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O título desta nota veio de duas fontes. Proveio, primeiro, da leitura de Os 

limites do possível, livro recém-publicado de André Lara Resende (2013) e, segundo, de 

um artigo de Thomas Palley cujo título faz referência, precisamente, à celebre obra de 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (2006): Gattopardo economics: the crisis and the 

mainstream response of change that keeps things the same (2013). E ela tem, é preciso 

deixar logo claro, um propósito bem acerbo e crítico. A nota pretende questionar 

acidamente as incongruências do conservadorismo ilustrado que anima o discurso de 

Resende na avaliação das perspectivas históricas do capitalismo contemporâneo.   

Note-se, por isso, preliminarmente, o que pretendeu o economista keynesiano 

norte-americano inconformado com as estratégias dos economistas ortodoxos mais 

evidentes, os quais nunca abandonam, no fundo, a pretensão de fazer a apologia do 

“sistema de mercado”. O objetivo de Palley é, assim, mostrar que a economia ortodoxa 

centrada na noção de equilíbrio estável, diante da crítica devastadora feita pela própria 

história recente do capitalismo, ou seja, pelo advento da grande recessão que se seguiu à 

crise de 2008, está tentando mudar para que o paradigma de análise burilado nas últimas 

duas ou três décadas continue dominando. O ponto central de seu artigo consiste em 

mostrar que a macroeconomia dita mainstream, a qual se caracterizava, sobretudo, por 

se esmerar na análise relacional dos “agregados”, ignorando solenemente a questão 

clássica da repartição entre as classes sociais, vem agora introduzi-la 

circunstancialmente, mas ainda sem tratá-la como questão estrutural que determina, com 

diversas mediações, certos movimentos importantes do sistema capitalista como um 

todo.  

Palley, porém, não aproveita toda a força da metáfora que ele mesmo foi capaz 

de encontrar e isto ficará patente à frente. Pois, ele se interessou pela obra de 

Lampedusa porque ela apresenta uma situação histórica de alguém que, para poder 

manter uma situação socialmente privilegiada, faz modificações aparentes no próprio 

modo de ser, ao invés de mudanças reais. Aqui se pretende examinar as teses de André 

Lara Resende numa visão que enxerga aí, não mascaramentos e mistificações, mas os 

dilaceramentos de alguém que gostaria de ver a continuidade de um desenvolvimento 

que vem prevalecendo há décadas, mas que observa com certo desencanto, e mesmo 

horror, que mudanças das condições históricas vêm condená-lo inapelavelmente à 

decadência e, eventualmente, ao desaparecimento. Nesse caso, não é tanto a aparência e 

só a aparência que muda, mas a não-mudança é que se afigura como aparente. De 

qualquer modo, aquele que não quer verdadeiramente mudar perscruta com angustia os 

limites do possível.   

O autor cujas teses são discutidas é um macroeconomista ortodoxo dissidente. 

Na verdade, ele se considera um “ex-economista” que voltou por força dos eventos 

históricos recentes à teoria econômica, pois se tornou imperativo – julga ele próprio – 

compreender a crise de 2008 e os rumos do mundo contemporâneo numa perspectiva 

capaz de ultrapassar aquela que se restringe à análise de conjuntura. De qualquer modo, 

não há dúvida que ele também exercita um tipo de análise macroeconômica que 

contempla um sistema de mercado habitado apenas por indivíduos que buscam o 
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próprio interesse, ou seja, produtores, consumidores e investidores – e não um modo de 

produção constituído por trabalhadores e capitalistas, atuantes na produção, assim como 

rentistas, com interesses conflitantes e, no limite, antagônicos. Resende conserva 

cuidadosamente os saberes pragmáticos do economista que apreendera no passado, aqui 

e lá, direta ou indiretamente, da academia norte-americana. Por isso, ele não apenas 

pensa o sistema econômico numa perspectiva metodologicamente individualista, mas 

endossa o emprego de supostos notoriamente inverídicos como aquele de que os agentes 

atuam nessa esfera com base em expectativas racionais, mediante a justificativa que têm 

valor pragmático.  

Porém, ainda assim é preciso considerá-lo como um dissidente. Em primeiro 

lugar, porque, ainda como estudante e já como economista, nunca parece ter enxergado 

o objeto economia como um sistema que possa ser bem compreendido em estado de 

tranquilidade. Ao contrário, deu algumas provas de que procurou apreendê-lo sempre 

como um andamento flutuante sujeito a turbulências e crises de diversos tipos. A sua 

tese de doutorado, por exemplo, versou sobre o processo inflacionário crônico numa 

economia indexada. O desencanto do ex-economista que tenta voltar à lida depois de 

um período de repouso intelectual, mas se depara com o fato de que a teoria econômica 

ortodoxa voltara a vicejar num mundo de “puras” abstrações, sem se envolver com o 

que de fato acontece e pulsa no sistema econômico real, é outra prova de sua 

dissidência: “a teoria macroeconômica” – reclama – “tinha se tornado campo menor da 

matemática aplicada”. Ademais, ele parece se interessar e atribuir importância a 

pensadores como Weber, Marx, Freud, Adorno etc., contrapondo-se assim, 

implicitamente, ao chamado imperialismo da Economia, um movimento intelectual do 

final do século XX que pretendeu explicar todos os fenômenos sociais por meio da 

teoria da escolha racional. 

A novela Il Gattopardo conta a história de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de 

Salina, um nobre siciliano que, na segunda metade do século XIX, viu desmoronar o 

tradicional estilo de vida de sua família por causa das mudanças trazidas pela revolução 

que unificou a Itália. Como se sabe, por volta de 1860, os camisas vermelhas de 

Giuseppe Garibaldi entraram na Sicília, ameaçando derrubar o regime monárquico ali 

instalado. O impacto da invasão acelerara certas transformações em curso, de tal modo 

que a posição de sua família na hierarquia de classes ficara abalada. Com a onda de 

choque da revolução, uma burguesia formada por camponeses enriquecidos passara 

também a ocupar posição de maior relevo na sociedade siciliana, o que viera acuar a 

nobreza em suas pretensões de hegemonia. O Príncipe, então, vê-se diante de um 

dilema: manter o comportamento da classe superior a que pertence, arriscando ser 

destituído de sua posição, ou aderir aos novos modos de agir para manter ainda, de 

algum modo, a sua influência e a preponderância social de sua família. A solução que 

encontra para essa contradição existencial tornou-se famosa: tudo deve mudar para que 

tudo permaneça como está. A trama da novela expõe dramaticamente o conflito 

insolúvel entre a decadência e a eternização: a primeira aparece aí factualmente como 

um processo de perda de posição, de envelhecimento, etc.; a segunda figura no texto 

simbolicamente no fato de que o Príncipe, um apaixonado por um mundo superior se 

refugia na matemática e na astronomia nos momentos mais difíceis da vida. 

O evento histórico que aflige Resende vem a ser uma mudança avassaladora nas 

perspectivas históricas do capitalismo. A sua continuidade impávida, segundo ele, está 

ameaçada por dificuldades que advém das suas condições internas e externas e que 

foram engendradas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Eis que, em sua visão, 

este está cada vez mais acossado por limites ecológicos e por limites sociais. Por um 

lado, em virtude da proximidade do esgotamento da capacidade de carregamento do 
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ambiente, “o crescimento, objetivo principal da teoria e da política econômica, pode ter 

deixado de fazer sentido”. Por outro, o pujante crescimento dos dois últimos séculos não 

atendeu às grandes aspirações da humanidade: como prova desse infortúnio produzido 

pelo próprio evolver do sistema, elenca a desigualdade persistente, o consumismo 

desenfreado, a burocratização de todas as esferas, a falta de sentido da vida 

contemporânea, etc. como dívidas impagáveis do desenvolvimento capitalista. Tudo 

isso, segundo ele, “compõem um quadro desalentador” que obriga a repensar “o mal-

estar da modernidade”.  

Como bom economista vulgar, associa de início o crescimento econômico ao 

aumento de bem-estar da população em geral, deixando evidentemente de notar que a 

acumulação de capital (subjacente ao aumento contínuo da riqueza material) e não o 

bem-estar, é o fim próprio do capitalismo enquanto tal. Mas, por outro lado, como 

economista invulgar, percebe que o crescimento capitalista mina ele próprio, 

gradativamente e cada vez mais, as possibilidades do próprio crescimento. “O dano da 

atividade econômica sobre o planeta se aproxima do limite do tolerável”; em 

consequência, diz ele, “a identificação do crescimento econômico com o aumento do 

bem-estar tornou-se obrigatoriamente questionável.” Não só questionável, mas 

perturbadora: “não será possível continuar a crescer no ritmo atual sem tornar a vida na 

Terra (...) intolerável”.  

Diante da interversão do progresso em regressão, pergunta então: mas “é 

possível melhorar a qualidade da vida sem crescer?” Assim, se observa implicitamente 

que a expansão do capital veio a ser uma barreira para a expansão do capital, só é capaz 

de fazer uma pergunta oblíqua, omitindo a questão decisiva: é possível parar de crescer 

predatoriamente no capitalismo? Não o diz, mas é possível suspeitar que ele saiba 

perfeitamente que a resposta é não. 

Diante do turvamento do horizonte capitalista que, com certo mérito, é capaz de 

enxergar e mencionar, Resende discute um estudo estatístico vulgar que nega existir 

sempre uma correlação positiva entre crescimento e bem-estar. Segundo autores que 

cita, “a partir de um nível de renda, a redução das desigualdades contribui mais para o 

bem-estar que o crescimento”. Porém, um especulador financeiro como ele teria de 

saber que a melhora da repartição da renda não é um objetivo intrínseco do capitalismo, 

ainda que ela possa aparecer na retórica reconfortante de todo economista 

“preocupado”. Nesse sentido, afirma que aspira por um crescimento econômico 

modesto com imodesta distribuição da renda. Afirma também, que esse objetivo vem a 

ser atingível: “é possível transitar para uma sociedade de padrões de consumo menos 

extravagantes e mais igualitários sem comprometer o dinamismo das economias de 

mercado e as liberdades individuais”! Como? Diante dessa questão, ele exclama que 

esse “é o desafio de nosso tempo”! 

Ora, ele mesmo aponta para certa dificuldade que paira sobre essa matéria: 

“justificada ou injustificadamente” – diz –, “a equanimidade é hoje percebida como 

incompatível com o sistema de mercado competitivo.” Mas essa percepção estaria 

assentada realisticamente na natureza do próprio sistema econômico e em seu modo 

intrínseco de desenvolvimento? A questão é embaraçosa. Ao invés de enfrentá-la, ele 

afirma que é preciso deixar, “por um momento, a questão de se o sistema de mercado 

competitivo exige uma má distribuição de renda”. Só por um momento, claro! Ao fim e 

ao cabo, ele prefere atribuir a responsabilidade pela dificuldade do igualitarismo ao 

igualitarismo de “falsos profetas”: “depois das experiências comunistas de inspiração 

marxista do século XX, há uma justificada desconfiança, a priori, dos que defendem os 

princípios liberais clássicos em relação a toda proposta de corte igualitário”. Belo 
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argumento, o comunismo histórico é responsável, senão pela falta de igualdade do 

capitalismo, pelo menos pela resistência a ela!  

Em seu livro, no capítulo Os rumos do capitalismo, Resende enfrenta a crítica de 

Marx ao modo de produção que recebeu esse nome indicador de seu lugar histórico 

limitado. Corajosamente, começa investigando um conceito: trata-se o capitalismo de 

um modo de organização social baseado na propriedade privada e na finalidade do lucro 

que se orienta objetivamente pela acumulação de capital – afirma. Como aí, 

precisamente aí, encontra-se o cerne de seu posicionamento político diante da 

estagnação, crise e bloqueio de perspectiva por que passa esse modo de produção, aí se 

encontra a matéria mais importante para o comentário aqui desenvolvido. Depois de 

defini-lo, ele resume e desqualifica a crítica marxiana de um modo esquemático que 

esconde, como se verá, a sua mensagem principal. Segundo ele, a tese de Marx sobre o 

capitalismo pode ser decomposta em quatro pontos. Ele os elenca empregando 

sistematicamente o condicional.  

A primeira seria de natureza econômica. O sistema para o autor de O Capital 

seria instável e sujeito a crises recorrentes; uma crise final abriria espaço para a 

alternativa socialista. Ora, para ele, ao longo da segunda metade do século XX, “a 

crítica econômica foi desacredita pela receita de John Maynard Keynes”. Este 

descobrira a fórmula para controlar as grandes flutuações do capitalismo. Depois de ser 

refinada pelos desenvolvimentos da macroeconomia contemporânea, a síntese 

keynesiana produzira um consenso quando ao manejo da política econômica: dívida 

publica controlada, política fiscal contracíclica, política monetária pautada por meta 

inflacionária e taxa de câmbio flutuante.  

A segunda seria de teor social. O sistema estaria baseado na exploração do 

trabalho assalariado e na existência do exército industrial de reserva e, por isso, seria 

incapaz de erradicar a pobreza e de redistribuir renda. A crítica social, entretanto, foi 

contrariada pelo advento das políticas social-democráticas de proteção aos trabalhadores 

e de intervenção sistemática do Estado na economia. “A economia capitalista do 

Welfare State” – segundo ele – “parecia ter respondido à critica social do capitalismo 

sem necessidade de suprimi-lo”.   

A terceira seria de natureza política. Esta reza que “a democracia capitalista é 

uma impostura”, a qual só subsiste e prospera porque os trabalhadores se encontram 

afastados dos próprios interesses. Por causa de sua situação objetiva engendrada pela 

intransparência do próprio sistema, eles se tornam incapazes de compreender por si 

mesmos os seus interesses de classe, os quais, entretanto, estariam em conflito radical 

com os interesses da burguesia.  Contrapondo fatos históricos a argumentos teóricos 

cujo embasamento não contesta, Resende afirma que “a crítica política à democracia 

representativa capitalista foi desmoralizada pelo autoritarismo, pela violência oficial e 

pela falta de liberdades cívicas dos regimes comunistas”. 

A quarta seria cultural, pois enfocaria criticamente a situação de alienação e 

reificação dos trabalhadores, revelando, assim, a razão de fundo por que lhes faltaria 

consciência de classe. Como o sistema atrela também os proprietários da força de 

trabalho aos seus propósitos, “no capitalismo, a sociedade é consumista, egoísta e 

alienada”. Nesse campo, o marxismo tradicional também perdera terreno. Para mostrá-

lo, curiosamente, ele apela a autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, From e 

Habermas que teriam desviado já a crítica do capitalismo para uma crítica abstrata da 

modernidade. O desmonte inicial da Escola de Frankfurt teria sido completado por 

autores como Kolakowski, Debord e Baudrillard.  

Após ter avaliado as teses de Marx desse modo, Resende se refere ao enorme 

desprestígio do marxismo após a queda do muro de Berlim, da derrocada da União 
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Soviética, e da adesão da China ao capitalismo mundial – no que tem inteira razão. 

Ocorre que a crítica de Marx ao capitalismo não pode ser fatiada desse modo 

esquemático já que ela tem o seu fulcro no próprio conceito de capital e este tem o 

caráter de uma totalidade. O conceito de capital, para ser bem sintético, dá-se a 

conhecer por meio de uma apresentação em que ele se configura como um sujeito 

automático que subordina os homens em geral, capitalistas e trabalhadores, ao seu 

movimento infindável e insaciável. O capital, como se sabe, é uma abstração real 

animada que se alimenta de trabalho e devora o trabalhador.  

Nesse sentido, duas teses de Marx são bem representativas: a) a primeira aparece 

quando ele mostra já no primeiro volume de sua obra máxima que o capital é fim em si 

mesmo e que, portanto, “o valor de uso nunca deve ser tratado como meta imediata do 

capitalismo; tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do ganho.”; 

b) a segunda surge quando declara já no volume terceiro de O Capital que “a verdadeira 

barreira da produção capitalista é o próprio capital” e que, portanto, o movimento de 

acumulação de capital engendra, inexoravelmente, ele mesmo, limites para si mesmo e, 

assim, para o capitalismo. Ora, todo aquele que foi capaz de tomar consciência dessa 

tese, que a compreendeu em profundidade e percebeu a sua enorme plausibilidade para 

explicar os movimentos históricos do capitalismo, jamais teria suposto durante os anos 

80 e 90 que “o sucesso da economia globalizada parecia ter enterrado definitivamente a 

crítica marxista”.  Jamais teria se espantado quando a miragem do crescimento contínuo 

e sem grandes sobressaltos se esfumou mais uma vez com a grande crise de 2008. Ao 

contrário, saberia que isto deveria ocorrer mais cedo ou mais tarde. Afinal, o 

capitalismo continua sendo o que sempre foi: um modo totalitário de dominação que se 

vale de uma aparência contrária, mas que, também, vez ou outra, revela a sua 

brutalidade implícita.  

É mérito seu, entretanto, constatar com crueza que “quatro anos depois do início 

da crise não há solução à vista”. Diverge, nesse sentido, tanto da solução proposta pelos 

partidários da austeridade quanto dos partidários do keynesianismo. A primeira agrava 

enormemente os problemas sociais e a segunda não funciona porque o chamado 

multiplicador keynesiano de gastos não atua significativamente numa economia 

altamente endividada. A sua explicação para o turvamento do horizonte capitalista, caso 

não seja muito cruel afirmá-lo, pode ser considerada nesse ponto bem próxima da 

marxista. Em consequência, deve ser aqui reproduzida na íntegra: 

 

“A lição apreendida com a crise dos anos 1930 permitiu que uma nova 

Grande Depressão fosse evitada. Em contrapartida, a economia americana 

continua excessivamente endividada. Parte do excesso de dívida privada foi 

transferida para o setor público, mas o endividamento total, público e privado, 

continua excessivo.” 

“A depressão tem custos intoleráveis, mas com a quebra generalizada 

elimina-se o excesso de endividamento e abre-se a porta para um novo ciclo de 

expansão. Ao evitar-se a quebra, impede-se a redução, catastrófica mas natural, 

do excesso de dívidas que precisam ser digeridas, antes que o consumo e o 

investimento possam retomar fôlego. Troca-se um fim horroroso por um horror 

sem fim.”  

    

A estagnação, a crise e a falta de perspectiva estão aí. Ao contrário de muitos 

outros economistas ortodoxos, Resende, pelo menos, é capaz de enxergá-las com 

bastante clareza. O que fazer diante desse desmoronamento das ilusões – eis a questão? 

É preciso mudar. Mas antes de examinar o sentido da mudança que propõe é preciso 
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observar que a questão da crise, a qual se remete ao problema de falta de renda para 

servir ao montante de capital acumulado, real e fictício, combina-se em sua visão com 

dois problemas estruturais: o extraordinário peso do Estado no capitalismo 

contemporâneo e a barreira ecológica que apareceu nas últimas décadas. Ambos 

representam limites que, segundo ele, devem ser observados por qualquer proposta de 

reforma social que pretenda reabrir o horizonte de desenvolvimento da humanidade.   

Como o Estado subsiste com base na tributação da renda gerada no setor 

privado, o seu crescimento histórico (da década de 30 do século XX em diante) 

sobrevindo para resolver os problemas, sociais e econômicos, que o próprio capitalismo 

engendrou em seu processo de desenvolvimento, bateu num teto. Dito de outro modo, 

Resende não crê que se possa sobrecarregar mais o Estado com novos encargos e com 

novos papéis, mesmo se as disfunções do crescimento atual os tornam necessários. Por 

outro lado, a expansão da produção capitalista, ainda segundo ele, está chegando “aos 

limites físicos do planeta” e, em consequência, “será preciso encontrar a fórmula do 

aumento do bem-estar numa economia estacionária”. 

É preciso, pois, mudar, mas a mudança que propõe afigura-se como uma 

quadradura do círculo. É preciso, segundo ele, por um lado, “reduzir as disparidades dos 

padrões de vida sem aumentar a intermediação do Estado e sem restringir as liberdades 

individuais”. Por outro, ainda segundo ele, é preciso “reverter o consumismo, a 

insaciabilidade material, sem reduzir a percepção de bem-estar”. O problema, é preciso 

assentir, está assim bem posto. Estaria ele pensando, então, em algum modelo de 

socialismo democrático baseado na premissa de que na nova sociedade não prevaleceria 

mais a sociabilidade intransparente da relação de mercadoria e, por isso, os 

trabalhadores se encontrariam livremente organizados? Não, positivamente não. A sua 

proposta quer suprimir o mal-estar do capitalismo sem suprimir o capitalismo, pois, ao 

fim e ao cabo, ele sugere “que a competição capitalista parece imprescindível para que 

seja possível encontrar respostas aos problemas criados por seu sucesso”.  Ora, assim, a 

sua “proposta” cai numa ilusão consoladora. Mas ela também, por outro lado, dá 

expressão à consciência de que certas bases de uma mudança real estão postas 

historicamente.  

Resende se define como um conservador ilustrado que “não é avesso ao 

progresso e à mudança”. Este alinhamento político não seria de direita porque está 

última defende o livre mercado sem grandes constrangimentos e um Estado avesso à 

justiça social. Este não seria, também, de esquerda porque “não avaliza sonhos 

revolucionários”. Ele aspira por mudanças, mas estas não podem mudar a natureza do 

sistema: “se queremos que tudo continue como está” – poderia dizer tal como o fez um 

Gattopardo legítimo no drama existencial exposto por Lampedusa –, “é preciso que tudo 

mude. Fui claro?” Resende é, pois, partidário da mudança conservadora que busca 

impossivelmente os limites do possível e se contrapõe à mudança revolucionária que 

busca possivelmente aquilo que se mostra como impossível. 
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