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Resumo 

 

A proposta deste artigo é iniciar a discussão sobre o conceito de crise como elemento 

fundamental para a (crítica da) economia política da comunicação. A partir da 

particularização desdobrada por César Bolaño da forma-comunicação, reconheceremos a 

centralidade lógica da crise em seu caráter imanente à dinâmica do capital. Para tirar 

consequências da abordagem de Bolaño, vou me valer dos argumentos de Jorgen Grespan 

em sua interpretação sobre o conceito de crise em Marx para sugerir parâmetros iniciais 

de investigação crítica, preparando o terreno para uma exposição adequada da relação 

entre comunicação e crise. Para um primeiro momento, discuto especificamente a 

particularização da informação necessária para o momento da circulação simples, 

conceituando-a em sua contradição como o livre fluxo de informação. 

 

Palavras-chave: forma-comunicação; livre fluxo de informação; crise; circulação 

simples. 

 

 

Apresentação 

Resultado lógico e histórico de uma formação social que “aparece como uma 

imensa coleção de mercadorias” (Marx) e é, assim, determinada pela autovalorização do 

valor, a comunicação é consequentemente uma das formas fetichizadas do capitalismo. 

Ao contrário do que afirmam concepções instrumentalizadas ou funcionalistas da 

comunicação, sua dinâmica deriva da própria lógica histórico-mundial do capitalismo 

entendido como uma totalidade, em vez de ser um mero reflexo de alguma de suas partes 

(p. ex. como resultado do estágio histórico da consciência de classe ou do 

desenvolvimento tecnológico). Reconhecendo a importância de que os conceitos 

apresentem o movimento real do processo histórico, a (crítica da) economia política da 

comunicação visa compreender as determinações lógico-históricas da comunicação por 
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de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor Adjunto de Comunicação, Cultura  e Sociedade e de Economia Política do Audiovisual na Universidade 

Estadual de Londrina, email: manoel.bastos@gmail.com. 
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meio dos fundamentos do materialismo histórico. Entre diversos autores e argumentos, 

penso que o passo decisivo nessa direção foi dado pelo trabalho de César Bolaño, que 

visou expor as articulações entre indústria cultural, capital e estado a partir da 

investigação sobre a comunicação como forma. Para tal, aproveitou de maneira coerente 

dos debates a respeito do Estado como forma política, reconhecendo aí o cerne da 

comunicação no capitalismo. 

Utilizando-se do arcabouço teórico do debate sobre a derivação do estado, por um 

lado, e dos aportes sobre a regulação, de outro, Bolaño fundamenta a concepção da forma 

comunicação para compreender a Indústria Cultural com uma abordagem que “(...) dê 

conta tanto de suas funções no processo de acumulação do capital, quanto das 

relacionadas à reprodução ideológica do sistema” (BOLAÑO, 2000, p. 17). Diante de 

uma relação entre essas funções em que a complementaridade não é imediata, Bolaño 

busca definir abstratamente uma “complementaridade essencial” que se dá “entre duas 

lógicas distintas que determinam a necessidade de constituição de uma instância de 

mediação do tipo da Indústria Cultural – a definida pelas exigências do Estado e a 

decorrente das necessidades do capital” (idem, p. 18). 

Derivando um conceito de informação em sua relação de capital (relações 

mercantis de capital, processo de trabalho, Estado capitalista e relações de concorrência 

capitalista), Bolaño dá atenção às duas formas especificamente relacionadas à 

comunicação massiva, “(...) a forma publicidade e a forma propaganda, cujas 

contradições se relacionam, embora não se confundam, com as contradições de interesses 

entre Estado e capital no que se refere à comunicação com as massas” (idem), bem como 

à forma programação. O aspecto teórico subjacente ao trabalho de Bolaño está justamente 

no debate em torno da derivação do Estado e a subsequente avaliação da questão pela 

lente da regulação, visto que ele dá conta das generalizações necessárias para encaminhar 

a investigação no rumo das formas, localizando de maneira mais precisa os termos da 

comunicação (e da cultura) na dinâmica capitalista. 

Partindo da descrição de aspectos metodológicos da exposição de Bolaño, a 

presente investigação visa apresentar os primeiros contornos teóricos a fim de demonstrar 

o caráter central do conceito de crise para a (crítica da) economia política da comunicação. 

Ainda de maneira bastante preliminar, espero montar um arcabouço conceitual que dê 

conta de apresentar em termos lógicos o movimento histórico que nos trouxer até aqui 

(momento em que se engendra a internet como a forma que supera aquele regime de 
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comunicação cuja expressão mais acabada foi a televisão). O pressuposto central é de que 

só é possível apresentar esse movimento reconhecendo a internet como uma figura da 

crise. Portanto, trata-se, especificamente nesse texto, em observar ao modo de uma 

abordagem inicial investigatória as relações entre crise e comunicação. 

Para tanto, nos limites do artigo, inicialmente levarei em conta a exposição 

concentrada de Jorge Grespan sobre a desmedida do capital, que aponta para o caráter 

lógico da crise como pilar do edifício teórico de Marx. Em seguida, acompanharei alguns 

momentos do argumento de César Bolaño em que o conceito de crise é formulado, 

observando de maneira generalista como ele opera nas particularizações da forma-

comunicação por ele desdobradas. Especificamente no presente artigo, focarei a 

investigação na informação necessária à relação mercantil, a circulação simples, 

aprofundando o aporte conceitual de Bolaño com a concepção de crise como elemento da 

totalidade do capital. 

Com isso, espero montar uma primeira aproximação com a questão em termos 

lógicos para, dando consequência ao trabalho num estudo posterior, desenvolver com 

mais vagar a totalidade das determinações em jogo, com o que, finalmente, poderei 

adentrar no terreno do estudo da comunicação na contemporaneidade. 

 

A figura da crise como momento da circulação simples. 

Em seu livro, Jorge Grespan se propõe a reconstituir o conceito de crise 

acompanhando o texto de O Capital, reconhecendo-o não em um momento ou trecho em 

particular da obra, mas na totalidade da exposição de Marx, definindo-o como 

“negatividade imanente ao capital, enquanto manifestação de uma contradição 

constitutiva do capital” (Grespan, 27). 

Segundo Grespan, a quem passo a glosar, a imanência do trabalho conceitual de 

Marx sobre a crise nos leva a pelo menos duas determinações essenciais. Primeiro, a 

negatividade inerente nos leva a reconhecer que a crise é a “manifestação privilegiada da 

autonegação do capital”, ou seja, trata-se de um aspecto essencial da dinâmica 

contraditória do capitalismo, de modo que é preciso acompanhar “(...) a dimensão em que 

a negatividade do capital aparece enquanto crise e também a forma que esta última adota 

para compor movimentos em direções determinadas e em períodos circunscritos” (idem, 

p. 28). Segundo, é essa imanência da negatividade que dá ao trabalho marxiano seu caráter 

crítico, pois os limites do capitalismo não são apontados desde fora, mas se apresentam 
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como os limites do “desenvolvimento de suas potencialidades” e “a exposição de suas 

contradições fundamentais nos processos que ele realiza” (idem). Como esses processos 

ocultam e transfiguram as contradições do capital, em vez de se mostrarem como 

resultados delas (o que é uma determinação da negatividade do capital), é preciso 

acompanhar os procedimentos de Marx que visam a expor as relações entre o caráter 

essencial das relações sociais e a aparência que o capitalismo assume. É aí, segundo 

Grespan, que a teoria do valor assume toda sua importância. “A teoria do valor, portanto, 

configura-se como a forma pela qual sua análise e apresentação expõem a contradição e 

seu modo de atuar, associando-se necessariamente à crítica” (idem, p. 29). 

Um problema central para o estudo de Grespan está na caracterização do 

“conteúdo da crise”, visando superar as antinomias do extenso debate no marxismo em 

torno da necessidade ou possibilidade dos ciclos e tendências do capital. Grespan 

argumenta que, diante da complexidade de definição do “conteúdo da crise”, diferentes 

autores marxistas privilegiaram momentos ou conteúdos específicos da crise, o que só 

pode ser resolvido segundo um exame modal do conceito de crise, ou seja, reconhecer 

“(...) a capacidade que as determinações autonegadoras do capital têm de se tornarem 

efetivas” (idem, p. 30). Grespan lembra que o projeto original de Marx (de 1857) 

contemplava um capítulo dedicado à crise, mas que a mudança dos planos e sua realização 

alterou o caráter sintético com que o tema seria tratado. Contudo, em vez de dispersão, o 

que se tem nos três livros de O Capital é o tratamento lógico do tema. Enquanto no projeto 

original, a crise a ser exposta era o resultado final do alastramento do capital como 

mercado mundial, logo, a crise como “correspondente negativo do capital”, logo, o 

conceito em seu mais alto grau de complexidade. Isto posto, o edifício teórico de Marx 

leva em conta a crise como momento de cada etapa de expansão, histórica e sistemática, 

ou seja, “como o negativo do impulso expansivo do capital”. Por isso, afirma Grespan 

“(...) uma reconstituição dos momentos lógicos pelos quais o capita se determina como 

este processo expansivo e totalizante deva ser também uma reconstituição dos momentos 

lógicos de sua autonegação” (idem, p. 33). É exatamente o procedimento que Grespan vai 

adotar ao longo de seu trabalho, examinando sistematicamente tanto quanto possível, as 

categorias marxianas constitutivas da lógica do capital pelo prisma de sua autonegação, 

ou seja, a crise. Nisso, ele segue os termos do projeto de Marx. Lembra Grespan que 

 

[o] projeto marxiano de apresentação (...) depende de que se apreenda o 

“fundamento” da economia capitalista – o valor e o capital enquanto valor que 
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se valoriza – como algo contraditório, gerando daí um processo pelo qual a 

contradição se “desenvolve” para abarcar o conjunto das relações econômicas 

como uma totalidade na qual cada forma se liga à outra enquanto “forma de 

manifestação” da contradição todo-abrangente (idem, p. 33) 

  

Não sendo uma sucessão cronológica do desenrolar histórico do capital (ainda que 

dependa de pressupostos históricos), tampouco um desenrolar de ideias em sucessão 

lógica auto-suficiente (com o que se trata de mera idealização), a exposição de Marx é a 

apreensão e exposição lógica crítica do movimento real do capital, o que exige o conceito 

de crise, visto que o capital não tem consciência de sua “racionalidade imanente” – 

“método de análise” e “método de exposição” se organizam visando apreender e expor 

aquilo que está “por trás de suas formas de ocultamento, afirma Grespan, explicando as 

relações entre o “nexo interno” e a aparência invertida de suas manifestações. O caminho 

do abstrato ao concreto proposto por Marx vai na direção de definir o capital como um 

desdobramento de seus momentos, alcançando um conteúdo mais complexo, 

apreendendo as articulações entre “nexo interno” e manifestações. É nesse sentido que 

Grespan afirma que o conceito de crise também se complexifica, na correspondência de 

seu conteúdo com o desenrolar conceitual do capital. 

Não temos espaço para acompanhar em pormenor a exposição de Grespan em 

torno do “conteúdo da crise”. Basta-nos, para a análise que aqui se propõe, enunciar seus 

principais aspectos. Grespan parte do que ele afirma serem os quatro momentos principais 

da teoria econômica de Marx. São elas: a esfera da circulação simples (que, presidida pelo 

o capital, o antecede logicamente); a esfera da produção imediata de mercadorias; a esfera 

da circulação do capital (ainda sem a determinação da produção); e a esfera do processo 

global da (re)produção capitalista, síntese das esferas anteriores e mais alto grau de 

complexidade da teoria marxiana. Grespan expõe pacientemente os aspectos lógicos da 

crise em cada uma dessas esferas. Visando a análise que faremos adiante da informação 

necessária à relação mercantil, aponto especialmente para o conteúdo da crise na esfera 

da circulação simples. 

Nesse momento, trata-se de focar a correlação contraditória entre compra e venda. 

Ao avaliar a relação entre dinheiro e crise, Grespan acompanha atentamente (recorrendo 

tanto a trechos de O Capital quanto ao aparato crítico das Teorias do Mais-Valor e dos 

Grundrise) o caráter complexo e contraditório da circulação de mercadorias, a oposição 

entre mercadoria e dinheiro, desenvolvida na oposição entre compra e venda, o que se 

desdobra da oposição interna à própria mercadoria entre valor e valor de uso e que é, por 
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sua vez, expressão da oposição entre trabalho abstrato e trabalho concreto. Questionando 

o princípio de equilíbrio postulado pela economia clássica com que se daria o movimento 

do dinheiro pela ininterrupta cadeia de compra e venda, Marx observa, segundo Grespan, 

a contraditória autonomização dos termos constitutivos dessa unidade. É aí que se 

apresenta a crise, em seu primeiro tratamento modal. 

 

A crise não é, portanto, meramente a autonomização possível de momentos 

diferentes do processo de circulação. Ela é a evidência de que essa 

autonomização contraria a unidade obrigatória dos momentos, de que sem a 

complementaridade deles não ocorre a distribuição de produtos entre os 

membros da economia mercantil, de modo que estes últimos não teriam acesso 

aos produtos que desejam consumir. Já que a compra e a venda constituem o 

“nexo social” básico entre tais indivíduos, elas não podem autonomizar-se 

completamente sem romper este “nexo”. A “violência” com que se faz valer a 

unidade vem do fato de ser a própria totalidade do vender para comprar que 

diferencia o vender e o comprar como seus momentos, que lhes atribui 

significado dentro do seu processo. Estes dois atos se distinguem para que o 

“nexo social” se estabeleça apesar e a partir da privacidade e especialização 

dos trabalhos singulares, mantendo-os assim, pois se a venda permite a compra 

posterior daquilo de que cada um precisa, então é possível a preservação da 

independência dos indivíduos na esfera da produção e seu relacionamento só 

na circulação (idem, p. 90). 

 

 Grespan afirma que, nesse nível de abstração, a possibilidade da crise se apresenta 

apenas de modo formal, o que fez Marx se debruçar em análises mais profundas. Assim, 

Grespan se concentra no movimento que leva à constituição do capital. Ao avaliar a 

autovalorização do valor, ou seja, a formação do capital, Marx se depara com a 

necessidade de extravasar a exposição categorial e observar as condições históricas que 

presidem processo, chegando a uma compreensão das contradições entre capital e 

trabalho. O cerne está no movimento histórico de transformação da força de trabalho 

(aquilo que é fonte de valor) em mercadoria, de modo que o processo de compra e venda 

produza mais-valor. Grespan relembra o trecho em que Marx aponta o fundamento 

histórico da transformação do dinheiro em capital no encontro do proprietário dos meios 

de produção com o trabalhador livre (juridicamente e desprovido da propriedade de meios 

de produção) vendendo sua força de trabalho. 

Concentrando-se nas correlações entre mais-valor e troca de equivalentes, 

Grespan desdobra sua exposição com foco na constituição do poder do capital, ou seja, 

como ele se torna um sujeito automático. Grespan atenta para o caráter da autovalorização 

do valor, o capital como aquele que determina seu próprio movimento e sua finalidade. É 

aí que Grespan encontra a explicação para o fetichismo do capital. 
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(...) a “subjetividade” do capital significa que a relação entre as coisas 

[“mercadorias, dinheiro e meios de produção”, MDB] não é mais simples meio 

para atender as necessidades humanas, e sim para aumentar o valor e a 

quantidade das coisas produzidas, para atender as necessidades humanas, e sim 

para aumentar o valor e a quantidade das coisas produzidas, para atender as 

necessidades do capital, às quais as humanas são submetidas e até sacrificadas. 

Tornando-se finalidade da produção em geral, ele pretende apropriar-se de 

todos os meios materiais e sociais para alcançá-la. E à medida que o consegue, 

apresenta-se de fato como o organizador das relações entre os homens, como 

um poder que escapa às suas vontades e consciências individuais – daí “sujeito 

automático” – impondo-se a suas atividades enquanto objetivo maior, cuja 

autoridade deriva justamente deste caráter transcendental de que se reveste 

para eles. Tal fetiche se caracteriza não mais simplesmente pela aparência de 

vida que confere a coisas inanimadas, mas pela força que exerce sobre as vidas 

humanas reais ao converter-se em seu objetivo supremo, força criada pela 

transfiguração das próprias relações sociais, que configura um ídolo 

“vampiresco” para o qual todos os sacrifícios serão sempre insuficientes (idem, 

p. 125) 

 

 Grespan ainda desenvolve sistematicamente uma série de outras determinações do 

conceito de crise, exposição que não poderei acompanhar nos limites desse artigo. Para o 

que importa na sequência, destaco o caráter de sujeito automático como elemento central 

para a figura da crise observada na contradição imanente à relação de compra e venda que 

se dá na circulação simples. Observarei agora essa determinação pelo prisma da 

comunicação, na particularização da informação pressuposta na relação mercantil 

conforme a exposição de César Bolaño. 

 

A crise na particularização da forma-comunicação. 

Para a devida exposição das relações entre forma-comunicação e crise, seria 

preciso recapitular passo a passo a derivação da comunicação tal qual desenvolvida por 

Bolaño e repercutir em cada momento a figura da crise, conforme o trabalho de Grespan, 

o que não será possível fazer nos limites desse artigo. Desse modo, para fins de apresentar 

alguns apontamentos de caráter investigativo que visem uma exposição mais detida num 

momento oportuno, passo apenas a enumerar algumas questões iniciais que parecem 

importantes para o desenvolvimento desse estudo. 

César Bolaño inicia seu texto3 sobre o método de investigação e exposição da 

crítica da economia política da comunicação com uma ponderação sobre uma tensão 

“evidente no marxismo”, a saber: “entre necessidade e liberdade, entre as determinações 

                                                 
3 Para a publicação do trabalho, originalmente uma tese de doutorado, Bolaño separou a exposição metodológica, que 

estava diluída no trabalho, do restante do texto, condensando e reelaborando alguns pontos. Tomaremos aqui as versões 

conforme publicadas, pois seu sentido geral não foi alterado. 
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provenientes das leis de movimento e das tendências gerais do sistema, de um lado, e 

aquelas que emergem no nível da consciência e da ação dos agentes sociais, de outro” 

(BOLAÑO, 2015, p. 179). Pondera Bolaño que essa tensão não deve ser vista apenas 

como uma limitação ou insuficiência do caráter teórico abrangente do marxismo, “mas 

também da riqueza e do dinamismo que ela imprime à teoria, ajudando a explicar, entre 

inúmeros outros fatores, sua sobrevivência e permanente atualidade” (idem). 

A contribuição específica de Bolaño nesse sentido, a meu ver o passo 

metodológico decisivo para a crítica da economia política da comunicação, ancorado na 

passagem do abstrato ao concreto, está no esforço de estabelecer os vínculos entre capital, 

estado e indústria cultural a partir de uma consideração paciente sobre o debate alemão 

da teoria da derivação e sobre a teoria da regulação. Aí está o centro do método que 

Bolaño organiza para um estudo crítico que proceda com a derivação lógica, em um nível 

bem alto de abstração, da comunicação como forma de manifestação do capitalismo e que 

interpela seus resultados com a exposição historicamente orientada de um regime de 

regulação da comunicação e, enfim, tratando a questão no nível da concorrência. Bolaño 

não cai na tentação de partir de uma avaliação da comunicação por meio dos trechos em 

que Marx aborda a questão, de acordo com a conjuntura histórica, sem com isso 

desconsiderá-los. Como se sabe, na letra de Marx do livro II de O Capital, os meios de 

comunicação e transporte se apresentam como aquela indústria que dá continuidade ao 

processo de produção no interior e visando o processo de circulação, o que para Bolaño 

é não só insuficiente, como um caminho problemático para particularizarmos a Indústria 

Cultural. Bolaño também não incorre no erro de imediatamente entender a comunicação 

como mercadoria sem antes entender a comunicação como forma derivada do movimento 

contraditório do capital (consequentemente, derivada também de seus momentos lógicos, 

como a relação entre dinheiro e mercadoria como elementos da circulação simples). 

Assim, dividida em três partes, a exposição metodológica de Bolaño inicia com 

uma discussão da teoria da derivação, destacando a correção da derivação lógica do 

Estado frente a histórica, em seguida percorre o debate sobre a pertinência da abordagem 

da teoria da regulação, principalmente das categorizações de Robert Boyer e Bruno 

Theret, e finaliza com apontamentos sobre a relevância dos conceitos e categorias 

apresentadas para o estudo da Indústria Cultural em suas relações com o Estado e o 

Capital.  
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Em dois momentos desse texto decisivo, César Bolaño dá atenção ao conceito de 

crise. Num primeiro momento, o conceito de crise é essencial para a demonstração do 

acerto da escola lógica da derivação frente a fragilidade da determinação teórica do 

Estado nos marcos da escola histórica da derivação. Num segundo, uma nota de rodapé 

em meio a avaliação da teoria da regulação, Bolaño aponta a teoria da crise como 

essencial na articulação entre a teorização sobre a estrutura e a análise da dinâmica 

histórica. Vamos retomar os aspectos centrais da exposição de Bolaño sobre a escola 

lógica da derivação e sobre a contribuição da teoria da regulação, focando 

especificamente na centralidade do conceito de crise, tendo em vista que reconheço no 

trabalho de Bolaño o cerne da (crítica da) economia política da comunicação, de maneira 

que é a partir daí, do caminho que leva às particularizações da comunicação, que 

abordarei a crise como fundamento da comunicação. 

Bolaño fundamenta sua exposição na teoria da derivação do Estado, 

particularmente na chamada escola lógica da derivação, dos berlinenses Blanke, Jürgens 

e Kastendiek. Segundo a avaliação de Bolaño, a teoria da derivação está interessada 

fundamentalmente em três aspectos, a partir das exposição de Marx sobre o capital, que 

mostrou a forma básica das relações do capitalismo e de onde deriva a forma política: a) 

“buscar o princípio de unidade que funda essa separação [das relações sociais que ora se 

apresentam como econômicas, ora políticas] e, assim, “(...) revelar a essência das relações 

sociais plasmadas no Estado”; b) “mostrar que as formas aparentes do Estado (...) são 

formas necessárias de manifestação da essência que, ao mascarar a relação de exploração 

direta, permitem sua aceitação generalizada como fato natural” e; c) “(...) mostrar o 

caráter ideológico daquelas teorias (burguesas) do Estado que, ao tomar as formas 

aparentes como essenciais, ajudam a mascarar a verdadeira face do sistema” (idem, p. 

181). 

Ao mostrar a superioridade da escola lógica frente a escola histórica da derivação, 

Bolaño sugere que o principal autor da última escola, Joachim Hirsch, acaba por definir 

sua derivação em termos funcionalistas, visto que o Estado se apresenta como o resultado 

histórico da necessidade de controle das leis tendenciais para o devido funcionamento do 

capital – portanto, define a necessidade pela funcionalidade do Estado, o que não deixa 

de ser um economicismo. A partir do método da derivação das formas, ao modo de Marx, 

trata-se de fundar o Estado em seu pressuposto lógico, que é a circulação simples, de onde 

se depreende a forma-lei como sua condição de existência (a “força coercitiva extra-
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econômica”) e se reconhece suas condições formais de compatibilidade a partir da relação 

de igualdade (equivalência) como proprietários livres e privados de mercadorias garantida 

pelo Estado. Contudo, com a desigualdade de fundo fundamentada pelo próprio capital, 

se de um lado a força de trabalho se apresenta como a propriedade de um sujeito legal 

livre, de outro ele é elemento da produção a que deve obedecer em termos econômicos, 

de maneira que aflora a contradição substancial do capital em sua expressão política. 

 

Com isso, ao invés de depender de uma teoria econômica da crise (como 

Hirsch) para a derivação do Estado, Blanke, Jürgens e Kastendiek podem 

oferecer uma contribuição ao traçado dessa teoria, ao demonstrar que o Estado 

é uma instância crítica (idem, p. 187) 

 

Esse é o primeiro momento em que Bolaño destaca a centralidade da crise, 

reconhecendo seu caráter imanente ao Estado, devido à compreensão da derivação das 

formas. Por inferência, o caráter contraditório das formas (o elemento fundamental da 

crise) de expressão do capital também deve ser reconhecido como essencial à 

compreensão da comunicação em sua imanência. 

Bolaño finaliza a discussão recorrendo a Ruy Fausto e Elmar Altvater para mostrar 

a necessidade do Estado como forma política do capital, o que escapou ao trabalho dos 

berlinenses da escola lógica da derivação. A necessidade se fundamenta nos princípios de 

interversão (contradição) do Estado como forma (a posição da lei de sujeitos livres como 

expressão/negação/transgressão de seu contrário, a desigualdade de classes), o que é mais 

um elemento da crise – tanto mais por meio de sua apresentação como força material ou 

policial. A partir de Altvater, Bolaño retoma Blanke, Jürgens e Kastendiek e formula dois 

conjuntos de funções da forma Estado, a saber: a) regulação da concorrência entre capitais 

individuais; e b) a regulação da relação capital/trabalho. Também nesse nível das funções, 

a crise se mostra presente, pela possibilidade de incompatibilidade entre as funções. De 

qualquer modo, é a partir daqui que Bolaño sente a necessidade de articular num nível 

teórico a derivação e a regulação. É na discussão desse segundo momento que o conceito 

de crise se apresenta novamente como central. 

O debate promovido por Bolaño sobre a regulação é extenso e não terei condições 

de acompanha-lo em sua inteireza. Importa aqui ressaltar que Bolaño mobiliza o debate 

entre alguns autores diante da escola da regulação em torno das mediações entre as 

determinações sobre a lógica do capital e as sobre a concorrência, entre as determinações 

abstratas e o processo histórico. Numa nota de rodapé, Bolaño chega ao seguinte: 
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Só ela [a teoria da crise], a meu ver, permite uma articulação vertical e 

horizontal entre os determinantes teóricos da mudança estrutural e destes com 

a análise do processo histórico. Isso porque a teoria marxista da crise deve 

basear-se justamente no caráter contraditório do capitalismo, que se apresenta 

em todos os níveis de abstração, desde aquele em que se define a forma 

mercadoria até aquele da análise dos processos mais concretos de ruptura de 

um determinado modo de regulação. (...) Mas, a teoria marxista da crise não se 

limita a isso. Ela permite também a integração, num mesmo corpo teórico, das 

diferentes formas da dinâmica (idem, p. 207-8). 

 

Recorrendo mais uma vez a Altvater, Bolaño reafirma a teoria da crise como 

aquela que reconhece a emergência das contradições da sociedade burguesa em 

movimento e o imperativo de sua regulação, fugindo de uma compreensão cíclica e 

passando a uma observação crítica da contradição em movimento. Porque a crise é 

fundamento do movimento estrutural e motor do processo histórico que é necessária a 

devida mediação conceitual crítica. No presente artigo, não terei condições de fazer essa 

passagem. Sugiro, contudo, que esse é o passo necessário para o estudo consequente da 

comunicação pela via da (crítica da) economia política da comunicação. Para agora, vou 

me contentar em iniciar a indicação, pela via investigativa (portanto, ainda não 

expositiva), da centralidade da crise nas particularizações da comunicação que Bolaño 

desdobrou em seu trabalho, especialmente aquela dedicada à informação pressuposta na 

relação mercantil. 

O primeiro momento de particularização da forma-comunicação na exposição de 

Bolaño põe proprietários formalmente livres num processo de compra e venda. O 

pressuposto é a forma da lei e os sujeitos livres, que são a manifestação de necessidade 

da força de coerção extra-econômica para o capital. Porém, como essa particularização se 

atenta para o processo comunicativo entre os sujeitos proprietários, a exposição se coloca 

além (ou aquém?) das relações sociais fetichizadas próprias do capital. Bolaño não 

desconhece esse aspecto, pelo contrário, e visa demonstrar por diversos ângulos a posição 

de sua exposição frente a isso. Assim descreve Bolaño o “pressuposto antropológico que 

fundamenta a contradição básica da forma mercadoria dos produtos do trabalho humano”: 

 

A troca de mercadorias constitui um processo comunicativo entre proprietários 

privados que ultrapassa a mera relação econômica que o motiva. A aparência 

fantasmagórica de uma relação entre mercadorias, para usar a feliz imagem de 

Marx, reduz essa relação a uma relação impessoal em que os agentes da troca 

se reduzem a meros suportes (Trägers), autômatos programados para fazer 

funcionar o mecanismo da circulação de mercadorias. Mas essa aparência 

apenas encobre uma relação complexa entre seres humanos que procuram, por 

meio daquele ato, satisfazer necessidades humanas concretas que não 
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poderiam ser satisfeitas pela produção independente de um único produto 

isolado (BOLAÑO, 2000, p. 30). 

 

Aqui, Bolaño primeiro reforça sua compreensão de que a particularização da 

forma comunicação é determinada pela derivação da forma política, o Estado. É da 

necessidade da norma social que se depreende um tipo específico de informação como 

pressuposto da relação mercantil; a relação econômica de compra e venda, por esse 

prisma, se dá por meio de uma “informação própria da relação mercantil” como 

“informação objetiva”. Segundo Bolaño, o momento contraditório dessa informação, que 

passa a ser formulada segundo o argumento de Habermas sobre uma ação comunicativa 

perfeita, é o da possibilidade da não-verdade, o que já configura a possibilidade de 

manipulação da informação pela publicidade. Enfim, 

 

(...) a relação que se estabelece entre dos proprietários de mercadorias que se 

defrontam no mercado constitui ato de comunicação completo. Isso é 

resultado, evidentemente, da existência de uma comunidade (ou de uma 

Lebenswelt, para usar o termo como Habermas) que não está posta em Marx 

na análise da mercadoria, mas que subjaz como pressuposto antropológico 

fundamental de toda a sua derivação da forma capital (idem, p. 32-3). 

 

As referências que Bolaño faz a Ruy Fausto demonstram todo o cuidado do autor 

para fundamentar sua particularização. Não resta dúvida da eficácia do procedimento para 

a derivação da forma comunicação. De qualquer modo, cumpre avaliar do mesmo modo 

o desaparecimento do capital nesse momento da exposição, que, se efetivamente não está 

posto na relação apresentada, tampouco figura como pressuposto. Bolaño afirma, quando 

discute a possibilidade de manipulação da informação pela publicidade, de um lado, e a 

informação perfeita ao gosto neoclássico, de outro, que nesse nível de análise as 

contradições figuram como suposições, mesmo que a igualdade entre os sujeitos livres se 

dê apenas como algo formal. Retomo aqui a síntese do argumento de Bolaño: 

 

(...) existe uma forma informação específica da relação mercantil, 

caracterizada pela objetividade e pelo seu caráter verbal e que cumpre as 

condições necessárias para ser considerada como ação comunicativa completa 

nos termos de Habermas. Além disso, apontei o fato de que, já nesse nível de 

abstração, fica dada a possibilidade da manipulação da informação pela 

publicidade, possibilidade essa que, não obstante, não se efetiva porque, nesse 

nível, ainda não se considera a informação como fonte de poder, já que os 

indivíduos são tomados como formalmente iguais (idem, p. 35-6). 
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Se o argumento de Grespan acima referido está correto, o primeiro nível de 

expressão contraditória da crise se dá justamente na circulação simples, pela necessidade 

para o capital da unidade entre a compra e a venda, que se autonomizam e possibilitam a 

interrupção da circulação. Ora, a liberdade formal dos proprietários de mercadorias é uma 

liberdade relativa justamente a essa necessidade. Já nesse nível não é possível ignorar o 

capital como sujeito, consequentemente o fetichismo. O fetichismo não está só na relação 

entre coisas, mas nas interversões daí desdobradas. Logo, pensar a informação objetiva 

como pressuposto da circulação simples precisa levar também esse aspecto em questão 

para que o caráter crítico se apresente desde a primeira célula da particularização da forma 

comunicação, no nível mais abstrato possível. Assim, acho correto formular, desdobrando 

a exposição de Bolaño a partir daquela de Grespan, que a necessidade da unidade entre 

as partes da circulação (ou seja, que compra e venda formem um fluxo que não interrompa 

a circulação de capital) é o fundamento (crítico) da informação objetiva, mais exatamente, 

a necessidade de circulação de informações. Concordando com Bolaño que a informação 

objetiva é pressuposto da circulação simples, e levando em consideração que o capital é 

seu pressuposto, deriva-se a necessidade do fluxo contínuo e livre de informações. 

A partir daqui seria preciso formular com mais vagar essa particularização, o que 

não é viável no espaço desse artigo. Só pretendo observá-la em contraste com a 

particularização da comunicação com relação ao Estado. Na continuidade da última 

citação, Bolaño desdobra a contraparte da relação entre a forma comunicação e o Estado 

como forma política, ressaltando a possibilidade de a força de coerção extra-econômica 

definir um tipo de comunicação distinta daquela particularizada da circulação simples, 

“capaz de monopolizar e unidirecionalizar a informação (ou ao menos um tipo de 

informação), em contradição, portanto, com o mercado” (idem, p. 36). Então, 

contrastando a possibilidade da comunicação como meio de dominação política com a 

informação como pressuposto da relação mercantil, Bolaño define a necessidade, nesse 

nível de abstração, do caráter público da comunicação.  

 

Mas, mais uma vez, essa possibilidade é apenas formal, não só porque não 

temos ainda o Estado completamente derivado, mas fundamentalmente 

porque, no reino da igualdade, a informação só pode assumir a forma de 

“publicidade” no sentido de TORNAR PÚBLICO. Isto tanto do ponto de vista do 

mercado quanto do da força de coerção extra-econômica. Tornar público: é 

essa a forma que a informação deve adquirir para adequar-se às exigências da 

circulação mercantil (idem). O caráter ideológico direto (propaganda) ou 

indireto (publicidade comercial, que cria um modo de vida, ou publicidade 

propriamente dita) da informação ainda não está totalmente determinado nesse 
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nível de análise, em que prevalece o momento da igualdade que caracteriza a 

aparência do sistema (idem). 

 

Parece correto afirmar que, mesmo nesse nível de abstração, seguindo a letra da discussão 

feita por Bolaño em torno da escola lógica da derivação, o caráter de proprietário livre e 

a dimensão pública da sociedade burguesa não é apenas um momento inicial, mas algo 

que está presente na totalidade do Estado como forma política, pois se trata de um de seus 

pontos imanentes de crise, derivados das interversões características da relação mercantil 

(o duplo caráter da mercadoria etc.). Logo, “tornar público”, o livre fluxo da informação 

é, também ao nível do Estado já em seu momento inicial de abstração, uma necessidade 

que entra em contradição com a possibilidade do monopólio e unidirecionalização – ou 

seja, o ponto de crise da informação em sua particularização do Estado como forma 

política. 
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