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Para além do Capital é resultado de uma decisão do autor, tomada há mais de 25 anos.
Propunha-se, desde sua saída da Hungria ocupada pelas forças soviéticas em 1956, a
atualizar a crítica da sociedade capitalista a partir da recuperação do pensamento de
Marx e do projeto socialista revolucionário, mirando elaborar uma resposta à necessidade
de ruptura com essa forma de produção de riqueza em que o homem é uma mera peça
da engrenagem da auto-reprodução do capital.

Sabe-se que Mészáros assinou o contrato de edição do Beyond Capital (Para além do
Capital – rumo a uma teoria da transição) com a Merlin Press – London  quando tinha
apenas o esboço do sumário daquilo que viria a ser sua grande obra (editada em 1995),
em cujo lançamento da tradução para o português, recentemente realizado em cinco
capitais brasileiras, o autor1, agora com 72 anos, participou ativamente.

1István Mészáros, que já havia estado no Brasil em 1983 e 1996, nasceu na Hungria em 1930.
Antes de entrar na Universidade em 1949, trabalhou como operário em fábricas de aviões,
tipografia e em indústria têxtil. Na Universidade, depois de ser perseguido e quase sofrer uma
expulsão por estudar com G. Lukács, tornou-se seu assistente entre 1951 e 1956, em seguida,
deixou a Hungria em razão da invasão militar soviética. Publicou seu primeiro livro em 1955, sua
tese de doutorado, sob o título Sátira e Realidade: Contribuição para a Teoria da Sátira. Durante sua
permanência na Itália, país para onde se dirigiu após sair da Hungria, publicou outros dois livros:
A revolta dos intelectuais na Hungria e Attila József e a Arte Moderna. Após passar alguns anos na
Itália, em 1959, muda-se para a Inglaterra onde reside até hoje, sendo atualmente professor
aposentado da Faculdade de Artes da Universidade de Sussex. Na Inglaterra, continuou a publicar
seus livros muitos deles já publicados no Brasil: Marx: A teoria da alienação. Zahar, 1981; A
necessidade do controle social. Ensaio, 1987; Produção destrutiva e estado capitalista. Ensaio, 1989;
A obra de Sartre. Ensaio, 1996; Filosofia, ideologia e ciência social. Ensaio, 1993; O poder da
ideologia. Ensaio, 1996. Em 1951, ainda na Hungria, foi ganhador do prêmio Attila Jószef, e em
1970, já residindo na Inglaterra, seu livro Marx: A teoria da alienação foi premiado pelo Isaac
Deutscher Memorial. (Istvan Mészáros. “Tempos de Lukács e nossos Tempos. Socialismo e Barbárie”.
In: Ensaio, n. 13. São Paulo: Ensaio, 1984)
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Para além do Capital, editado pela Boitempo, possui 1.104 páginas, distribuídas em quatro
partes, sendo a última constituída de cinco conhecidos ensaios anteriormente publicados no
Brasil, tais como A necessidade do controle social e Poder político e dissidência nas sociedades pós-
revolucionárias, entre outros. Vale aqui destacar que na edição brasileira não consta poema de
Attila Jószef que introduz a Parte I, o sexto ensaio – Socialismo hoy dia, e o Apêndice sob o
título Marxism today, em que é reproduzida uma entrevista do autor realizada em 1992.

A edição brasileira, uma linda edição com capa dura (vendida a R$ 87,00 nas livrarias),
veio se somar às inúmeras traduções já realizadas, ou em andamento, no mundo (Grécia,
Japão), e em especial, no que se conhece por Terceiro Mundo (Brasil, Venezuela, Irã,
Índia), favorecendo uma onda recente de difusão das idéias profundamente inquisidoras
do autor quanto ao estado de letargia e ao abandono de um projeto emancipatório
revolucionário em que o movimento dos trabalhadores se envolveu com a falência das
alternativas híbridas de sociedade como a do Estado do Bem-Estar e as experiências
pós-revolucionárias soviéticas, pois não superadoras do sistema do capital, como acentua
o autor. Após sete anos da publicação do original em inglês, multiplicam-se as edições
em diversos idiomas, muitas delas despossuídas de interesse lucrativo para o grande
capital editorial, devido à restritividade do universo cultural a que está voltado e ao alto
custo e dificuldade da tradução de uma obra que se coloca na contra-mão da história, uma
vez que ela se contrapõe a tudo que associa a falência das conhecidas experiências
revolucionárias ou reformistas com a desqualificação teórica do pensamento marxiano
em sua totalidade, como gostam de afirmar tanto apologistas da ordem dominante, como
pensadores anteriormente de esquerda que se renderam à “perenidade” do capital.

É no mínimo curioso tal interesse na obra de Mészáros, uma obra de difícil leitura,
dado o rigor e a densidade da teses que defende, e ao próprio estilo do autor. E por que
agora? Podemos sugerir duas razões: primeiramente, porque este foi o tempo demandado
para a consecução do demorado processo de tradução e edição, e, em segundo lugar, mas
não menos importante, porque a crise estrutural do sistema do capital, o desemprego
crônico, a incapacidade do neoliberalismo de deslocar, como antes era feito nas crises
periódicas, os impedimentos à expansão do capital, juntamente com a crise das idéias
revolucionárias inspiradas em Marx, têm provocado enorme interesse sobre quem se
propõe a enfrentar tais questões de um ponto de vista não reiterativo das velhas estratégias
reformistas e conciliatórias, ou daquelas, pseudo-revolucionárias, que pretendem extrair
elementos de positividade na reestruturação produtiva e na desregulamentação das
relações de trabalho, expressões do enfrentamento da crise pelo capital.

Exatamente por enfrentar  tais questões num momento histórico tão conturbado e
incerto da relação capital-trabalho, a obra de Mészáros não poderia deixar de ser
extremamente polêmica e radical em suas afirmações, e, ao mesmo tempo, inovadora
na atualização do pensamento de Marx.
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No decorrer das 1.104 páginas do livro, Mészáros faz, na Parte I (capítulos 1 a 5), um
acerto de contas teórico com grandes pensadores representantes do pensamento burguês
(Hegel, os economistas clássicos) e suas diferentes mistificações mais contemporâneas
como Alfred Marshall, Hayek, Parsons, Garaudy, com o objetivo de retomar a crítica, já
realizada por Marx, sobre a transitoriedade histórica da ordem reprodutiva dominante do
capital, em total desacordo com as teses que defendem a perenidade do capital, o fim da
história, ou adotam o “positivismo acrítico” como pressuposto de suas investigações teóricas.

Vale destacar sua concepção de Estado moderno (capítulo 2). O Estado moderno,
para Mészáros, surge como um complemento às estruturas econômicas do sistema do
capital. Como uma “estrutura totalizadora de comando político do capital” que tem
como função primordial “assegurar e proteger numa base permanente as realizações
produtivas do sistema” (p. 106).2 Ele é “absolutamente indispensável para a sus-
tentabilidade material de todo o sistema” (p. 119). Não podendo, portanto, corresponder
à função designada a ele pela teoria política, como uma instância independente de regulação
política da relação capital-trabalho. No desenvolvimento dessa concepção de Estado
moderno, fundada em Marx, Mészáros traz importantes elementos para a discussão da
noção de autonomia do Estado no confronto entre o capital e o trabalho, reivindicada por
forças de esquerda.

O autor, já nessa primeira Parte, anuncia uma das teses fundamentais do livro – a
incontrolabilidade do capital e a necessidade de sua superação total como condição à
construção de uma “nova forma histórica”. Ao tratar da ativação dos limites absolutos do
sistema do capital (capítulo 5), aponta para a vigência de uma crise estrutural (que será
especialmente abordada na Parte III) insuperável nos quadros estruturais do sistema
dominante e na acentuação da falta de controle sobre o metabolismo social regido pelo
capital. A determinação mais interna do sistema – a necessidade de estar orientado para
a expansão e guiado pela acumulação – pode, diz Mészáros, tanto ser a base de um
“dinamismo anteriormente inimaginável como [de] uma fatal deficiência”. O não
atendimento dessa determinação interna do capital, nos desdobramentos do fim de sua
fase de ascendência histórica, acarretou o aparecimento de uma crise estrutural
(sistêmica) que nos acompanha desde os anos 1970. Uma crise cujas implicações afetam
“o sistema do capital global não simplesmente sob um de seus aspectos – o financeiro/
monetário, por exemplo –, senão em todas suas dimensões fundamentais, questionando
sua viabilidade como sistema reprodutivo social no todo.” (p. 100.)

Os limites e restrições coerentes e compatíveis com o sistema do capital e que, em
momentos anteriores, favoreceram a superação de disfunções e crises passageiras, no contexto

2 O número de página da edição brasileira, quando necessário, será indicado entre parênteses.
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da crise estrutural já não são suportáveis, porque, agora, questionam a própria lógica reprodutiva
do sistema. Nem mesmo as soluções perpetuadoras desse modo alienante de reprodução
social, visando impor novas formas de controle sociometabólico sobre a reprodução do capital,
produzidas pelos pensadores burgueses, desde sua origem na economia clássica ou sua versão
neoliberal, afirma Mészáros, têm surtido efeito no sentido da superação da crise.

Na Parte II (capítulos 6 a 13), ao discutir o papel do sujeito social e de suas instituições/
organizações sindicais e partidárias, Mészáros enfrenta uma longa discussão com o legado
socialista sob a influência da Revolução Russa, e, com o pensamento de Lukács (capítulos
6 a 10), especialmente, aquele expresso em História e Consciência de Classe, de quem foi
assistente e amigo próximo, no período em que freqüentou a Universidade, na Hungria
dos anos 1950. As críticas que dirige a Lukács, com certeza, irão provocar extremo
interesse. Muito de seu próprio arsenal crítico-filosófico é devedor da obra lukacsiana,
o que só lhe assegura maior intimidade com o objeto de sua crítica. Quanto à propriedade
das questões levantadas, só a continuidade da pesquisa sobre o pensamento de Lukács e
a convicção dos especialistas poderão elucidar.

Ainda na Parte II, Mészáros, vai desenvolver um exame minucioso sobre o “projeto
inacabado de Marx” (capítulo 11) com a  intenção de atender à necessidade de se “adaptar
a teoria original aos horizontes históricos alterados” (p. 522). Uma teoria marxista da
transição “deve ser  ao mesmo tempo flexível em suas partes, conferindo todo o peso às
circunstâncias reais que se deslocam tortuosamente, e firmemente sem concessões em
sua orientação estratégica para a nova forma histórica” (p. 523). Nesse sentido, tanto a
transformação da produção essencialmente genuína que caracterizou o início do capitalismo
para a agora “auto-reprodução destrutiva”, que passa a tudo dominar através dos processos
destrutivos do capital, como a “emergência de novos tipos de contradições nas sociedades
pós-capitalistas” exigem novas respostas, pois não se encontravam no horizonte histórico
do marxismo em seu momento original. Essa é uma tarefa a ser completada atualmente
e ocupa enormemente o universo das preocupações teóricas de Mészáros desenvolvidas
em Para Além do Capital, o que o leva a discutir a produção teórica de Marx e a colocar
seus fundamentos ontológicos à prova daqueles “horizontes históricos alterados”.

Mészáros refuta as acusações à teoria de Marx, quando este apontava, no século XIX,
a possibilidade do colapso estrutural do capitalismo, o que, de fato, não se consumou até
os dias de hoje. Ele traz à superfície do debate teórico a questão da temporalidade
(capítulo 13) e o modo como ela expressa a dialética dos acontecimentos históricos. Diz
nosso autor, que “Julgar tal sistema teórico – que se preocupa primariamente com os
limites últimos do capital e com as condições/necessidades para alcançá-los – na
temporalidade de curto prazo, das alegadas ‘previsões’ do que exatamente trará ou não
o dia depois de amanhã é completamente fútil, se não for hostilidade estridente travestida
de uma indagação ‘científica’ em busca de ‘verificação’ ou ‘falsificação’” (p. 587).
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Nesse sentido, “Marx seria, de fato, refutado se fosse possível provar que os limites
do capital são expansíveis indefinidamente, ou seja, que o poder do capital é, ele próprio,
ilimitado” (p. 587). O que, segundo o autor, é “absolutamente impossível”, sendo tal
afirmação fartamente fundamentada na Parte III de Para Além do Capital, quando trata
dos danosos desdobramentos da crise estrutural do sistema do capital nos dias de hoje.
O deslocamento das contradições do capital, que favoreceu as fases de expansão em sua
longa história de crises periódicas e restrições ao crescimento da acumulação, garantindo-
lhe uma sobrevida aparentemente perpetuadora, ocorre no interior dos limites últimos
do sistema do capital e  não em decorrência do “desaparecimento das próprias
contradições”. Desse modo, ganha importância vital ressaltar-se que os processos são
“inerentemente temporais”, e, ao mesmo tempo em que se “coloca as previsões da
teoria marxista em sua devida perspectiva, também reafirma sua legitimidade e sua
validade com maior ênfase em termos da escala de tempo apropriada” (p. 588).

Diz, ainda, Mészáros a respeito de Marx: “a validade de suas visões vai depender de sua
perspectiva histórica global, se captura ou não as tendências fundamentais de desenvolvimento
tal como elas se desdobram em não importa qual escala de tempo” (p. 592).

Na Parte III (capítulos 14 a 20) de Para Além do Capital, Mészáros vai dedicar-se a
três eixos fundamentais em sua argumentação a favor da construção de uma teoria da
transição para uma sociedade emancipada: a crise estrutural, a crítica às fracassadas
experiências de controle sobre o capital, a atualidade histórica da ofensiva socialista,
juntamente à construção de uma alternativa que nos leve para além do capital, e não
apenas do capitalismo como ocorreu nas sociedades pós-revolucionárias.

Para nosso autor, o “verdadeiro alvo da transformação emancipatória é a completa
erradicação do capital como modo de controle totalizante do próprio sociometabolismo
reprodutivo, e não simplesmente o deslocamento dos capitalistas da condição
historicamente específicas de ‘personificações do capital’” (p. 451). O sistema do capital
está assentado no antagonismo estrutural entre capital e trabalho e, como diz Mészáros,
“é o que objetivamente o define, em suas partes e no seu todo”(p. 724). Não há como
alterá-lo substantivamente se nos mantivermos nos quadros estruturais desse modo de
controle metabólico social que tudo abarca, na medida em que é um sistema orgânico
que, para funcionar, necessita subordinar todos os elementos da sociedade. A estratégia
de impor-lhe restrições graduais, e de tentar remover suas contradições “pouco a pouco”,
não pode ir além de induzir o capital a assumir uma outra forma de dominação congruente
com sua lógica reprodutiva. Nesse sentido, “O antagonismo estrutural do sistema só
pode ser removido pela superação radical da própria relação-capital que, como ‘sistema
orgânico’, domina completamente o sociometabolismo” (p. 724).

O cerne da questão, no estudo desenvolvido por Mészáros, encontra-se na necessária
e inevitável quebra da relação de comando alienado sobre o trabalho, sendo este um
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requisito fundamental para qualquer projeto socialista alternativo de sociedade com
mínimas possibilidades de sucesso.

A atual situação de crise significa restrição à pulsão à expansão, e expõe a ineficiência
dos ajustes estratégicos antes utilizados para manter em equilíbrio um sistema natural-
mente instável e dinâmico, devido à sua constituição estruturalmente antagônica. Nesse
sentido, argumenta Mészáros, “o capital jamais se submeteu a controle adequado duradouro
ou uma auto-restrição racional. Ele só era compatível com ajustes limitados e, mesmo
esses, apenas enquanto pudesse prosseguir, sob uma ou outra forma, a dinâmica de auto-
expansão e o processo de acumulação. Tais ajustes consistiam em contornar os obstáculos
e resistências encontrados, quando ele fosse incapaz de demoli-los” (p. 100).

Argumenta Mészáros que os maiores obstáculos a uma alternativa socialista não se
encontram na resistência imposta pela classe de capitalistas privados, que certamente
“não deixariam o cenário histórico sem luta”. Os “obstáculos mais intransponíveis não
foram erigidos pelas personificações do capital, mas pelos imperativos do próprio sistema
do capital que, conforme as mudanças das condições históricas, produzem e reproduzem
os diferentes tipos de personificações necessárias ao capital.” São os imperativos do
próprio sistema que determinam “a margem de ação transformadora”, deixando àqueles
que evitam seu enfrentamento um campo de realização de objetivos emancipatórios
limitados a uma “linha de menor resistência”, a qual, porém, possibilita a contínua
reprodução das relações antagônicas do capital (p. 896).

Retomar a ofensiva socialista do trabalho contra o capital não pode ser compreendido
como proposição mera e limitadamente política. Uma “ofensiva estratégica não se reduz
à necessidade de ação política, apesar de esta ser uma parte necessária – mas longe de
suficiente – da transformação socialista.” Apenas a ação política radical não define a
natureza dos desafios estratégicos em questão. Pois, como destaca o autor, “mesmo a
confrontação política mais aguda entre capital e trabalho ainda pode ser a luta de ‘classe
contra classe’, isto é, a ação política do proletariado como uma ‘classe-em-si’ que
defensivamente confronta o capital – outra ‘classe-em-si’ –, luta que permanece, assim,
dentro dos parâmetros da ordem socioeconômica estruturalmente dominada pelo próprio
capital” (p. 918).

Mészáros afirma que “Tudo isto é salientado não para negar a importância da política
radical, mas para melhor identificar seus alvos estratégicos” (nota 10 – p. 681). E não
fazer como os socialistas reformistas que com freqüência, unilateralmente, saudavam os
“eventos e desenvolvimentos”, que representavam “tanto o sucesso do capital quanto a
vitória do trabalho (...), exagerando sua importância para o avanço do próprio movimento”.
Não há nenhuma dúvida, complementa Mészáros, que “a classe trabalhadora tem uma
parcela vital em todas estas realizações. Contudo, é mais que mera coincidência que
estas conquistas se tornaram possíveis em períodos nos quais o capital está em posição
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não apenas de digeri-las, mas também de transformar as concessões em grandes ganhos
para si próprio” (nota 19 – p. 553).

Tratar apenas dos interesses parciais e imediatos do trabalho sem relacioná-los com
os objetivos globais da alternativa hegemônica socialista à regência do capital gera um
conflito de critérios de viabilidade, cujo predomínio é sempre reservado ao antagonista
do trabalho – o capital, ele sim, abrangente e totalizante. “Falar acerca das partes só faz
sentido se puderem ser relacionadas ao todo ao qual pertencem objetivamente.” A
“validade dos objetivos parciais estrategicamente escolhidos” só pode ser
“adequadamente julgada” nos “termos de referência globais da alternativa hegemônica
socialista”. Não se pode avaliá-los apenas por seus efeitos imediatos, ainda que favoráveis
ao trabalho. “O critério de avaliação deve ser a capacidade deles se converterem (ou
não) em realizações cumulativas e duradouras no empreendimento hegemônico de
transformação radical” (p. 812-813).

O abandono de uma crítica radical ao modo de controle hierárquico e usurpado do
trabalho pelo capital, com a aceitação da permanência da posição material do capital no
processo sociometabólico, representa o “abandono do verdadeiro alvo da transformação
socialista”, que é ir para além do capital, e não submeter-se a seus imperativos auto-
reprodutivos de exploração do trabalho, ou conformar-se aos limites da política por ele
estabelecido (p. 598).

Nos dias de hoje, para Mészáros, a única possibilidade de se alterar as tendências
destrutivas do capital é a substituição desse modo sociometabólico por uma alternativa
hegemônica socialista que possa orientar mesmo as demandas mais imediatas, uma vez que
estão esgotadas as estratégias anteriores de postergação das contradições do sistema do
capital. A questão do controle, por isso, é colocada em primeiro plano no confronto com o
capital. O desafio histórico para o movimento do trabalho é acabar com o “comando alienante
e desumanizador do capital sobre o trabalho” (p. 763).

Estabelecer um controle de uma ação humana consciente sobre o metabolismo e
reprodução sociais é, para Mészáros, comprovadamente impossível enquanto existirem
as bases materiais de sustentação da auto-reprodução ampliada do capital. São várias as
fracassadas tentativas de controlar a incontrolabilidade do capital por meio de uma
maior atividade do Estado, como um elemento de regulação externa, tanto na esquerda
(sociedades pós-capitalistas, social-democracia) quanto na direita comprometida com a
preservação da ordem estabelecida (New Deal de Roosevelt, “redução dos limites do
Estado” da Direita Radical, etc.). (p. 344). Esses fracassos, ou demonstrações de “êxito
muito limitado”, nada mais seriam que manifestações, mutatis mutandis, do processo
inicial de esgotamento da fase expansiva do capital e da crise estrutural que eclodiu na
década de 1970, caracterizadas por uma tendência crescente no uso de determinações
políticas no processo de reprodução sociometabólica.
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Diante desse estado de coisas, quais as alternativas para a sobrevivência da
humanidade?

Para Mészáros, “esperar que o capital limite a si próprio não é nada menos que esperar
um milagre acontecer, pois o capital só poderia adotar a auto-restrição como uma
característica significativa de seu modo de operação se deixasse de ser capital.” Nesse
sentido, ele coloca como “necessário planejar a instituição de mudanças sistêmicas qualitativas
em uma época na qual os perigos resultantes da incontrolabilidade do capital se intensificam,
devido à irrestringibilidade estrutural do sistema” (p. 935). Tais mudanças sistêmicas
qualitativas coincidem com a “necessidade de uma transição a uma ordem social controlável
e conscientemente controlada pelos indivíduos, como defendido pelo projeto socialista”, o
qual “continua na agenda histórica, apesar de todos os fracassos e decepções” (p. 344).

A transição a uma nova forma histórica implica a superação do capital e não a escolha de
estratégias que auxiliem a revitalização da incontrolável força de controle do capital. Para
Mészáros, trata-se da construção de uma ordem na qual o controle sobre todas as atividades
da vida passa a ser determinado pela decisão consciente dos verdadeiros sujeitos produtores
da riqueza social: o trabalho.

Diante da grandeza das questões abordadas por Mészáros, no entanto, notamos no
final da leitura do livro uma certa insuficiência na orientação de uma ação concreta
adequada à nossa época histórica, que possa integrar as questões parciais e imediatas aos
alvos estratégicos indispensáveis à luta pela emancipação do trabalho, ou, até mesmo, na
identificação de quais as mediações aptas a impulsionar adequadamente essa tarefa
ofensiva, em um cenário de crise teórica do movimento dos trabalhadores e de crise
estrutural do sistema do capital.

 Não teria Mészáros se dedicado exaustivamente aos “delineamentos fundamentais
e determinações básicas” do sistema do capital em sua fase de crise estrutural e produção
destrutiva, atualizando a teoria marxiana para o enfrentamento dos desafios
emancipatórios dos dias de hoje, e mesmo não considerando “as transformações e
mediações parciais como de importância secundária”, como diz ter feito Marx ao visar as
“contradições centrais do capital” presentes em “toda a fase histórica da formação social
do capital”, não as teria deixado demasiadamente difusas e incapazes de orientar um
“programa historicamente específico de ação”, constituído de mediações materiais
tangíveis “realmente possíveis entre os constrangimentos do presente e as
potencialidades do futuro”? (p. 594, 877).

Permanece atual o desafio ao movimento dos trabalhadores de criar condições favoráveis
ao aproveitamento das condições objetivas potenciais da transição indicadas pelo autor. É o
maior desafio revolucionário de uma época refratária a transformações que se proponham a
erradicar o capital, idéia central em Para além do Capital, e não se restrinjam apenas a se
nomearem anticapitalistas.
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Por fim, pensamos que Para além do Capitaldeverá desempenhar uma função de
fundamental importância na discussão dos impasses atuais vividos pelo movimento dos
trabalhadores – o fracasso das experiências (ditas) emancipatórias e o agravamento da
crise estrutural do sistema do capital com repercussão direta no aumento do desemprego
crônico –, ao apresentar uma crítica contundente e radical do passado e colocar como
inevitável a luta pelo controle do metabolismo social pelo trabalho, como uma necessidade
histórica irrecusável, se queremos reverter a trajetória destrutiva do capital sobre a
vida dos homens e a natureza.

Uma última palavra sobre a edição brasileira. Chamamos a atenção, no caso de uma
segunda edição do livro, para alguns problemas inevitáveis de tradução e revisão, dada
a enormidade do empreendimento, e de alguma forma também presentes na edição em
espanhol, tais como ausência de palavras (ver “psychological” na p. 327 do original em
inglês, e p. 402 em português) e necessidade de padronização do termo surplus-labour
como trabalho excedente, e não mais-valia (ver p. 631 no original em inglês, e p. 737
em português).

Trata-se de um grandioso livro, tanto pela originalidade na atualização e interpretação
do pensamento de Marx, como pelas soluções teóricas que apresenta e polêmicas que
provoca. Não deverá passar despercebido, apesar das dificuldades imanentes à leitura de
uma grande obra.

Roman Rosdolsky.
Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx.

Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 2001

HECTOR BENOIT

PROFESSOR DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Finalmente é traduzida em português esta obra fundamental a respeito da gênese e
estrutura de O capital de Marx. Este trabalho de Roman Rosdolsky, escrito e publicado
há mais de trinta anos, está longe de envelhecer, apesar do tempo transcorrido e da
muita água que rolou, de lá para cá, na história, na prática e na teoria marxista. Para
compreender a permanência, o vigor e o estilo desta obra, não é sem significado – como
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faz esta cuidadosa tradução brasileira realizada por César Benjamin – recordar a longa e
difícil trajetória do próprio autor: nasceu em 1898, estudou em Praga e Viena, militando
durante a Primeira Guerra no movimento da juventude socialista. Após a Revolução
Russa, colaborou com o Instituto Marx-Engels de Moscou, dirigido por Riazanov. Nos
anos 1930, rompeu com o stalinismo, voltando para a sua cidade natal, Lvov. Durante a
Segunda Guerra Mundial, caiu nas mãos da Gestapo, foi preso e deportado para os
campos de concentração do regime nazista. Em 1947, emigrou para os Estados Unidos,
mas, ao contrário de tantos outros que encontraram fortuna nas universidades americanas,
foi perseguido, desta vez, pelo macartismo, sendo obrigado a escrever este livro – como
narra o próprio autor no prefácio da obra – contando apenas com os parcos recursos
bibliográficos de sua própria biblioteca particular. Quando manuseou em 1948 um dos
raríssimos exemplares dos Grundrisse, conta Rosdolsky que percebeu logo que estava
diante de uma obra fundamental para a teoria marxista e dedicou os restantes anos de
sua vida a escrever sobre estes manuscritos de Marx.. Roman morreu em Detroit, no
mesmo ano que assinava o prefácio desta obra, datado de março de 1967.

Nesse prefácio, o próprio autor descreve, muito modestamente, os dois objetivos
principais que possuía ao escrever este livro: em primeiro lugar, visava apenas comentar,
de maneira didática, os Grundrisse (os manuscritos de Marx de 1857-1858), procurando
esclarecer e divulgar, para um círculo mais amplo de leitores, a importância desse difícil
texto publicado pela primeira vez em Moscou, somente em 1939; em segundo lugar, o
autor pretendia ressaltar algumas descobertas teóricas ali contidas, entre elas, a questão
da gênese e estrutura dialéticas da obra de Marx, mostrando que a influência de Hegel
estava mais presente no pensamento de Marx do que até então haviam percebido a
maioria dos leitores (com as significativas exceções de Lukács e Lenin). Humildemente,
ainda no prefácio, Rosdolsky confessava que não era nem economista nem filósofo
profissional, e observava que só se atrevera a escrever este livro porque não existia mais
então, no pós-guerra, uma escola de teóricos marxistas – como existira na primeira terça
parte deste século – que estivessem preparados para tal tarefa. Comentava que “a última
geração de teóricos marxistas dignos deste nome já nos deixou, na maioria dos casos
como vítimas do terror, hitlerista ou stalinista”, e acrescentava que “isto interrompeu
por décadas o desenvolvimento do patrimônio ideológico marxista”. Assim, afirmava
Rosdolsky, ainda no prefácio, que foi somente nestas circunstâncias desfavoráveis que se
atreveu a apresentar o seu trabalho, “por mais limitado e incompleto que possa ser”,
tendo como esperança que depois dele viesse gente mais jovem, “para quem a teoria de
Marx volte a ser uma fonte viva de conhecimentos e da prática que se guia por ela”.

O autor morreu em 1967 e, infelizmente, não pôde ver o justificado sucesso de sua
obra, hoje traduzida nas principais línguas, e presença obrigatória em qualquer bibliografia
sobre os Grundrisse e sobre questões metodológicas de O capital. A obra, com sua
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grande profundidade conceitual e rigor teórico, merecidamente, teve uma trajetória que
ultrapassou de longe a excessiva modéstia de seu autor. Por outro lado, talvez, felizmente,
o autor não pôde ver o aprofundamento da crise histórica do marxismo, tanto na prática
como na teoria. Além da derrocada da União Soviética e de todo o bloco socialista,
assistimos nas últimas décadas o surgimento de uma esquerda não dialética, totalmente
afastada de Hegel e da tradição filosófica, que conhece muito mal a Marx (sobretudo,
aquele dos Grundrisse e de O capital), ou quando o conhece, o mescla com toda uma rede
de conceitos sociológicos ou econômicos não-marxistas, absolutamente externos a
qualquer tradição revolucionária. Não por acaso, esses diversos teóricos, nas últimas
décadas, dedicaram-se mais a “completar” o que Marx não teria pensado, sem nem
antes tentar (humildemente e modestamente como Rosdolsky) esgotar a compreensão
do que o próprio Marx realmente disse. Junto a estes, no caldo destes “avanços” teóricos,
surgiu toda uma “esquerda” que repudia qualquer tradição revolucionária marxista e,
sobretudo, qualquer vínculo com a tradição bolchevique.

Esta obra de Rosdolsky, em sentido contrário a tudo isso que está aí, é exemplar
duplamente. Em primeiro lugar, pela modéstia e humildade de tentar ler, compreender e
reproduzir o que Marx realmente disse, e em segundo lugar, por mostrar também que a
leitura imanente e rigorosa de Marx não só é compatível como também é inseparável
dialeticamene do projeto revolucionário marxista. Esta dupla exemplaridade se manifesta
claramente no cumprimento radical dos dois objetivos principais da obra, acima mencionados:
comentar os Grundrisse e ressaltar certas descobertas feitas por Marx nesse período.

Em primeiro lugar, ao comentar os Grundrisse, o autor se limita realmente a
reproduzir as idéias mais importantes ali contidas, dentro do possível, como ele próprio
diz, “com as próprias palavras de Marx”. O principal comentador a que recorre é o
próprio Marx anterior e posterior aos Grundrisse. Com essa leitura fiel ao texto original,
e com essas idas e vindas pelos textos das diversas épocas de Marx, Rosdolsky procura
apreender o processo de gênese das principais categorias do pensamento deste autor,
descrevendo como elas se esboçam e em que estágio se encontram no momento dos
manuscritos de 1857-1858. Este objetivo é cumprido nas partes II a VI da obra. Seguindo
em grande medida a própria estrutura dos Grundrisse, temos aqui o seguinte percurso:
a parte II estuda a formulação de Marx sobre o dinheiro; a parte III estuda o processo de
produção; a parte IV, o processo de circulação; a parte V, o capital produtivo, lucro e
juros; e a parte VI estuda algumas reflexões de Marx sobre a ordem social socialista e a
reificação das categorias econômicas.

O outro objetivo que se propõe Rosdolsky – ressaltar alguns desenvolvimentos teóricos
contidos nos Grundrisse – é cumprido nas partes I e VII da obra. Na parte I, o autor nos
descreve como nasceram os Grundrisse e como estes se articulam com O capital. Nessa
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parte, é particularmente importante a discussão sobre os diversos planos para a redação
de O capital. O plano de 1857 possuía seis livros (ou capítulos ou seções), tudo isso
antecedido de uma introdução na qual se colocariam “as condições abstratas mais gerais
que correspondem em maior ou menor medida a todas as sociedades”. Já em 1858
renuncia a essa introdução, pois, considera que não é correto antecipar resultados que
não foram ainda demonstrados. Por volta de 1866, ou seja, cerca de nove anos depois, é
que Marx chega ao plano que será o definitivo. Os três primeiros livros (capital, propriedade
da terra e trabalho assalariado) são assimilados no novo plano, enquanto que os três
últimos (estado, comércio exterior, mercado mundial e crises) foram abandonados.
Rosdolsky discute como os planos se modificam, como certos materiais foram incorporados
e como outros teriam, talvez, permanecido sem plena realização, justificando a teoria das
lacunas na obra de Marx. Aqui Rosdolsky nos mostra já a importância de compreender os
diversos níveis de abstração em que trabalha Marx e como ele luta, de maneira permanente,
para encontrar a expressão dialética desse conteúdo. Tema este que nos remete a Hegel
e ao qual Rodolsky voltará durante todo o seu livro.

Após estudar internamente e detalhadamente os Grundrisse (nas partes II a VI, já
mencionadas) Rosdolsky conclui a obra, na parte VII, procurando mostrar os resultados
teóricos de sua leitura dos Grundrisse. Mostra, por exemplo, que a polêmica em torno
dos esquemas de reprodução de Marx, na verdade, carrega incompreensões estruturais
da sua obra e que o autor de O capital nunca teve intenção de ir mais longe do que
aquilo que foi ali atingido. Da mesma forma, procura mostrar que a crítica de Böhm-
Bawerk ao problema do trabalho qualificado, como aquela de Joan Robinson à teoria do
valor, assim como certos desenvolvimentos do que chama “economia neomarxista”,
podem ser superados pela leitura atenta dos Grundrisse. A publicação, a leitura e o
estudo destes manuscritos carregaria assim potencialmente a superação de diversas
críticas e de problemas metodológicos que a teoria marxista havia enfrentado, até
então, sem sucesso. Já nas observações finais, Rosdolsky chega mesmo a afirmar que
a leitura destes manuscritos de 1857-1858, havendo nos introduzido no laboratório
econômico de Marx e nos mostrado as sutilezas de sua metodologia, nos libertariam
inclusive da necessidade de estudar toda a lógica de Hegel.

Sem dúvida, as profecias otimistas de um grande desenvolvimento da teoria
marxista, graças e através dos Grundrisse, não se realizaram. Talvez, no entanto,
diria Marx (e o próprio Rosdolsky): “estas profecias não se realizaram por razões
externas à própria teoria”. Pois, contra Hegel, e contra leitores como Giannotti e Ruy
Fausto, afirma corretamente Rosdolsky, seguindo a Marx, que o leitor não deve
chegar à idéia de que as categorias econômicas são outra coisa que representações
de relações reais, assim como não deve acreditar que a derivação lógica dessas
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categorias pode se produzir independentemente da história. Ora, aquilo que vale
para as categorias econômicas, vale também para a própria teoria marxista. A brilhante
escola marxista do começo do século XX, assim como o próprio Rosdolsky e este
livro aqui resenhado, são dialeticamente inseparáveis da história da revolução russa
de 1917. Da mesma forma, a crise atual da teoria marxista é inseparável da crise
histórica da direção revolucionária.

Edmundo Fernandes Dias.
Gramsci em Turim.

São Paulo: Xamã, 2000

VITO GIANOTTI

ESCRITOR E COORDENADOR DO NÚCLEO PIRATININGA DE COMUNICAÇÃO

Podemos sintetizar esse livro como um passeio no presente, carregando nas costas
uma mochila com as ricas lições de ontem e no horizonte o sol da nova sociedade, de um
futuro a ser construído: o futuro socialista.

Quando o autor fala do papel dos sindicatos, do Partido Socialista Italiano e da Central
Geral dos Trabalhadores parece que está falando da realidade brasileira hoje. Ao ler
sobre a burocratização e afastamento dos sindicatos das bases, não se percebe, de
imediato, se se trata dos sindicatos de Turim, ou do Brasil dos nossos dias. O mesmo
acontece quando o assunto é a CGL, da Itália do começo do século XX. Facilmente somos
levados a pensar na Central brasileira (a CUT, a única que merece o nome de central
sindical no País), com seu dilema, sintetizado por Ricardo Antunes, na sua repetida frase:
“central dentro da ordem ou contra a ordem”. Ou, dito de outra forma, Central classista ou
Central cidadã.

O sub-título do livro, “a construção do conceito de hegemonia”, é o fio condutor, quase
invisível, que perpassa todas as páginas. O que Edmundo mostra interessar a Gramsci é
a construção do poder operário. Construção, conquista e consolidação da hegemonia dos
trabalhadores, que para Gramsci são sinônimo de sociedade socialista. Para a construção
dessa hegemonia é que devem servir os sindicatos, os conselhos e o partido.
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De novo o aspecto de forte atualidade é encontrado nesta disputa ideológica pela
hegemonia, seja que pensemos em sindicatos ou partidos, hoje, em pleno século XXI.
Ao falar dos dilemas do velho PSI, Gramsci parece falar de qualquer partido de esquerda,
de ontem, ou de hoje. Edmundo, sem dizê-lo explicitamente, nos coloca frente ao dilema
mais do que atual: combate sem quartel ao pensamento único neoliberal ou moderação,
procurando garantir alianças e possibilidades de novas vitórias eleitorais.

Um aspecto complementar dessa tensão entre o passado, o presente e o futuro é a
paixão com a qual é feito todo o livro. Paixão de contribuir com a resolução dos dilemas
que a esquerda sindical e política enfrenta no seu caminho rumo ao socialismo. Para
ajudar a acelerar este objetivo bem delineado o autor nos leva a buscar pistas nas
experiências de Gramsci no biênio vermelho na Turim de 1919 e 1920.

Com uma vontade imensa de utilizar a experiência dos conselhos operários nos anos
de Gramsci em Turim e aplicá-la no nosso dia-a-dia o livro nos repete, nas entrelinhas,
que os problemas e desafios vividos por Gramsci e os operários metalúrgicos da Turim
dos anos 1920, são os mesmos que precisamos enfrentar hoje.

O capítulo “Atualidades do imperialismo e da Revolução” pode ser tomado como
exemplo do conteúdo, do tom e dos objetivos do livro como um todo. Edmundo discursa
sobre o pós-Primeira Guerra Mundial e acaba fazendo um hino à dupla atualidade do
pensamento gramsciano: atualidade do imperialismo e da revolução. Destaca a enorme
contribuição de Gramsci à construção de uma alternativa dos trabalhadores.

Nas palavras do autor, fica evidente que o que lhe interessa na experiência de Gramsci
é sua aplicabilidade quase perfeita ao hoje, à nossa realidade político-social. Seu paralelo
com nossa história brasileira, tanto como poderia ser com a Itália de hoje, com o novo
fascismo de Berlusconi, fica evidente.

É aqui que o autor demonstra a universalidade das lições gramscianas.
“Para poder fazer isso é necessário que se trave o combate claro e permanente ao

economicismo, pois ele é uma incrustação positivista no pensamento marxista. A crítica
prática e teórica, ao economicismo, passa pela afirmação da intervenção da vontade
humana, na história, materializada pelo partido. Estado em potência; pela construção de
uma cultura e uma cidadania específicas da classe; enfim pela construção da independência
e da autonomia da classe em face dos movimentos, portanto, pela explicitação de uma
postura inequivocamente anticolaboracionsita” (p. 119).

O que o autor destaca, em Gramsci, é a sua esperança/certeza que a revolução virá.
Uma revolução que nasce do esfacelamento da velha civilização mundial e do embrião da
nova como se pode ler no Ordine Nuovo, de 1o  de maio de 1919: “Na classe dos operários
e camponeses repousa a juventude renascente da civilização humana. (...) Uma sociedade,
a capitalista está se esfacelando, uma revolução, a comunista está em marcha batida”.
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Edmundo não entra no mérito da diferença fundamental entre a realidade à qual
Gramsci se refere e a vivida pela esquerda brasileira e mundial neste começo de século.
Passa ao largo da trágica diferença histórica entre a perspectiva do triunfo da revolução
mundial, logo após a Revolução Russa e a realidade cinzenta sob a dominação neoliberal
do começo do século XXI. A esse respeito, não nos dá receitas mágicas. Quer fazer
pensar, problematizar.

O livro problematiza o papel dos sindicatos e da Central operária, a CGL, ou CGT como
o autor prefere grafá-la. Mostra do começo ao fim, como, tanto o Partido como a Central
sindical tratam de impedir, o tempo todo, qualquer manifestação operária, no resto da Itália
em apoio à Turim vermelha dos conselhos que ocupam as fábricas e praticam o controle e a
gestão operária. Para o partido e a central estas eram ações de contestação por demais
radicais de um capitalismo com o qual os dois procuravam conciliar interesses mútuos.

Gramsci, em inúmeros artigos no Ordine Nuovo, repete para as lideranças dos
trabalhadores as lições dessa política, com o objetivo explícito de fazer avançar a revolução
comunista na Itália. Ele mostra, na síntese do autor, como “a construção desse poder
operário na fábrica, é o embrião do poder operário na sociedade”.

E aqui Edmundo entra em cheio, sem contudo, sair do seu objetivo de análise histórica,
no que vai delinear as grandes polêmicas presentes hoje na nossa realidade brasileira...
de 2002!

• Qual o papel das organizações sindicais: redução ao economicismo ou politização
classista? Conciliação de classes ou confronto com uma visão dos interesses históricos,
além do imediato?

• É possível os sindicatos e a Central não frearem o movimento dos trabalhadores,
mas antes servi-lo e estimulá-lo?

• Qual a relação entre a organização institucional em sindicatos e Central e a
autonomia operária dos conselhos ou comissões?

• Até quando um partido é espaço para a alternativa revolucionária e quando deixa de
sê-lo? E o que deve ser feito, nesse caso?

A lista poderia ser muito maior, já que Edmundo toca em quase todos os temas que
questionam o fazer revolucionário. Mas o livro de Edmundo Fernandes Dias não é um
almanaque de respostas prontas e nem um teste de múltipla escolha. É, sim, um texto
questionador e perturbador. Que tira a tranqüilidade das respostas fáceis e batidas.

Além de tirar a tranqüilidade de soluções fáceis o autor nos leva a um passeio pela
história italiana desde que aquele país se constituiu em nação na década de 70 do século
anterior a Gramsci. Nos dá uma visão das raízes da política italiana. É a chave necessária
para entender Turim, capital da indústria automobilística da época em questão.

O passeio, rápido, mas atacando as questões centrais, nos permite entender a divisão
histórica entre norte e sul daquele país e sobretudo o papel determinante da Igreja
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Católica jogado pela intromissão em todos os domínios da vida política da Península, pelo
Estado Vaticano, um fenômeno totalmente italiano.

Mas aonde Edmundo se detém mais é na história do Partido Socialista e da sua cisão
que dará origem ao Partido Comunista de Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Amadeo
Bordiga e tantos outros nomes de um partido que, no auge da Guerra Fria chegou a ser
o maior partido comunista do Ocidente.

Enfim o livro de Edmundo não é um único passeio à Turim de Gramsci. É um pacote
turístico completo. Quem o fizer voltará outro para casa.

Juliana Colli.
A trama da terceirização.

Campinas: Unicamp, 2000

HENRIQUE AMORIM

DOUTORANDO EM CIÊNCIAS SOCIAIS PELO INSTITUTO DE FILOSOFIA

E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP

Em uma conjuntura política na qual o conservadorismo das relações sociais,
principalmente das relações de trabalho, é obscurecido pelo discurso da igualdade e da
liberdade no e do mercado, o livro de Juliana Colli, A trama da terceirização – resultado
de sua dissertação de mestrado – nos oferece respiro, no sentido em que expõe o
universo imbricado da terceirização ao explicitar as “novas” formas de exploração do
trabalho e, em conseqüência, os fundamentos, as raízes, dessa exploração como síntese
de interesses em presença e como resposta concreta do capital à crise de acumulação do
final do século XX, começo do XXI.

A organização de seu texto vem explicitar o processo histórico de constituição do
façonismo em Americana – interior de São Paulo. Ao fazê-lo, resgata as antigas formas do
façonismo e as compara com as novas questões e problemas colocados no setor têxtil,
em particular do ramo de tecelagem.

Colli apresenta sua exposição de maneira cronológica. Inicia sua argumentação partindo
das antigas formas do façonismo nos anos 1930 (primeiro capítulo). No momento seguinte,
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caracteriza a constituição do “novo façonismo” (segundo capítulo), chegando a sua forma
acabada na atualidade (terceiro capítulo), para, finalmente, lançar mão (quarto capítulo)
da tese de que a estrutura ideológica do façonismo poderia ser relacionada à noção de
igualdade, liberdade e propriedade.

Problematiza, assim, dois grandes pilares de sustentação do façonismo: o salário por
peça e a relação ambígua que o façonista tem no processo produtivo, isto é, como dono
dos meios de produção, situando-se aparentemente como capitalista no processo
produtivo, mas completamente dependente da concorrência intercapitalista e da demanda
das grandes empresas da compra de seus serviços.

No livro de Colli fica expressa que a terceirização caracteriza-se por um conjunto
de relações sociais que tem um horizonte muito mais abrangente do que é o imaginado
habitualmente e que, por conta disso, deve ser exaustivamente precisado. A tônica
desse importante livro está, dessa forma, em relacionar a especificidade da produção
do setor têxtil de Americana, singularmente a produção de tipo façonista, com as
condicionantes mais gerais que estruturam a terceirização em larga escala.

Desvendar minuciosamente a trama da produção terceirizada é, nesse sentido, uma
das tarefas centrais que se impõe às pesquisas marxistas hoje, haja vista o que esta se
apresenta como conjunto de relações fenomênicas de um novo quadro ampliado de
reestruturação da produção e de reorganização da subalternidade da classe trabalhadora
frente às novas políticas trabalhistas impostas pelo Estado e concernentes com os
interesses do capital.

O façonismo, objeto empírico central do livro de Colli, é resgatado como o elemento
chave para a reflexão de como formas pretéritas de exploração da força de trabalho
adequam-se a uma nova organização do controle do processo de trabalho pelo capital que
estaria em total sintonia com, como denomina a autora, o “padrão de acumulação flexível”.

Este raciocínio perfaz duas grandes componentes: a do “salário por peça”, utilizado
no “antigo façonismo”, que é requisitado nesse novo processo de produção, conjuntamente
com a precarização da força de trabalho veiculada com base em sua subcontratação.
Observamos aqui a caracterização de um processo de subordinação do trabalho que
combina antigas estratégias de exploração às mais recentes formas da inovação tecnológica.

Resumidamente, Colli nos descreve a questão da seguinte maneira, “que o novo
façonismo não passa de uma forma reorganizada do velho façonismo, sob novas bases
produtivas e tecnológicas, obviamente, e que se adequa perfeitamente ao novo padrão de
acumulação flexível do capital. Ao mesmo tempo, o novo façonismo repõe algumas
características do ‘salário por peça’, tais como a intensificação e a extensão da jornada de
trabalho tanto para os trabalhadores subcontratados dos façonistas como para os próprios
façonistas que tendem, como já vimos, a continuar a utilizar de sua própria força de
trabalho na produção” (p. 87).
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Atada à dimensão sensível dos rearranjos do setor de tecelagem, desenvolve-se a
discussão sobre a figura histórica do façonista, da ideologia que o reveste e estaria
associada à figura do artesão. Dessa maneira, no segundo capítulo, Colli formula a tese
de que existiria uma transformação do “ateliê domiciliar” em “ateliê moderno”, no qual
se manteria a base do antigo sistema (p. 54). O façonismo é remodelado, mas persiste,
já que o custo produtivo, para as grandes empresas, é bem menor do que o da média das
indústrias têxteis.

Antes de qualquer coisa, Colli está preocupada em mostrar que as mudanças no setor
têxtil de Americana e, de forma geral, engendradas pelo processo de “modernização da
economia capitalista”, não está por desestruturar a subordinação do trabalho pelo capital,
mas, pelo contrário, têm a intenção de condensar funcionalmente antigas formas de ex-
ploração e de controle do trabalho ao retirar das grandes empresas encargos que lhe
facultem aumento de seus custos produtivos, isto é, a terceirização é exposta como ten-
dência de transferir os custos produtivos das grandes e médias empresas para terceiros.

Em outras palavras, o “processo de modernização” das empresas do setor de
tecelagem de Americana deve, necessariamente, “expulsar” parte de sua força de
trabalho. No entanto, essa força de trabalho “dispensada” acaba por se organizar em
torno de pequenas produções façonistas que prestam serviços diretos às grandes
empresas. A grande empresa deixa, dessa forma, de pagar encargos trabalhistas e
salários indiretos para investir em capital fixo, isto é, máquinas de última geração que
não requerem a intervenção direta do trabalhador. Ao adotarem essa estratégia
produtiva, tais empresas podem ainda determinar a forma e a qualidade do produto
comprado já que as micro e pequenas empresas “vivem” a reboque das necessidades
dos grandes produtores.

Não obstante, toda a caracterização do universo façonista está ligada não só à discussão
das causas específicas da conjuntura nacional, mas, também, a reorganização do capital
em níveis internacionais. A política de redução das tarifas alfandegárias e, sobretudo, o
atraso da indústria brasileira vêm caracterizar um quadro amplo de implicações que
submete a indústria de tecelagem de Americana ao diagnóstico das relações de trabalho
terceirizado em geral. O façonismo na atualidade é exposto, portanto, não apenas dentro
de um espaço geográfico restrito de subordinação do trabalho ao capital, mas
fundamentalmente como “realização perfeita da flexibilização da organização da produção,
exigência do novo padrão de acumulação do capital” (p. 81).

Um último ponto que deve ser ressaltado é o da ambigüidade de como se constitui o
façonista. “Patrão de si mesmo”, o façonista, sua exposição histórica, abre a questão para
que a autora problematize a intensificação e o aumento da jornada de trabalho como
elementos essenciais ao novo padrão de acumulação. Segundo a autora, existiria, desde
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o princípio da produção sob facão, a idéia de que a passagem da condição de trabalhador
assalariado à de façonista traria a elevação de sua condição material, caracterizando uma
troca entre produtores independes, ou seja, “patrão de si mesmo”: façonista trocando
com patrão de uma grande empresa.

Em sentido mais amplo, a idéia que Colli desenvolve é a de que a prestação de
serviços por parte do façonista traz uma ilusória elevação de sua condição material: como
“produtor independente” só necessitaria de sua própria vontade para alcançar seus
objetivos. No entanto, está condição é construída sob um novo quadro da acumulação
capitalista que recompõe as formas da produção domiciliar e do “salário por peça”. “A
organização flexível da produção que utiliza uma imensa rede de trabalhadores externos
e de subcontratações que vai desde o trabalho domiciliar até a terceirização, contando
para isso com uma forma de pagamento do trabalho que remete ao ‘salário por peça’,
torna mais oculto o ‘segredo’ da mais-valia, pois pressupõe que todo e qualquer indivíduo
obteve a sua propriedade por meio de seu próprio trabalho, não havendo aqui como
apropriar-se do trabalho alheio” (p. 103).

A concorrência intercapitalista é recomposta sob a forma da terceirização que, para
além de criar um novo tipo de trabalhador, reorganiza antigas formas de controle e
subordinação do trabalho ao capital via intensificação e aumento das horas trabalhadas. A
aparência necessária do façonista como um produtor independente condensaria, dessa
forma, a estratégia discursiva do neoliberalismo.

As idéias de igualdade, liberdade e propriedade salvaguardadas na relação entre
produtores independentes é explicitada no quarto capítulo deste livro como o momento
em que os antagonismos da produção capitalista são expostos, isto é, momento no qual
a materialidade contraditória da produção terceirizada pode aparecer como uma troca
entre iguais. Colli assinala, em conseqüência, às imposições de uma estrutura ideológica
que se apresenta como momento concreto de subordinação e de construção de um novo
trabalhador, transcendendo, assim, a crítica fenomênica/aparente – mas concreta – para
ir ao cerne do problema, para pensá-lo em sua causalidade.

A relação fenomênica entre “produtores independentes” desaparece para dar lugar ao
real fundamento da produção capitalista das indústrias de tecelagem. O “novo façonismo”
confirmar-se-ia como forma acabada da terceirização nas indústrias de tecelagem que teria
uma função objetiva: abaixar os custos da produção ao dispensar parte de sua força de
trabalho, diminuindo, com isso, os custos de produção das grandes empresas.

Sem embargo, gostaria de apontar alguns questionamentos que não retiram o
mérito do livro de Juliana Colli, mas que podem nos ajudar a entender uma trama tão
complexa como esta. Em várias passagens do livro de Colli termos como os de
“desemprego estrutural”, “revolução tecnológica”, “padrão de acumulação flexível” e
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“flexibilização” são utilizados, mas acabam por não revelar a real preocupação da
autora, notada, sobretudo, pelo uso excessivo das aspas. Parece-me não se tratar
apenas de uma questão formal, de nomenclatura. Tais expressões, ao invés de
esclarecer, ou seja, de colocar à prova um conjunto de relações sociais que são forjadas
para reproduzir as relações de subsunção do trabalho ao capital, podem, contrariamente,
obscurecer ainda mais esse processo. Nesse sentido, a construção de novos conceitos,
noções, termos e expressões que tornem inequívocas as relações de produção
capitalistas são sempre oportunas.

Por fim, a idéia de que o “novo façonismo” seria uma alternativa de emprego frente
à conjuntura de “desemprego estrutural”, talvez como forma de resistência da classe
trabalhadora, poderia ter sido mais aprofundada. Mesmo que este não seja um
encaminhamento central do livro de Colli, quando mencionado não pode prescindir de
seu desenvolvimento dada a sua importância substantiva.

A trama da terceirização é uma leitura extremamente recomendável, não só para
aqueles que têm a intenção de discutir a indústria têxtil, mas, sobretudo, para aqueles
que estão ávidos de uma problematização qualitativa, não formal sobre a terceirização.
Nesse sentido, o livro de Colli fundamenta mais um passo para a construção de uma
literatura marxista sólida. Em tempos em que o marxismo está sob fogo cerrado são
sempre prementes novas e audaciosas contribuições que atualizem as bases da
discussão crítica.
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Normas para os autores

1. A revista Outubro é “uma revista de intervenção, aberta à colaboração de
militantes e intelectuais comprometidos com a luta pelo socialismo, atenta à
unidade indissolúvel entre teoria e prática, audaz e inovadora no confronto
com as novas problemáticas colocadas pelo desenvolvimento do capitalismo e
pela luta de classes, informada pela tradição clássica do pensamento socialista,
despida de todo dogmatismo” (Manifesto. Outubro, n. 1, 1998).

2. A revista está aberta a colaborações, mas se reserva o direito de publicar ou não
os textos enviados espontaneamente à redação. Lembramos, ainda, que todos
os artigos são submetidos a parecer.

3. Os artigos poderão ser enviados em disquete e acompanhados de duas cópias em
papel ou através de e-mail em arquivo anexado em formato Word. Os textos
enviados deverão ser inéditos e ter no máximo 30 mil caracteres, contando
notas de rodapé e espaços em branco. Os originais deverão conter título, nome
do autor e filiação institucional (universidade, sindicato, etc.).

4. Referências bibliográficas completas deverão constar em nota de rodapé (e não
ao final do texto), obedecendo à seguinte formatação:

4.1. Livros: Nome Sobrenome. Título em itálico. Cidade: Editora, ano de
publicação, página citada. Ex.: François Chesnais. A mundialização do
capital. São Paulo: Xamã, 1996, p. 123.

4.2. Capítulo de livros: Nome Sobrenome. Título do capítulo. In: Nome
Sobrenome (org.). Título do livro em itálico. Cidade: Editora, ano de
publicação, página citada. Ex: Pierre Broué. O fim da Segunda Guerra e a
contenção da revolução. In: Osvaldo Coggiola (org.). Segunda Guerra
Mundial: um balanço histórico. São Paulo: Xamã/FFLCH-USP, 1995.

4.3. Artigo de periódico: Nome Sobrenome. Título do artigo. Nome da revista
em itálico, v. (volume), n. (número), mês e ano de publicação, página
citada. Ex.: Teresa Cristófani Barreto; Pablo Gianera; Daniel Samoilovich.
Virgilio Piñera. Cronologia. Revista USP, n. 45, 2000, p. 149.

5. As citações de outros textos deverão estar entre aspas no corpo principal do
texto e a referência bibliográfica correspondente deve ser colocada em nota de
rodapé.
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