtudes do livro consiste na abordagem da crise do capital não somen-
te a partir dos impasses colocados à superação da mesma pelas classes
dominantes, mas, principalmente, através dos desafios que ela coloca ao
projeto socialista/emancipatório do trabalho; projeto que, mesmo no auge
da crise dos países pós-capitalistas, o autor já reiterava a necessidade de sua
efetivação. Contrastando assim com aqueles que em tom lacrimoso e con-
formista vêem a crise destes países e a atual crise do movimento operário
europeu (e mundial) como sendo a expressão da agonia do poder do tra-
balho e, com ela, o encerramento da utopia socialista, Alain Bihr analisa
esta crise sob o prisma da agonia de uma forma específica de organização
do movimento operário: o “modelo social-democrata”.

Certamente polêmica, sua análise deste modelo, que inclui tanto a
variante reformista (a social-democracia na acepção atual) quanto a revo-
lucionária (“leninismo” e derivações) do movimento operário, afirma se-
rem o produtivismo e o fetichismo do Estado, heranças da própria tradi-
ção clássica burguesa, como sendo suas principais características. Sinteti-
camente, o produtivismo pode ser compreendido como a produção pela
produção, o crescimento pelo crescimento, que torna indiferente aos pro-
dutores o conteúdo e o modo de organização do processo produtivo; e
o fetichismo do Estado como o “curioso projeto que propõe ao proletari-
ado emancipar-se do capitalismo de Estado, emancipando o Estado do
capitalismo” (p. 20). Com ambas as variantes (reformista e revolucionária)
ignorando, portanto, tanto as determinações classistas do progresso e,
com isso, a intervenção consciente da classe trabalhadora como condi-
ção ineliminável da transformação social, quanto “a inerência do Estado
ao capital como relação social” (p. 22), terminando por conceder a este
(ao Estado), explícita ou implicitamente, o estatuto da neutralidade social.

Da grande noite à alternativa
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Mas, apesar da riqueza de suas análises, cuja validade extravasa os
limites da velha Europa, é justamente nesta tipificação do movimento
operário que, ao nosso ver, reside um dos poucos pontos contestáveis do
livro, pois, ao unir numa mesma crítica tradições tão distintas como a so-
cial-democracia e o “leninismo” , tendo em mente as primeiras décadas de
conflituoso convívio prático e teórico entre ambas, o autor, ao nosso ver,
faz uma espécie de tour de force conceitual, na medida em que prioriza
algumas similaridades em detrimento das profundas diferenças que afas-
tam estas tradições do movimento operário. E, ademais, se esquece que a
teoria e a prática que consolidaram-se e tornaram-se hegemônicas no
segundo quartel deste século constituem-se, sob quase todos os aspec-
tos, na negação e não na afirmação do pensamento de Lênin.

Essa crítica ao modelo social-democrata, por outro lado, contrasta
com uma exaltação exagerada do sindicalismo revolucionário (de tradição
anarquista), pelo qual o autor nutre evidente simpatia, que, apesar de seu
heroísmo e vanguardismo prático em alguns momentos históricos, não
chegou a se constituir numa alternativa concreta às vertentes originárias
no marxismo e nem nos deixou um sólido legado teórico (ao contrário, do
“leninismo”), tão necessário em tempos obscuros como o nosso, que possa
embasar uma compreensão aprofundada das sociedades contemporâne-
as e fornecer subsídios efetivos para uma prática sindical e política verda-
deiramente revolucionárias. Mas essas deficiências, no entanto, não maculam
gravemente sua empreitada intelectual, que em suas linhas gerais e no
enquadramento de inúmeros assuntos específicos é muito precisa.

Na segunda parte do livro, Bihr traça uma análise muito esclarecedora
dos desafios colocados ao movimento operário com a ruptura do compro-
misso fordista, e assinala, entre outras coisas, como as novas estruturas técni-
co-organizacionais das empresas soam como um réquiem para aquele mo-
delo, pois tornam suas formas de organização e de ação sindical e partidária
— consolidadas no quadro da organização fordista do processo de trabalho
e do compromisso social do pós-guerra — inadequadas à representação e à
mobilização da classe trabalhadora. E, ainda nesta parte, dentre vários outros
assuntos, o autor nos oferece uma discussão muito interessante sobre a crise
ecológica, cujos dilemas que coloca ao movimento operário e as vias de sua
resolução ele, ao nosso ver, equaciona de maneira correta.

Desse modo, em consonância com o melhor da tradição do pen-
samento marxista, Alain Bihr demonstra em cada uma das páginas o
caráter totalizante de sua análise, destacando corretamente o papel pri-
mordial da reestruturação do capital (e, com isso, da luta de classes) na
configuração do quadro sócio-econômico e político contemporâneo sem,
no entanto, menosprezar — ou silenciar sobre — as outras esferas

Ronaldo Fabiano dos Santos Gaspar



outubro - 109

RRRRR
EEEEE
SSSSS
EEEEE
NNNNN
HHHHH
AAAAA

constitutivas da realidade social, lançando novas luzes para sua com-
preensão e fornecendo algumas indicações para a resolução de inúme-
ras e complexas questões que as atravessam, sejam estas questões de
ordem econômica, ecológica, cultural, política ou de sociabilidade (rela-
ções interpessoais). Da fragmentação do proletariado como conseqü-
ência da contra-ofensiva do capital nos locais de trabalho e nas institui-
ções político-sindicais à ruptura quase completa dos laços societários
não mediatizados pelo dinheiro ou pelo Estado, que conduz à perda
generalizada de sentido da vida, o autor vasculha palmo a palmo as
implicações objetivas e subjetivas de uma situação social marcada pela
ausência (temporária? Bihr responde que sim) de alternativas globais,
radicais, e que, portanto, verga os indivíduos ante o peso descomunal
dos ditames do status quo.

E, para finalizar, tanto na terceira parte quanto na conclusão, nova-
mente no contrafluxo das idéias dominantes entre os setores de esquerda
da atualidade, que vêem nos movimentos sociais não originários direta-
mente da relação capital-trabalho os novos sujeitos da emancipação (quan-
do esta ainda é perspectivada), Bihr reafirma a centralidade e a primazia da
luta do trabalho contra o capital e reflete sobre os meios de reafirmação do
projeto comunista. Sendo que, no contexto dos desafios e das possibilida-
des engendradas pela atual reestruturação técnico-organizacional do capi-
tal, esta reafirmação do papel central ocupado pelo movimento operário
no processo de transformação social não significa, no entanto, que esta
deva subestimar a importância e, com isso, prescindir da somatória de for-
ças com os outros movimentos sociais, mas apenas que ele deve, por força
de sua posição privilegiada no conjunto das relações sociais, e o autor de-
monstra isso com inúmeros argumentos, ser o pólo aglutinador dessas for-
ças contestatórias e irradiador dos ideais socialistas.

O negativo do capital; o conceito de crise na crítica de Marx à
economia política, de Jorge Luís Grespan, deixa transparecer em seu
título o que pretende o seu autor: resgatar o conceito marxiano de crise

Francisco José Soares Teixeira
Professor de Economia da Universidade Estadual do Ceará

Jorge L. Grespan,
O negativo do capital, São Paulo, Fapesp/Hucitec, 1998
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a partir de uma leitura meticulosa de O Capital, enquanto conceito es-
sencial para compreender a dinâmica do sistema capitalista como movi-
mento de superação e reposição de suas contradições.

Trata-se de um tema que, de tão exaustivamente discutido, pode-
ria parecer não restar mais nada de novo a dizer sobre o assunto. Mas o
autor de O negativo do capital não é mais um visitante unicamente
interessado em repetir idéias antigas com um novo colorido. Seu deba-
te com os teóricos da crise conduz o leitor, por caminhos novos, de
volta a Marx; não para simplesmente repetir o que já foi dito. Ao contrá-
rio, esta volta é um repensar crítico sobre o que Marx disse, objetivando
estabelecer os limites entre o que pode ser dito e o que não pode ser
dito sobre a dinâmica capitalista, suas crises e seu destino. Não sem ra-
zão, Marcos Müller, em seu prefácio, reconhece que Grespan faz, assim,
lembrar o “sentido kantiano que ressoa no conceito de crítica”.

A tarefa desta crítica não é matéria fácil. Para estabelecer os limi-
tes entre o que pode ser dito e o que não pode ser dito sobre a dinâmi-
ca capitalista, Grespan começa apresentando o conceito marxiano de
capital, para reafirmá-lo como uma relação autocontraditória, que inclui
e exclui dois momentos opostos: o trabalho objetivado (trabalho preté-
rito) e o seu oposto direto, o trabalho vivo, como fonte de valorização
do valor, ou como matéria-prima de que se alimenta o trabalho morto
para vivificar-se. “Alto lá!” — protestam os analíticos — “Quem diz que o
capital é uma relação contraditória está cometendo uma grande boba-
gem, porque não podem coexistir, numa mesma relação, duas coisas
contraditórias. No curso das coisas, algo é ou não é: cadeira é cadeira,
mesa é mesa, capital é capital, trabalho é trabalho. Isto, diz Aristóteles,
também vale para as leis que regem a articulação do discurso lógico,
que fala dessas coisas”.

Ao que parece, este é pano de fundo sobre o qual se desenrola a
crítica de Giannotti. Apoiando-se no princípio da não-contradição, segun-
do o qual não se pode afirmar uma coisa e, ao mesmo tempo, sob as
mesmas circunstâncias, dizer o contrário, este filósofo insurge-se contra
Grespan argumentando que nem na China o capital é uma relação con-
traditória. Se é assim que o autor de O negativo do capital compreende o
conceito de capital, isto é, como uma relação contraditória, bem teria fei-
to se nada houvesse dito, pois a contradição, diria Aristóteles, impede a
armação coerente de todo e qualquer discurso. Certamente, é isto o que,
implicitamente e de forma sutil, expressa Giannotti, em sua resenha
publicada na Folha de S. Paulo, edição do dia 8 de maio de 1999.

Sem entrar no mérito desta discussão, mais própria para os filóso-
fos, de forma alguma o autor desta resenha concorda com esta crítica,
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que lhe parece não só equivocada, mas também, de certo modo,
deselegante. Se aqui se faz apenas o seu registro, o intuito é tão somen-
te despertar a atenção do leitor para a controvérsia entre dialética e
analítica, que, embora não faça parte declarada do que preocupa
Grespan, necessariamente, está presente, de forma implícita, em seu tex-
to. Isto por si só já é um bom motivo para que se leia o seu livro.

Mas este não é o único problema enfrentado pelo autor de O
negativo do capital. Seu livro reabre, numa perspectiva inovadora, o
debate sobre a antiga e controvertida questão acerca da necessidade-
contingência na concepção marxiana da história. Trazendo este debate
para o interior de O Capital, Grespan repensa o conceito de necessida-
de para, a partir dele, estabelecer seu diálogo com os teóricos do colap-
so do sistema capitalista.

Não estaria Grespan convidando o leitor a repensar a relação entre
teoria e práxis na obra marxiana? Vamos acompanhá-lo, com a paciên-
cia que toda e qualquer apresentação dialética exige.

Partindo do conceito de capital como totalidade permanentemen-
te contraditória, Grespan procura reconstituir os momentos constitutivos
desta totalidade, para investigar como o capital torna efetivas suas deter-
minações essenciais e, assim, sua autonegação, que define e expressa a
crise. Num primeiro momento, analisa o estatuto da crise no âmbito da
circulação das mercadorias e do capital, Livros I e II, de O capital. Como,
nestas esferas, o conceito de capital é ainda provisório — porque totalida-
de parcial — a crise, aí, é vista como “possibilidade”, como potência.

Ora, se a crise é vista com esse caráter potencial, o que se preten-
de, inquirindo sobre sua causa, é saber como se dá a transição da condi-
ção de possibilidade para a de efetividade. Como, na circulação das mer-
cadorias e do capital, esta causa está apenas pressuposta, não posta, é
preciso, portanto, avançar com a apresentação do conceito de capital,
até chegar a sua totalidade concreta (Livro III), quando então se poderá
entender a passagem da possibilidade à efetivação da crise. Tudo indica
que é assim mesmo que Grespan apresenta o conceito de crise. Segundo
suas próprias palavras, “à medida em que a apresentação categorial
reconstitui o conceito de capital como força totalizante, reconstitui tam-
bém os momentos de efetivação desta força e da força contrária que
igualmente lhe é intríseca — a crise — desde a mera possibilidade até a
necessidade” (p. 45).

Precisando melhor esses dois estatutos da crise, Grespan esclare-
ce que “a superação da ‘possibilidade formal’ de crise na esfera da circu-
lação permite a Marx afastar a idéia de que as crises seriam meras ‘con-
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tingências’, isto é, ocorrências determinadas exteriormente ao sistema
capitalista, para buscar sua determinação sistêmica, imanente ao capital
e, assim, necessária”. Mas, atenção — adverte Grespan em seguida — o
conceito marxiano de necessidade “é complexo, não só porque dá ain-
da espaço para a contingência ou porque se manifesta nos fenômenos
do cotidiano econômico enquanto ‘possibilidade formal’, mas principal-
mente porque se refere a determinações opostas que convivem sempre
na totalidade contraditória formada pelo capital” (p. 46).

É com base no conceito marxiano de necessidade que o autor de
O negativo do capital amarra todo o desenvolvimento de sua tese. Isto
lhe impõe a tarefa de derivar este conceito a partir da concepção do
capital como totalidade permanentemente contraditória. Totalidade que
articula seus momentos constitutivos numa relação que os condiciona
reciprocamente, embora os exclua mutuamente, de tal modo que ne-
nhum deles pode prevalecer sobre o outro. Se não fosse assim, diz
Grespan, “uma das determinações poderia prevalecer sobre a outra e
tornar-se a única de fato necessária, ou seja, uma ‘necessidade absolu-
ta’. Como não é este o caso, porém, há necessidade na realização das
crises, mas não necessidade ‘absoluta’, com o que é problemático pen-
sar a sua inevitabilidade” (p. 46).

Mas, se a crise não é uma necessidade absoluta, como entendê-la
enquanto necessidade determinada pelo capital? Se esta questão fosse
dirigida ao autor de O negativo do capital, responderia que a crise deve
ser compreendida como uma “necessidade relativa”, no sentido em que
Hegel emprega este conceito; ou seja, um conjunto de condições reais,
que se encadeiam e se determinam reciprocamente e, por isto, cada
uma delas se apresenta como condição de todas as demais.

De posse deste conceito, Grespan pode, então, anunciar a finali-
dade principal de seu trabalho: “estabelecer o limite entre o que pode
ser dito e o que não pode ser dito sobre a dinâmica capitalista, suas
crises e seu destino. A necessidade ‘absoluta’ significa que o capital teria
o poder pleno de determinar endógena e univocamente a realização
de suas potencialidades; ao passo que a necessidade ‘relativa’ implica,
para sua realização, que o capital resolva continuamente o conflito en-
tre suas disposições opostas e igualmente necessárias (...). Com sua solu-
ção cumpre-se o objetivo principal deste trabalho; veremos então como
a posição de Marx sobre o papel da contingência, a despeito de certas
passagens de seus escritos em que sugere a inevitabilidade da crise,
aproxima-se das posições de Aristóteles e Hegel, não por seu conteúdo
específico, mas por seu sentido geral: como eles, Marx também é crítico
do fatalismo simplista” (p.47).

Francisco José Soares Teixeira
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Se o capital é uma totalidade autocontraditória, isto não inviabilizaria
a reprodução do sistema? Categoricamente, não. No seu movimento de
acumulação e desenvolvimento, o capital cria formas sociais dentro das
quais suas contradições podem mover-se e realizar-se. Depois de investigadas
e compreendidas suas conexões internas, estas formas devem sem expos-
tas numa seqüência lógico-necessária, que traduza o lugar hierárquico,
ocupado por cada uma delas no interior da dinâmica do processo de acu-
mulação. É assim que Marx traduz, no plano teórico, o movimento do real,
do modus operandi do capitalismo. No Livro I, de O capital, ele começa a
exposição das determinações do capital, partindo da categoria mais sim-
ples: a mercadoria, enquanto unidade de opostos, unidade entre valor de
uso e valor de troca. Estes contrários exigem uma “síntese” externa para
poderem desenvolver-se e realizar-se. Esta “síntese” é o dinheiro; forma so-
cial produzida para realizar a oposição entre valor de uso e valor de troca
das mercadorias. Entretanto, esta forma não elimina aquela oposição, mas,
sim, desenvolve-a em outro nível, que aparece como tensão entre os aspec-
tos quantitativo e qualitativo do dinheiro. Esta tensão ou oposição se resol-
ve na forma capital que, enquanto relação social, dá lugar a nova oposição,
desta feita entre capital e trabalho, ou se se preferir, entre as classes capita-
lista e trabalhadora. Deixada entregue a si própria, esta contradição pode-
ria levar a implosão das bases do sistema, pois a feroz voracidade do capital
por mais trabalho não conhece limites. Por isto, o capital, tem que ser posto
sob os grilhões da regulação legal. O Estado se apresenta, assim, como a
forma social dentro da qual as contradições entre capital e trabalho podem
ser desenvolvidas e, por conseguinte, possibilitar a continuidade do siste-
ma, como sistema de exploração.

No seu sentido mais geral, é este o percurso realizado por Marx
no Livro I de O capital; percurso que lhe permite traduzir o capital como
totalidade que inclui dois momentos contrários: capital e trabalho. Mas,
como esta totalidade o é apenas de uma das dimensões do capital, a
produção, o mesmo movimento realizado no Livro I tem que ser repeti-
do no Livro II. Vale dizer, é preciso reproduzir a totalidade do capital na
esfera de sua circulação. Com a diferença de que agora, insista-se, o
conteúdo deste movimento é a circulação; não mais a produção. Os
passos deste movimento foram magistralmente reconstituídos por
Grespan, o que dispensa qualquer comentário adicional.

Mas, o capital não é só produção nem só circulação; mas unidade
destes dois momentos, de forma que a apresentação do seu conceito,
como totalidade autocontraditória, só estará completa quando se che-
gar ao Livro III, quando esta totalidade poderá ser apresentada como
síntese de múltiplas determinações, permitindo apreender todas as suas
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disposições constitutivas. Antes disto, qualquer conclusão que se infira
sobre o capital será sempre provisória, pois sua verdade é resultado
desse processo de exposição. E o que é mais importante, só de posse
desta compreensão é que se pode descobrir, numa exposição dialética
como o é a de O Capital, o lugar em que se inserem, por exemplo, os
conceitos de crise, Estado, classes sociais, entre outros. Quem negligen-
cia tal exigência dialética pode chegar a resultados que contrariam o
que realmente quis dizer Marx, pois, conforme o diz no prefácio da edi-
ção francesa, a verdade não se encontra logo no começo.

Como a “verdade não se encontra logo no começo’, Grespan não
só é obrigado a seguir o método de exposição de Marx, como também
tem que reconstitui-lo, para que possa descobrir o estatuto modal da
crise, isto é, se ela é mera possibilidade ou uma necessidade absoluta.
Sem isto, como adverte por várias vezes, na introdução do seu livro, não
pode estabelecer os limites entre o que pode ser dito e o que não pode
ser dito sobre a dinâmica capitalista, suas crises e seu destino.

Agora, entende-se por que o autor de O negativo do capital exi-
ge que o leitor o acompanhe até o final de seu livro, pois só aí ele tem a
reconstituição do conceito de capital como totalidade permanentemente
contraditória. Só aí, então, pode estabelecer o estatuto da necessidade
da crise e, então, defini-la como resultado necessário do movimento
autocontraditório do capital. Antes disto, a crise aparece como possibili-
dade, que não deve ser entendida como mera contingência, pura casu-
alidade. É o que acontecia no nível da circulação simples. Nesta, a crise
aparece como possibilidade, pois, diz Grespan, faltava a causa “que per-
mitisse a efetividade dela como resultado de sua possibilidade, sendo
por esta ausência [causa] que a forma da crise estabelecida pela meta-
morfose da mercadoria é chamada de ‘abstrata’ por Marx, isto é, separa
das condições de sua passagem à existência efetiva” (p. 147).

Não é muito diferente do que se passa no nível do Livro II de O Capital.
Aí, a crise permanece como possibilidade, porém mais desenvolvida, mais
determinada. É o que se lê na seguinte passagem de O negativo do capital,
na qual o autor esclarece que a crise, “é uma forma abstrata mais desenvolvi-
da da crise em relação à forma da crise na circulação simples, porque a cisão
não se dá simplesmente entre fases da circulação — mas entre a própria
circulação e a produção, com o que já se deixa entrever o fundamento da
crise no processo global que sintetiza estas duas instâncias” (p. 160).

Vê-se: passo a passo, o autor de O negativo do capital vai
reconstituindo o conceito de capital, para analisar como a crise se insere
em cada passagem deste movimento, para poder, assim, definir o seu esta-
tuto modal: possibilidade versus necessidade. Até agora, a crise aparece
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como possibilidade que, não sendo mero acaso, traz em si a força de sua
efetivação. É aqui que a tese de Grespan pode ser anunciada e compreen-
dida, pois, agora, ele tem a reconstituição completa do conceito de capital
como totalidade autocontraditória e, portanto, o fundamento ou causa da
crise, que, evidentemente, reside na produção imediata do capital.

Neste nível de reconstituição do conceito de capital, a taxa de lucro
se reveste de importância especial para a compreensão do conceito
marxiano de crise. Por quê? Porque, como medida de valorização do valor,
é mediante a taxa de lucro que se manifesta a contradição permanente a
que está sujeito o capital: sua dependência do trabalho vivo, como fonte
de sua valorização, e sua permanente tendência a se livrar desta fonte. Por
isto, Grespan vai dedicar todo o quarto capítulo do seu livro para analisar
como a “efetivação” desta contradição aparece na forma de crise.

Resumindo os resultados desta análise, destaque-se:
1) A trajetória da taxa de lucro se configura como incerta, porque

ela pode tanto subir como, igualmente, cair. Isto assim acontece porque
as mesmas causas que produzem sua queda, como o aumento da com-
posição orgânica do capital, por exemplo, podem também elevá-la, se
este aumento resultar numa queda do valor do capital constante. A con-
clusão de Grespan é que “não se pode dizer, portanto, que a queda da
taxa de lucro seja mais necessária que a de suas causas contra-atuantes,
pelo menos no que diz respeito à realização das duas tendências” (p. 224).

2) Mas atenção, essa indeterminação não significa cair no vazio.
Ao contrário, significa que as tendências e contratendências se impli-
cam e se excluem mutuamente, de modo que uma é condição para a
realização da outra. Por isso, pode-se, apenas afirmar a “queda tendencial
da taxa de lucro”, se é que ainda se pode falar assim, como uma neces-
sidade relativa, no sentido antes definido.

3) Se não se pode prever a trajetória da taxa de lucro, muito me-
nos, a dos ciclos econômicos. Isto porque as fases do ciclo se determi-
nam reciprocamente; cada fase está contida na outra, numa relação de
co-pertinência necessária dos opostos. De modo que cada momento
do ciclo, expansão e contração, “se excluem reciprocamente, no senti-
do de que cada um predomina a seu tempo sobre o outro e o mantém
só latente, abrangendo-o para compor uma totalidade; por outro lado,
eles se incluem um no outro, de modo que na fase de valorização se
preparam as condições de desvalorização e vice-versa...” (p. 239).

4) Em conseqüência disto, não se pode prever, diz Grespan, “ne-
nhum predomínio futuro de uma destas necessidades relativas opos-
tos, pois isto faria ela uma necessidade absoluta. Não se pode predizer
que a cada ciclo de desvalorização efetiva será maior que a valorização
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subseqüente, uma vez que isto supõe que a necessidade da primeira
tende a se absolutizar (...). O resultado final é indeterminado, tomando
por base unicamente os elementos gerais da teoria marxiana” (pp. 267-
268). Portanto, conclui o autor de O negativo do capital: “o ciclo fica,
assim, desfigurado, tornando-se difícil prever a duração de cada etapa,
e impossível determinar a passagem de uma para a outra como uma
necessidade absoluta” (p. 268).

Conclusão: não se pode prever a tendência de queda da taxa de
lucro como uma tendência absoluta, porque as condições que atuam
nesta direção e as que atuam no sentido contrário, se determinam como
necessidade “relativa” e não “absoluta”. Isto vale também para os ciclos
econômicos, que se tornam indeterminados, uma vez que não se pode
absolutizar nenhum dos seus momentos. A única coisa que se pode
dizer de forma absoluta é que o sistema é, por natureza, crísico, porque
sendo o capital uma relação permanentemente contraditória, é obriga-
do a resolver continuamente o conflito entre suas disposições opostas e
igualmente necessárias”.

O maior mérito do trabalho de Grespan reside na sua compreen-
são do estatuto de necessidade da crise, como “necessidade relativa”.
Sua leitura imanente e cuidadosa do texto de Marx desautoriza qual-
quer previsão catastrófica sobre o destino final do sistema. Se é assim,
pode-se supor que o destino do capitalismo irá depender da práxis polí-
tica, da luta de classes? Não é sem razão que esta questão se impõe.
Realmente, se não se pode prever o futuro do capitalismo com a certeza
de que dispõem aqueles que julgam inevitável a sua derrocada, então,
resta a esperança de que tudo irá depender da práxis política, isto é, da
luta de classes. Grespan abre espaço para tais conjecturas? Com certe-
za. A última seção do seu livro começa levantando a questão de se a
crise pode atuar como negação da negação fetichista do capital. Mais
precisamente, ele pergunta até que ponto “a crise pode desmascarar as
aparências de que o capital se reveste e, com isso, permitir que os agen-
tes individuais se tornem conscientes da realidade profunda que gover-
na sua ação; enfim, se, e até que ponto, a crise pode ensejar uma crítica
ao capitalismo” (p.274-275).

Infelizmente, sua resposta não é nada animadora. Segundo ele,
“a crise não faz com que nenhum deles [trabalhadores] perceba que
está sendo pago com o valor produzido por ele próprio, porque para os
que estão empregados a reprodução do capital continua. E o desem-
prego é visto como quebra ou não-renovação dos contratos, não aba-
lando necessariamente a crença no poder formal do contrato, não reve-
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lando a cisão entre o conteúdo e a forma de inversão da lei burguesa
de apropriação. Revela no máximo que o mercado pode não realizar
bem sua função de distribuidor de emprego” (p. 280).

Se é assim, que valor teria a demonstração de que o capitalismo é
um sistema particularmente crísico, porque autocontraditório? Noutros
termos, de que serve conceber a crise do sistema como uma relação
essencialmente aberta, sem resultados últimos, necessariamente
prognosticáveis, se tal abertura não cede espaço para uma práxis
transformadora, posto que a classe trabalhadora não pode tomar cons-
ciência de suas reais condições de existência? Não estaria Grespan con-
vidando todos a fazer um voto de silêncio, considerando que nada se
pode dizer de um sistema que é abertura, indeterminação?

Se isto é certo, não será de todo impróprio comparar a análise de
Grespan com a dos teóricos do colapso. Se estes podem cruzar os bra-
ços e esperar, pacientemente, pala derrocada do sistema, Grespan bem
que poderia assumir uma postura oposta, contemplativa; pois, de acor-
do com sua tese, o sistema tem, em si, a infinita capacidade de resolver
continuamente o conflito entre suas disposições contrárias.

Esta crítica apoia-se na leitura que Grespan faz dos conceitos
marxianos de contingência e de totalidade. Com relação ao conceito de
contingência, acredita-se que o autor de O negativo do capital acaba
empobrecendo-o porque o reduz à sua dimensão unicamente sistêmica.
O que, diga-se de passagem, não é de todo impróprio, uma vez que Marx,
n’O Capital, expõe somente as tendências objetivas do sistema. Entretan-
to, não se pode tomar esta apresentação como se ela somente fosse pos-
sível para as categorias sócio-econômicas. Muito embora Marx se atenha
somente à exposição destas categorias; elas contêm implicitamente uma
teoria das classes sociais e, por extensão, da luta de classes, como apropri-
adamente demonstra Ruy Fausto em seu livro Marx: lógica e política.1

Ora, o texto de Grespan em nenhum momento remete à questão
da luta de classes, mesmo como pressuposição. Sua análise se resolve
unicamente em compreender a dinâmica capitalista do ponto de vista
exclusivo das categorias sócio-econômicas. Como esta dimensão, segun-
do ele, não permite que os agentes se tornem conscientes da realidade
que governa suas ações, inconscientemente, (talvez?) Grespan termina
por eliminar a subjetividade e, assim, a luta de classes, que é o lugar
privilegiado da contingência.

Mas o que parece mais problemático, no texto de Grespan, é a for-
ma como ele pensa o conceito de capital como totalidade autocontraditória,

1 Ruy Fausto, Marx: lógica e política, São Paulo, Brasiliense, 1987, t. 1.

O negativo do capital
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cuja dinâmica põe e repõe seus momentos numa relação tal que nenhum
deles pode existir fora dela: ambos se incluem e se excluem mutuamente;
um é condição do outro e vice-versa. Neste caso, como pensar a superação
do modo de produção capitalista, já que nenhum dos opostos (capital e
trabalho) pode excluir a não ocorrência do seu outro, visto que cada um é
determinado por seu oposto? Noutros termos, é possível pensar a supera-
ção do sistema, se este, como entende Grespan, continuamente resolve o
conflito entre suas disposições opostas?

Ora, se o sistema só é à medida que supera e repõe suas contradi-
ções, num movimento continuamente recorrente, bem que se poderia
perguntar a Grespan se esta forma de ver o capital, não levaria o desen-
volvimento do sistema ad infinitum. Noutros termos, não estaria Grespan,
assim procedendo, transformando a condição histórica do capital numa
má infinitude existencial?

Se a leitura que se faz do texto de Grespan está certa ou não, é
uma questão que o leitor terá que descobrir por conta própria. O convi-
te está feito. Mãos à obra. Há mais coisas a serem vistas e conferidas do
que pôde mostrar esta resenha.

Guillermo Foladori, ainda pouco conhecido do leitor brasileiro, é
um dos intelectuais mais instigantes da nova geração uruguaia. Forma-
do no México, em Antropologia, e doutor em Economia, pela Universi-
dade Nacional Autonoma de México (Unam), autor de vários livros e
artigos na interface entre economia, sociologia e ecologia, é atualmente
professor do Doutorado em Meio Ambiente da Universidade Federal
do Paraná e por vários anos tem sido membro da editoria da revista
Trabajo y Capital.

Seu último livro, Los límites del desarollo sustentable, é, para dizer
o mínimo, profundamente inquietante. É impossível ao leitor passar por

Guillermo Foladori,
Los límites del desarrollo sustentable, Montevideo, La
Banda Oriental/Revista Trabajo y Capital, 1999

Sérgio Lessa
Professor do Departamento de Filosofia da Universidade

Federal de Alagoas
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suas páginas sem ter questionadas algumas noções acerca do universo,
dos homens, e da relação dos homens com a natureza que, até agora,
tínhamos como seguras e inquestionáveis.

Seu primeiro capítulo já faz um ‘estrago’ nas opiniões mais acei-
tas: a teoria do Big Bang, segundo a qual a atual forma do universo se
originaria a partir da explosão de um “Ovo Cósmico” (corpo celeste que
concentraria toda a matéria/energia existente), teria, segundo Foladori,
uma contrapartida necessária na afirmação da finitude da matéria.

Tal finitude, por sua vez, torna imprescindível a existência de um
Deus enquanto fundamento da gênese do cosmos, pois não seria possí-
vel que a matéria finita não tivesse uma origem. Argumenta, neste sen-
tido, que as evidências empírico-científicas a favor da finitude da maté-
ria (e, portanto, da validade da hipótese do Big Bang) são tão insuficien-
tes e inconclusivas quanto aquelas que respaldariam a tese oposta, que
afirma a infinitude da matéria. A preferência pela hipótese do Big Bang,
portanto, não seria uma escolha “científica”, mas sim uma escolha con-
dicionada pela concepção de mundo dominante (burguesa) na qual a
figura de Deus exerce um papel fundamental.

Isto posto, Foladori passa a argumentar que a evolução das espé-
cies biológicas, homo sapiens incluso, não se dá apenas, como querem
os darwinistas, pela transmissão da base genética. Mas, ao lado desta
transmissão, cada geração herdaria também o meio ambiente em que
vive, transformado pela ação da geração precedente, de tal modo que
a evolução das espécies incorporaria dois elementos determinantes: a
transmissão do material genético em um ambiente crescentemente trans-
formado pelos seres vivos.

Tal processo genético/ambiental, com os homens, alcança sua
expressão máxima conhecida. E é também neste contexto que devere-
mos examinar a relação do homem com o seu ambiente: a sobrevivên-
cia da espécie homo sapiens é um processo muito mais que biológico, é
também um processo pelo qual a transformação do meio ambiente cria
novas condições (melhores ou piores, esta é a questão) para a reprodu-
ção das gerações futuras.

A partir daí, evolui Foladori questionando as teorias ecológicas
dominantes, que na sua diversidade igualmente reduzem a questão eco-
lógica a um problema “técnico” da manipulação da natureza pelo ho-
mem. Com precisão e de forma convincente, argumenta nosso autor
que nem a finitude da matéria (em suma, a finitude dos recursos materi-
ais) nem a infinitude da mesma (a infinitude dos recursos materiais) são
argumentos a partir dos quais podemos resolver este grave problema,
tanto teórica quanto praticamente. Pois tais argumentos deixam de lado

Los límites del desarrollo sustentable
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o aspecto decisivo do problema: a relação dos homens com a natureza
é, em primeiro lugar e acima de tudo, um problema da relação dos ho-
mens entre si. É na esfera das relações sociais, e não em nenhuma outra
instância, que temos a gênese do “problema ecológico” e, por conse-
guinte, apenas nela podemos encontrar a sua “solução”.

Não mencionando várias mediações e argumentos importantes,
é neste conjunto categorial que Foladori se apoia para realizar uma crí-
tica contundente das propostas da economia neoclássica e da econo-
mia ecológica (Lipietz) para as políticas ambientais, demonstrando que,
na melhor das hipóteses, possuem um pressuposto que se “esquecem”
de demonstrar: que é possível haver um capitalismo não destruidor das
condições ambientais necessárias à reprodução dos homens. No máxi-
mo, o que conseguiriam realizar seria aperfeiçoar o mecanismo de clas-
se, já em vigor, que faz das políticas ambientais uma mediação para a
manutenção de uma relação dos homens com a natureza na qual ape-
nas as condições de reprodução da classe dominante ficam assegura-
das. Nesta medida e sentido, pensar em uma nova relação dos homens
com a natureza implica nada mais nada menos que pensarmos em uma
nova forma de relação entre os homens: para sermos breves, implica na
superação do capitalismo por uma sociedade socialista.

Nada mais natural que um livro com tal fôlego, e com um hori-
zonte tão amplo, tenha também aspectos polêmicos. Seria válido, por
exemplo, discutir a finitude ou infinitude da matéria a partir da sua ade-
quação ou não à concepção de mundo burguesa? Seria esta uma ques-
tão que poderia ser resolvida na esfera filosófico-ideológica? Outras
questões da mesma ordem poderiam ser levantadas com igual
pertinência. Contudo, elas exigiriam algo que o livro não se propõe, isto
é, uma investigação tópica, de caráter algumas vezes quase
metodológico, de algumas questões muito específicas. E, por outro lado,
tais questões em nada diminuem o seu profundo impacto questionador
sobre algumas de nossas concepções acerca do mundo em que vive-
mos. Se não por outros méritos, apenas por isso é um livro da maior
relevância para o debate contemporâneo: é uma investigação que, de
forma sólida, conseqüente, bem redigida recoloca a questão ontológica
de uma perspectiva socialista.

Guillermo Foladori


