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que e que assim me persegues?
Eu venho quando me chamam, tomou 0
espectro,
Nao, tu yens sem ser invocado, exclamou 0
quimico.
Sem ser invocado, seja. Isso pouco importa.
o fato e que estou aqui.
Charles Dickens - 0 Homem e 0 Espectro
POT

Permitam-me iniciar esta exposiyao referindo-me a
uma conferencia, pronunciada, ha. cerca de cinco anos, na
Universidade de Riverside, na California, por urn conhecido
fil6sofo frances de indiscutivel orientayao heideggeriana. Pelo
fato de nao se encontrar filiado a qualquer tendencia marxista, as
palavras do citado fil6sofo conferem urn peso de grande
impormncia ao objetivo que pretendo emprestar a esta palestra.
Em 1993, por ocasiao da abertura de urn simposio intemacional
realizado nos Estados Unidos, dedicado ao pensamento de Marx,
ou melhor, ao provavel rumo que tomaria, a partir daquele
momento, a teoria marxista, Jacques Derrida lamentou
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Certamente, Demda expressou seu descontentamento
nao apenas com Fukuyarna, mas com todo aquele que levanta a
possibilidade de se. construir uma socieda~e .a~icer~ada,
exc1usivamente, no sIstema de mercado, no mdIVlduahsmo
exacerbado e na excessiva busca do consumo, abandonando 0
discurso sobre os direitos humanos, ignorando que jamais, em
toda a hist6ria da Terra, tantos homens mulheres e crianyas tern
side subjugados, exterminados ou perecidos diante de um
crescente estado de inaniya02. Ora, nenhum outro pensador, como
disse recentemente Paul Thomas, dedicou-se a causa dos
deserdados tanto quanta Marx, que desenvolveu seu trabalho
erudito a partir de urn compromisso poiitic03. Portanto, numa
epoca em que a poiitica e 0 comprometimento com as causas
sociais encontram-se em pleno declinio, e a medida que 0 sujeito,
cada vez mais, acha-se destituido de sua pr6pria essencia
enquanto homem, isto e, de seu ser social, nada mais justa do que
repensar uma teoria que nos ultimos tempos esteve soterrada sob
a imponente construyao da ret6rica neoliberal.
.De fato, existem razoes suficientes para que se deseje
urn nipido e singelo funeral do socialismo, sem pompas e sem
fanfarras. Em nome de uma concepyao ~e mundo, dogmatizou-se

~---_

...

t oria que jamais teve a pretensao de cnstahzar-se como
urna '~a tornar-se filosofia oficial ou perpetuar-se na hist6ria.
doutfl , e
h' ,. devena
. chegar a
a filosofia matena. l'lsta da ..1stona
lnvers'am nte
.
tefffiOcom 0 advento do comumsmo, que de modo algum
seU senta 0 ultimo estagio da sociedade humana. Isso foi
repre
,
ente exposto por Marx em suas obras de cunho filosofico e
cIaram
.
economico.Para ele, as foryas produtivas que se desenvolvlam no
. terior da sociedade burguesa criavam, elas mesmas, as
m
condiyoes materiais para a. soluyao. d'os a~tagom~mos. E
,
acrescentava:"Com esta orgamzayao socIal termma, asslm, a prehist6ria da sociedade humana,,4. Contudo, se nao podemos
responsabilizar Marx inteiramente pelo usa que se fez de suas
ideias, nao e possivel isenta-Io, igualmente, dos varios equivocos
cometidos em seu nome. Ja se comentou, na minha opiniao,
corretamente, que as ideias nao sac inocentes5. Por melhor que
seja 0 prop6sito do autor, a boa fe nao impede que grande parte
de suas ideias seja apropriada e modificada, particularmente se
ele nao e suficientemente cl~lfOao externar seu pensamento.
E ainda que suas formulayoes admitam uma certa
precisao conceitual, 0 argumento que utiliza para comprovar suas
teses nao se encontra destituido de criticas e julgamentos. Assim,
independentemente da clareza do texto, a interpretayao
transforma 0 autor em outro autor diferente; ou mesmo 0 leitor
em outro autor. Esse papel desempenhado pela leit':!'~~ obra e 0
que podemos chamar livremente de "desleitura" . E verdade
Cf. Marx, Contribui<;iio a Crttiea da Economia Politica, (Prefitcio), Sao
aulo, Martins Fontes, 1977, p. 25.
Consultar, nesse sentido, 0 artigo de Bobbio, "Qual Socialismo?", in Norberto
Bobbio, Umberto Cerrori et alii, 0 Marxismo e 0 Estado, Rio de Janeiro, Graal,
:'~79, p. 236.
Por desleitura entende-se a capacidade que interprete tern de modificar a
obra (ampliando-a e complementando-a),
nume especie de "expropriayaO
reparadora", como se seu predecessor "nao tivesse ido longe bastante", em
~nyao das diferenyas de epocas. Cf. Harold Blomm, A AlIglistia da In.fluencia,
Rio de Janeiro, Imago, 1991, pp. 36,43 e 106.
4

Jacques Derrida, Espectros de Marx, Rio de Janeiro, Relume-Dumarit, 1994,
p.81.
2 Essa constatayao de Derrida encontra-se no ensaio original que serviu de base
a sua palestra, publicado posteriormente numa revista inglesa, e que inspirou 0
livro que recebeu mesmo titulo. Cf. "Spectres of Marx", New Left Review, n.
146, mai-jun, 1994, p. 53.
3 Paul Thomas, "Critical reception: Marx then and now", in Terrel Carvel (ed),
The Cambridge Compannion to Marx, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997, p. 24.
1
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que se trata de urn processo arriscado e Macpherson, por
exernplo, ~a havia advertido para 0 perigo 'que corre 0 interprete
quando ve no trabalho de urn autor suposi90es que este nao
6
form~lou clararnente . Com efeito, nao podemos ter certeza de
que mterpretamos alguem corretamente. Naturalmente, faha
~~uela ~itua9~0"d~, intimidade que da origem as formas de
mtera9a? socIal , Ja que nao e possivel estar plenamente segura
de que a mt~rpreta9ao e justa7. A distancia que separa uma epoca
da outra estImula 0 leitor a promover uma analise em que obra e
autor sao deslocados do tempo. Mas se 0 problema de
periodiza9ao tende a promover urn grave problema por parte de
mterpreta90es demasiadamente livres, perigo maior e aceitar a
tese de que certos principios nao tern condi90es de serem
reformulados e que as palavras do pensador sao mais importantes
do que a. apropria9ao que delas se fa9a, fato que nao passou
despercebido aos olhos de Hobsbawn:

Hobsbawm, porem, nao deixa de lembrar que "por
.S distantes que tais doutrinas possam estar de suas ideia~
mal
. d
d
,,9 E
originclrias(...) aquelas SaDhistoricamente denva as. estas .
. gavel que qualquer afirma9aO deve ser levada senamente em
IDe.
d I'
,
e urna
con ta·, mas nao se deve desconhecer que to a eltura
.
. t rpreta('ao e interpretar nao e adotar mecamcamente as
IDe
Y
b . , .
- d
lavras de urn autor. Afinal, nao se pode su trau a mten9ao 0
paUtor aquilo que Gadamer chama de " a COlsa
. dtt"
0 ex 0 , 0 que
a
levar 0 "mundo" do texto a explodir 0 mundo do Gutor. A
po de
t
n'ta nao pode tomar 0 texto completamente autonomo a pon 0
esc
. d' ,,]0
de nao coincidir "mais com aquilo que 0 auto~ qms. lzer .
U berto Eco adverte para a bsoluta ausencia de smcroma entre a
n;ativa
e a reCeP9aO da mensagem. Nao o~stante a
imprevisibilidade de uma obra ser interpr~tad~,em se~tIdo fixo Por exemplo, uma "interpreta9aO autonzada -, nao se pode
- 11 ,
separar 0 emissor das circunstancIas da prodU9ao
A minha inten9ao nesta abordagem e adota~ .um
metoda de investiga9ao que se aproxime do si~ificado ongmal
do pensador - no caso 0 proprio Marx -, apropna~do-me de seus
textos, ajustando-os· a situa9ao presente, ma~ nao a ponto de
reconstituir seu significado objetivamente. SUgIro,portanto, que.a
interpreta9ao do texto de Marx deve aproximar-se de. u~ melO
termo entre a posi9ao de Skinner, para quem a tarefa pnnclpal do
interprete consiste em saber se no tempo em ~ue es~reveu e para
a audiencia que pretendia se dirigir, qual a mten9~0 do autor_e
recupera-Ia mais adiante, e a de Gadamer, que consldera .que nao
se deve dar muita aten9aO ao que alguem possa ter dltO, mas
· ]2
como se parece ou se apresenta ao Ieltor
A

A

"Na medida em que urn conjunto de ideias
sobrevive a quem 0 elaborou, deixa de estar
confinado ao ambito do conteudo e das intenyoes
originais. Nos limites muito amplos trayados pela
capacidade exegetica dos homens, ou ate pela
disponibilidade hurnana de declarar urn nexo
com seu predecessor amado ou predileto, aquele
bloco de ideias esta sujeito a urna serie
imprevisivelmente
vasta de mudanyas e de
transformayoes praticas e te6ricas"s.

6 C B. Macpherson,
Political
Claredon Press, 1962, p. 6.

Theory oj Possessive Individualism,

•

Oxford,

7 Wolfgang lser, "A interayao do texto com 0 leitor", in Luis Costa Lima (org),
Textos de Estetica da Recepriio, Rio de Janeiro, paz e Terra, 1979, p. 87.
8 Cf Eric Hobsbawm, "0 marxismo hoje: urn balanyo aberto", in Hobsbawm
(org!, Historia do Marxismo, Vol. 1I, Parte 1 (0 Marxismo Hoje), Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1989, p. 14.

Ibid, p. 14.
Citado por Paul Ricoeur, Interpretariio
Francisco Alves, 1977, p. 53.
II Umberto Eco, Os Limites da.Interpretariio,
9

10

XlV.
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e ideolog7Qs, Rio de Janeiro,
.
Sao Paulo, Perspectlva, 1995, p.
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Obviamente, e impossivel (ou pelo menos, nao se
?ev~) adotar esses dois metodos isoladam~nte cada urn em sua
mtelreza
.
. . . Se nao concedemos aten~ao ao 'que 0 autor diz
exphcltamtente, perdemos de vista 0 conjunto geral de seu
pens~mento e sua pretensao imediata; se 0 recompomos, na sua
totahdade
deslocamos as 1'delas
' . de seu ambiente natural e as
.'
aphcamos anacronicamente a urna realidade diferente tomandoas passiveis de distor~ao. Em regra, tem-se observado, por urn
Lado, .urna venera~ao cega, urna adesao quase idolatra a
doutnna" de Marx - p t'
, .
" " ~
ra Icamnte urna especle de metamorfose
de urna relIgtao.pro~ana"-, e por outro, urna abertura ta~ ampla
qu~ se chega a Identtficar 0 filosofo e economista alemao com
~aIS urn ava~a: do liberalismo social. Nao quero afrrmar com
ISSO,~~e a analIse que desenvolvo nesta comunica~ao e 0 resgate
defimtlvo da "verdade" do marxismo. Sartre dizia que a
confian~a que a filosofia tern de si mesma e de seu
desenvolvimento futuro apenas reproduz as certezas da classe que
13
a sustenta . Em ultima analise, isso significa que a verdade
~bs~luta acaba por transformar a filosofia em ideologia e
J ustlfica~ao de seu proprio sistema. Minha participa~ao neste
encontro e urn esfor~o academico (e politico) no sentido de
ava!iar a teoria de Marx nos limites da modemidade - isto e no
honzont~ de sua propria epoca - e urna tentativa de resga~ 0
valor UnIversal de algumas das principais proposi~oes do seu
pensamento social para integra-lo na perspectiva das sociedades
ditas pos-modemas.

13 Jean-Paul Sartre, "Questao de Metodo", in Os Pensadores, Vol. XLV, Sao
Paulo, Abril Cultural, 1973, p. 120.

Entendo que como qualquer outro grande pensador,
Marx foi homem de sua epoca, e sua obra produto de urn
momento historico determinado. Isso, porem, nao quer dizer que
sua teoria seja desprovida de qualidades que a impe~am de
superar seu proprio tempo. Ao contrario, ela sobreviveu as
condi~oes que deram origem ao seu nascimento e mantem-se
viva na atualidade. Embora se deva reconhecer que algumas de
suas formula~oes SaD efetivamente datadas, e preciso aceitar,
igualmente, que a filosofia politica e social que the da respaldo
possui urn alcance e urn valor normativos que a tomam tao atual
e valida quanto 150 anos atras. Desde 1989, quando 0 grupo de
paises que compunham 0 denominado "socialismo real"
sucurnbiu diante da ineficiencia e burocracia estatais, mas
tambem frente a avassaladora retomada do pensamnto liberal,
chegou-se a imaginar que a historia, categoricamnte, havia
encerrado sua trajetoria.
.
Proclamou-se que os paises industrialmente
avan~ados do Ocidente, de modo geral, permitiam que seus
cidadaos tivessem ilimitado acesso a bens de consurno, tais como
video-cassete, esU:reos e outras maravilhas produzidas pelo
regime capitalista. Chegou-se a entender, absurdamente, que a
sociedade sem classes prevista por Marx chegara aos Estados
Unidos pelo caminho do capitalismol4. Contudo, a euforia
provocada pela falencia do sistema socialista do Leste europeu
nao foi suficiente para sepultar,fur ewig, urn pensamento que se
recusava a morrer sem ter realizado, ao menos, urna parte, ainda
que infima, de seu projeto historico. Os 830 milhoes de
14 Cf Francis Fukuyama, "The End of History?", The National Interest, verito
de 1989, p. 8, e The End of History and the Last Man, Harmondsworth,
Penguin Books, 1992, pp. 89-108. Fukuyama extrai suas ideias do famoso
texto de Alexandre Kojeve, Introduction a la lecture de Hegel, Paris,
Gallimard, 1994, pp. 436-437. (Reprint de 1947).
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desempregados em todo 0 mundo a crise financeira em escala
. e 0 desastre economico'.. que frequenta u Itunamen
.
te
Planeta na,
Estad os que ate bem pouco eram considerados a unage~
.
'l'd
so 1, a
~e uma nova ldade de Ouro do capitalismo mundial (posmdustrial), ja nao parecem entusiasmar - a nao ser uns poucos e
recalcitrantes dirigentes de algumas sociedades do terceiro
mundo - 0 universo pOs-modemo da mesma forma que, ha uma
decada, 0 anfulcio da morte do marxismo produziu urnfrenesi nas
mais diversificadas correntes do pensamento de direita.
Passados os primeiros
momentos
de euforia,
promulgados solene e apressadamente pelos epigonos da nova
ordem, percebeu-se que 0 cadaver nao estava , talvez , ta~ morto
como se pensava, e que 0 globo nao girava ta~ bem sobre suas
proprias juntas. "0 mundo esta fora dos eixos (out of joint), diria
Hamlet, apoiado por Derrida, e 0 espectro retoma para assombrar
a Europa; e agora nao mais apenas ela. "Na ocasiao em que urna
nova desordem mundial tenta instalar seu neocapitalismo e seu
neoliberalismo, denegayao alguma consegue desembarayar-se de
todos os fantasmas de Marx" 15. E nao sem razao. 0 espectro
ronda 0 planeta nao por estar ali, presente. Nao ha Dasein no
espectro,16 pelo menos nao ainda. Mas a propria ameaya ja e urna
presen9a constante, embora 0 Ser nao possa (ainda) claramente
manifestar-se, diria mesmo, desvelar-se. Apenas a ente mantem
sua silhueta, esperando a pre-sen9a, 0 ser-a£. Mas nao e proprio
de urn fantasma, de urn espectro (Gespenst) ir e voltar, assombrar
os vivos, freqiientar 0 presente sem estar verdadeiramente ali?
Voltemos a Derrida:
.
.

comunismo sempre foi e sera espectra1: esta
sempre por vir e distingue-se, como a democracia
mesma, de todo presente vivo como plenitude da
presenya a si (...)As sociedades capitalistas

sempre podem dar urn suspiro de alivio dizendose: 0 comunismo acabou
desde os
desmoronamentos dos totalitarismos do seculo
XX e nao somente acabou como tambem nao
aco~teceu, isso nao passou de urn fantasma. Mal
podem denegar isto, 0 inegavel mesmo: ~
fantasma nao morre nunca, esta sempre por Vlf
. au par retornar".

o que Derrida, urn filosofo nao marxista, quis dize:
Evocar' 0 marxismo conjurar 0 fantasm a de Marx e
com lSS0.
'.
fi 1
ins irar-se em urn certo espirito do m~TXlsmo, permanecer 1~ .ao
u~ sempre fez 0 marxismo, ou seJa, proceder a uma ~ntIca
;adical do status quo, do modo de ser presente da sOC1edade
'tal1'sta pois queiram ou nao todos os homens sobre a Terra,
cap l
,
.
18 P
.
",
1 s sao herdeiros de Marx e do marx1smo . or lSS0, sera
~e~pre urn erro nao ler, reler e discutir Marx". 19 .Apr~ender. sua
heranya seu legado. Ma~ como, se Marx Jama1s de1xou
a
testame~to? Ou sera que expressou sua ultima .vontade de for:rn
cifrada, destinada a ver sua obra lida, entendl~. desenvol~ld~?
ampliada, modificada pelos seus posteros? QuaIS deles, p~re~ .
Ortodoxos, heterodoxos, revisionistas, remanescentes da ultima
trincheira de urn sistema falido que em seu nome perpetrou os
mais terriveis absurdos - teoricos e praticos? Dessa fo~a, tudo
.
.
d'"
t "franceses da decada de
que se1, como d1sse Marx os maTXlSas . ,,20
70 do seculo passado, e que "nao sou marx1sta
.

?

"0

Derrida, Espectros de Marx, pp. 57-58.
16 ibid, p. 138.

18

Cf Ibid pp. 120 e 123.
'
IbId, p. 29.
'd d 5 d gosto
20 Sobre isso consulte-se a carta de Engels a Konrad Schnu tee
a _
de 1890 in
Marx e F. Engels, Cartas Filos6ficas e Quiros Escntos, Sao
19 '.
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Paulo, Gnja1b~, 1977, p. 32.
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.
Vejamos enta~
.
,
.
hOle?Ainda ha I
por outra VIa. a que e ser marxista
,
ugar para Marx
.
pos-moderna? Vale a
no pensamento que domma a era
"marxiana" isto ' ~na ler a obra de Marx nurna perspectiva
,
' .
palavras e mesmo
s'e, mterpretand
_
o-a segund0 suas propnas
ou devemos conSI'dera-la
'
uma teoria datad ua .mtenl'ao
Y,
como
. ,.
a, vmculada ap
dad
histonco que che ou a
enas ~ ~,
0 momento
ainda: uma teori; ue seu termo no propn~ seculo XIX? au
sociedades pos-mod q
encontrou seus hmltes no limiar das
esgotou-se com oem;s, porq~to tudo que Marx tinha a dizer
informLitica nurna ' esenvolvlmento da tecnologia e da
.
epoca em que
d
pratlcamente globalizado? Essas .
~ ~un 0 encontra-se
mero exercicio estI'II't'
mdaga~oes nao representam urn
. .
S ICO ou alguma £' u I
]ustlficar, antecipadamente
d _
?r:m a velada para
teoria de Marx ela ' .' ~a a esao acntIca ao marxismo. A
mesma, renov~ndop::na, r~o~~de sobreviver ~riticando-se a si
morrendo, para renascer ~ai; adiar::::to de VIsta, em ~urna,
Marx, de sua teoria no mundo
t'
a que pensard entao de
,
,
con emponlne
as portas de urn novo mileru'o.?
0, quan 0 estamos
Paradoxo da historia Pobr M
.
legado. Seu esp6lio permanece di~putad~ at'arx ~elxou ~ rico
quem de direito, ou nao. Dificil saber I' e ?S dias de hOle,por
o (ou os) destinatcirio(ou destinatario~) ~posslvel mesmo preyer,
frase celebre, Marx afirmou que "a tr d' ~ se; testamento. Nurna
mortas oprime como urn pesadelo a ~~aboe todas as gera~oes
.
0 cere ro dos VI' ,,21 NConsegUlmosnos libertar do
vos . ao
poderia imaoinar que sua ~s~ado. P~ovave1menteele nunca
e'
propna teona q
t' b
recebeu atestado de obito das cassandr ' u~ a e. em pouco
tanta opressao sobre 0 qu
t d as neohberaIs, exercesse
modernidad
e res a os sobreviventes da pose. Seguramente, 0 testamento politico de Marx jamais
21

Karl

Marx, 0 18 Brumario de Luis B
.
1968, p. 15.
onaparte, Rio de Janeiro, Escriba,

foi dirigido a quem quer que seja. Pelo que se sabe, apenas urn
1l1arxistase apresentou como "herdeiro legal" do rnaterialisrno
historico, ancorado na autoridade que the concedeu Engels de ser
seu executor testamentario.22 A polemica gerada em torno dos
rumos que tomou 0 marxismo a partir desse fato perdura ate os
nossOSdias.
Embora nao seja 0 local para discutir esta questao,
nao restam duvidas de que Bernstein teve 0 merito de romper
com urna visao determinista da historia que, nao obstante os
resultados de sua revisao, contribuiu para a abertura de urn
espa90 em que 0 livre debate das ideias tornou-se praticamente
obrigatorio. Algumas das corretas criticas feitas por Rosa
Luxemburgo, nao invalidam a ideia geral de Bernstein, que se
empenhava em demonstrar a existencia de urna lacuna entre a
pratica e a teoria da social-democracia alema. A critica, porem,
tinha urn alcance bem mais amplo do que se possa imaginar. Ela
atingia diretamente 0 problema do proprio metodo marxista e nao
se resurnia a repetir, mecanicamente, 0 que afirmaram ou
deixaram de afirmar Marx e Engels. E este e 0 cerne da questao.
Ambos os autores jamais pensaram em formular urna teoria que
manifestasse aspectos de catecismo.
.Marx e Engels, mais de urna vez, tiveram
oportunidade de esclarecer a questao. "Nossa teoria", dizia 0
ultimo, "nao e urn dogma, mas a exposi~ao de urn processo de
evolu9ao que compreende varias fases consecutivas". Em outros
trabalhos, Engels ja havia advertido para os riscos decorrentes de
urn demasiado apego as palavras, entorpecendo e engessando,
assim, a dinamica historica, mas alertava, de forma impiicita,
para a inconveniencia do completo afastamento das inten90es do
autor. Seguir urna teoria com zelo biblico e incorrer no equivoco
do dogma; ignora-Ia totalmente e abandonar os principios sob os
22

Cf Iring Fetscher, "Bernstein e 0 desafio it ortodoxia", in Eric Hobsbawm
(org), Historia do Marxismo. 0 marxismo na epoca da Segunda Internacional,
Vol. 2, Parte I, Rio de janeiro, Paz e Terra, p. 274.
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quais se movia u~a "d~da concepyao. a receptor (ou 0 leitor)
encontrava-se pOlS dlante de urn dilema insoluvel: 0 que
realm~nte p~de fazer acha-se em contradiyao com toda sua
atuac;.aoantenor (...); eo que deve fazer nao e realizavel". Assim
os homens descobriam "no dia seguinte que nao tinham ideia d~
que estavam fazendo, que a revoluyao feUa nao se parece nem
urn pouco com a que eles gostariam de ter realizado,,2~.
A exposiyao desse metodo cientifico jamais
abandonou nossos autores. a principio fundamental da analise de
Marx base~v.a-sena evoluyao da hist6ria, na elevayao progressiva
de urn.estaglO a outro da hurnanidade, nurn avanyo continuo do
a?Aerf~lyO~ment?
social. au como diria Engels: "A hist6ria das
clenc~as e preclsamente a hist6ria da eliminayao progressiva da
estupldez - ou entao de sua substituiyao por urna estupidez nova
cada vez menos absurda,,24.As formulayoes mais convincente~
do metodo de analise do materialismo hist6rico procedem
t odaVla,
. d0 propno
,.
Marx.25 A hist6ria sempre foi urna ciencia,26e'

23

Cf ~ngels, Carta it Florence Kelley-Wischernewetzky, de 28 de dezembro de

1886, m K. Marx: e F. Engels, Obras Escogidas, Vol. ill, Moscou, Editorial
Pr~.gresso, 1974, p. 509, e As Guerras Camponesas na A/emanha, Sao Paulo,
Gri]a1bo, ~977, p. 102 Ver ainda, a carte de Engels it Vera Zassulitch, in,

Rubens Cesar Fernandes, Dilemas do Socialismo, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1982, p. 203.
24 C.f a carta de Engels a Konrad Schmidt, de 27 de outubro de 1890, in K.

Marx e F. Engels, Cartas Filosoficas e Oulros Escritos Sao Paulo Grijalbo
1977, pp. 39-40.
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,

,

A."revisao marxista" ~e Marx:e mais restrita do que a de Engels, mas nem
por 1SS0.~enos expresslva. Seu ponto de vista a respeito do Estado sofreu
substancllllS altera~oes com 0 passar dos anos, afetando ate mesmo sua
concep~ao _de revolu~ao. Marx: foi capaz de observar as profundas
transforma~oes que se operar~ no seio das sociedad,es politicas, mudan~s
que 0 levar~ a reformular muttas de suas convic~5es. E 0 suficiente comparar
o ~arx: antenor a 1848 com 0 que escreveu. A Guerra Civil na Franfa ou a
Crztlc~.do Programa de Gotha para se ter uma ligeira imagem do seu metoda
de ~altse. Urn trabalho esclarecedor sobre 0 tema e 0 livro de Carlos Nelson
Coutinho, A Dualidade de Poderes, Sao Paulo, Brasiliense, 1985.
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~la
e 0 caminho para a compreensao do desenvolvim~nto
~urnano. Processo civilizat6rio em evoluya~. Pro~esso evolutlVo;
. a palavra chave! Esse procedimento fOi exphcado por Marx
elS
- d0 seu
de diversas formas e e revelador do mo~o d. e apl'lCaya~
etodo cientifico. Nos Manuscritos Economlcos e Fdosoficos de
T844 ele expOsos principios iniciais desse metodo:
"0 comunismo e a fase da nega<;ao e e, por
conseguinte, para a proxima etapa do
desenvolvimento, urn fator real e necessario na
emancipa<;aoe reabilita<;aodo homem,,27.

Marx considerava 0 comunismo como uma etapa
superior na hist6ria da humanidade, mas ,n~o a ulti~a.,
comunismo, para ele, era a "forma necess~a e ~ p~nclpl~
dinamico do futuro imediato, mas 0 comunlsmo nao e em SI
mesmo a meta do desenvolvimento - a forma da sociedade
humana,,28.Isso significa que a analise marxista das sociedades
nao se restringe a considerar 0 comunismo como uma es¢cie de
fim da hist6ria como muitos acreditam; 0 comunismo e uma
etapa elevada sociedade mundial, mas apenas uma fase a mais.
Marx confirmou esse fato ao criticar 0 Programa de Gotha

?

&

Marx, A Ide%gia A/emii, Vol. I, Lisboa, Editorial Presen~a, 1974, p. 18:
"Apenas conhecemos uma ciencia, a da hist6ria". Ap~s~ dessa passa~e~. te~
sido cortada do manuscrito, Marx jamais abandonou a Idela de que a histona e
urn elemento importante para desvendar as estruturas econ~~cas do ~~ssado e,
consequentemente, elaborar proje~6es para 0 futuro ate 0 limite p~~t~d~ pelas
condi~oesda epoca. Engels aborrrecia-se com os pr6prios correltglOnanos que
utilizavam a concep~ao materialista descoberta por Marx como desculpa para
nao mais estudar hist6ria, uma ciencia capaz de "investigar detalhadamente as
condi~es de vida das diversas forma~6es sociais". Cf. a carta a Konrad
Schmidtcitada, in Cartas Filos6ficas ... p. 32.
27 Marx, Manuscritos Economicos e Filosoficos de 1844, inserido ~omo
apendice ao livro de Erich Fromm, 0 Conceito Marxista do Homem, Rio de
~:neiro, Zahar Editores, 1975, pp. 126-127.
Cf. Ibid, p. 127.
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elaborado pela sociaJ-democracia alema. Indagava-se, entao: que
transforma~ao sofreni 0 Estado numa sociedade comunista? A
resposta de Marx foi direta: "So a ciencia pode responder a esta
pergunta,,29.
As inflexoes mais incisivas, porem, encontram-se em
dois trabalhos adminiveis, duas investiga~Oes de natureza
historica e economica: 0 18 Brumario de Luis Bonaparte e 0
Capital. ~o primeiro, um exercfcio de estudo historico, Marx
r~c~~ecla que os homens eram capazes de fazer sua propria
hlstona, mas nao nas circunstancias que queriam. Pesava sobre
eles uma fortissima tradi~ao - a heran~a historica dos
antepassados. Os mortos permaneciam oprimindo os vivos30, Em
todo caso, a historia deveria prosseguir. E ate as classes
govemantes, como se refere Marx no segundo desses escritos sua
obra principal,
,
"come9am a se dar conta, vagamente, que a
sociedade atual nao e algo petreo e imutavel, mas
urn organismo vivo, suscetivel de mudan9as e
sujeito a urn processo constante de
transofima9ao,,31.

o valor do metodo cientifico do trabalho de Marx
seria reconhecido ate mesmo por muitos de seus criticos, narrado
pelo proprio filosofo em urn dos prologos do Capital:
"0 valor cientifico de tais investiga90es estribase no esclarecimento de leis especiais que
presidem 0 nascimento, a existencia, 0
desenvolvimento e a moTte de determinado
29 Cf
Marx-Engels-Lenin,
Crttiea ao Programa de Gotha, Crttiea ao
Programa de Eifurt e Marxismo e Revisionismo, Porto, Portucalense Editora,

1971, p. 30.
Marx, 018 Brumario ... p. 15.

30
31

Marx, El Capital, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1973, p. XVI.

organismo social e sua substitui9ao por outro
mais elevado.
Este e, indiscutivelmente, 0 valor que se tern de
reconhecer na obra de Marx,,32.

E exatamente esse metodo, e por admitir que a
. toria e urn processo em evolu~ao, que tanto Marx como Engels
hIS
,.,
ifi
C
.
,
"evisam" sua propna teona. 0 Mam esto
omumsta e urn
e:emplo tipico, mas nao 0 tinico, de como esses d~is pensado~es
tavam a obra que criaram. Se por um lado 0 Manifesto mantem
tra
,
,
I'd d
uma surpreendente atualidade - para nao dizer umversa.I a e-,
pontando para 0 processo de globaliza~ao do capItal e a
amundializa~ao do proprio sistema de mercado capIta
, l'Ista33 , por
outro demonstra que varias de suas teses estao caducas,
envelhecimento que foi reconhecido por seus autores, No
Prefacio a edi~ao alema de 1872, Marx e Engels advertiam que
"nao se deve atribuir demasiada impormncia as medidas
revolucionanas enurneradas·no final do capitulo II". Em seguida
acrescentavam:

32

Ibid, p. XXIII.

Marx e Engels, "Manifesto do Partido Comunista", in Cartas Fil~s6.fieas e
as pp. 87-88. A ideia de globalizayao da
economia capitalista ja se encontrava, in nuee, em A ldeologi,! Al~mii: ,"Por urn
lado, este desenvolvimento das foryas produtivas (que trnplica Ja que a
existencia empirica atual dos homens decorre no ambito da hist6ria mundial e
nao no da vida local) e uma condiyao pratica previa absolutamente
indispensavel (. ..) pois e unicamente atraves desse desenvolvimento universal
das foryas produtivas que e possivel estabelecer urn interciimbio universal (...)
fazendo com que vivam (...) de fato a hist6ria mundiaF'. Ate ~esmo 0
processo que vivemos hoje por meio da informlitica (qu~ nao quer dlZ~r que
Marx tenha previsto 0 seu aparecimento), ja estava impliClto na expect~tlva de
Marx do desenvolvimento tecnol6gico: "Assim, se em Inglaterra se mventar
uma maquina que, na india ou na China, tire 0 pao de milhares de trabalhadores
e altere toda a forma de existencia desses imperios, essa descoberta torna-se urn
fata da hist6ria rnundial". Cf. pp. 42 e 45. (Grifos no original).
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Outros £Seritos, particularmente,

"Levando se em conta que 0 desenvolvimento
colossal da grande industria nesses ultimos vinte
e cinco anos e os progressos correspondentes da
organiza9ao da classe operana em partido; tendo
em vista as experiencias concretas, primeiro da
Revolu9ao de Fevereiro e, depois, sobretudo, da
Comuna de Paris (...)este programa esta agora
envelhecido em alguns pontos,,34 .

A revisao· dos dois teoricos prossegue em vanos
campos de atua9ao. A propria teoria do Estado e da Revolu9ao e
reformulada por Engels em 1895, e algumas vezes pelo proprio
Marx35. Contudo, nao e possivel compreender Marx apenas pelo
angulo cientifico de sua teoria. A ciencia nos ajuda a entender 0
processo historico em sua evolu9ao, mas nada nos diz das razoes
que conduziram Marx ao comunismo. Acredito que. urna
profunda indigna9ao contra as injusti9as sociais serviram de

Marx e Engels, in Cartas Filosoficas ... p. 64.
• Utilizei-me do termo revisao nao sem alguma resistencia. Ate certo ponto,
Sartre tern razao quando diz que 0 "revisionismo" e urn truismo ou urn
absurdo, pois nao tern sentido readaptar uma filosofia viva ao curso do mundo,
pois ela se adapta por si mesma, uma vez que nao se dissocia do movimento da
sociedade. Contudo, e perigo so mencionar essa "adapta9ao mecaruca" da
filosofia sem referir-se a sua rela9ao com 0 agente da transforma9ao, porque
retira ao sujeito sua capacidade de atua9ao, isolando a teoria da pnitica. A
corrente marxista do estruturalismo apoia-se, basicamente, nessa visao que, em
ultima instancia, conduz 0 pensamento de Marx ao irracionalismo.
3S Veja-se, por exemplo, as Introdu90es de Engels as obras de Marx, "As lutas
de Classe na Fran9a" e "Trabalhador assalariado e capital", onde 0 charnado
"segundo violino" modifica, inclusive, a terminologia do Ultimo ensaio sob a
alega9ao de que os tempos alteraram 0 modo de ver de ambos e que 0 proprio
Marx teria revisto novamente 0 texto em fun9ao da mudan9a de epocas. Cf
Marx e Engels, Textos, Vol. 3, sao Paulo, Edi95es Sociais, 1977, pp. 52-59 e
93-110.
34

ponto de partida para que Marx dedicasse seus estudos Ii causa do
socialismo.

a
a

"A adesao de Marx causa proletaria" - lembra
Rubel - "e anterior justificayao cientifica dessa
adesao: ela e fruto de uma decisao etica e nao da
critica da economia potitica,,36.

Embora discordando de determinados criterios que
marcam esse tipo de posi9ao, Reiman aceita a hip6tese de que 0
marxismo e mais do que urna observa9ao, urna analise e urna
previsao, Ii medida que Marx ve 0 capitalismo como sistema de
explora9ao, termo que sugere urna condena9ao moral37. Ainda
jovem, Marx demonstrou, na sua Tese de Doutorado, certo
entusiasmo pela filosofia moral de Epicuro 0 que deve ter-Ihe
marcado pelo resto da vida. Nao foi apenas a fisica epicurista - 0
desvio dos atomos, 0 clinamen - que impressionou Marx, mas a
natureza etica que dela pode derivar. A descoberta de Epicuro
chamou a aten9ao dQfilosofo alemao porque ele viu na proposta
do pensador grego a possibilidade da teoria do acaso oferecer
condi90es ao homem de interferir em seu proprio
desenvolvimento, pois ali estava, em embriao, 0 elemento
filosofico para definir 0 criterio de liberdade.
Para Marx, 0 acaso era a nega9ao do vinculo entre 0
homem e a divindade que estabelecia, ate entao, urn destino
definido. "Seria urna desgra9a viver na necessidade; mas viver na
necessidade nao e urna necessidade", escrevia Marx repetindo
EpicurO.38 Essa preocupa9ao com a forma9ao moral do homem

:6 Maximilen Rubel, Marx Critique du Marxisme, Paris, Payot,

1974, pp. 219-

220.
37 Jeffiey Reiman, "Moral philosophy:
The critique of capitalism and the
problem of ideology", in Terell (ed), he Cambridge Companion to Marx, p.
142.
38 Cf
Marx, Diferen~a entre as fi/osofias da natureza em Dem6crito e
Epicuro, Lisboa, Presen9a, 1972, p. 151. Ver tambem Epicuro, Massime e
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acompanha Marx ate 0 fim dos seus dias. A critica moral que ele
dedicou ao capitalismo ja estava presente na Questao Judaica. 0
homem real so se reconhece sob a forma de individuo egoista; e 0
.
39
homem verdadeno somente sob a forma do cidadao abstrato .
Critica reiterada, em grande parte, nos Manuscritos:
"Com a propria Economia Politica (...) 0
trabalhador afunda ate wn myel de mercadoria, e
wna mercadoria das mais deploniveis (...) A
desvalorizayao do mundo hwnano awnenta na
razao direta do awnento de valor do mundo das
coisas (...) Por isso, 0 trabalho hwnano produz
maravilhas para os ricos, mas produz priva~ao
para 0 trabalhador',4().

Mesmo na sua obra considerada mais madura, Marx
nao deixa de denunciar a degrada9ao moral do trabalhador sob 0
regime economico capitalista. 0 avan90 tecnologico deixa sua
marca indelevel na essencia hurnana. 0 homem transforma-se
nurna simples pe9a de maquina, onde nem mesmo os lares saD
preservados. A explora9ao de crian9as e mulheres e
simplesmente 0 resultado logico do desenvolvimento tecnic041.
Contudo, 0 conflito entre a ciencia e a moral obscureceu, ate
certo ponto, a compreensao de sua teoria. Marx passou a ser visto
como urn profeta dos novos tempos, "determinando" a iminente
"catcistrofe"do capitalismo e a inevitcivelvitoria do socialismo.

aforismi, Roma, Tascabili Economici Newton, 1993, p. 47. A edi~ao italiana
traduz corrctamente 0 termo grego Kakov por mal ao inves de desgra~ mas
utiliza dois vocabulos diferentes para a palavra necessidade - bisogno
(carencia) e esigenza. 0 texto original no idioma grego refere-se apenas a
avaykTl para exprimir 0 que se entende por necessidilde.
39 "La question judia", in Karl Marx e Arnold Ruge, Los Anales FrancoAlemanes, Barcelona, Ediciones Martinez Roca, 1973, pp. 248-249.
40 Marx, "Manuscritos ... in Fromm, cit. Pp. 89, 90 e 92.
41 Cf. Marx, El Capital, Vol. I, pp. 295, 324, 328 e 357.

Embora jamais tenha considerado 0 comunismo
como a etapa final da hurnanidade - equivoco em que incorreram
nurnerosos analistas de sua teoria -, nao restam duvidas de que
Marx teve, em certa medida, urna parcela de culpa das varias
acusa90es que pesam sobre ele. Admitiu, claramente, que a
vitoria do socialismo era inevittivel, por ser urna necessidade
historica. Com isso ele concedeu urn carater quase fatalista a sua
filosofia, urna visao escatologica do mundo, entrando em conflito
com a ideia de que 0 sujeito tambem e protagonista de sua
propria historia. Ele que ta~ bem soube superar seus proprios
limites, sua propria teoria.

Voltemos, portanto, ao problema inicial. Sem nos
afastarmos inteiramente da teoria de Marx, esforcemo-nos por
"supera-la", 0 que, em outros termos, envolve 0 problema da
recupera{:ao. Recuperar o· que? 0 espirito de Marx ou, ao
menos, urn certo espfrito de Marx, como propoe Derrida. Eis a
dificil tarefa. Conjurar 0 espectro, evocar 0 fantasma para faze-Io
descer a sepultura. Morte e renascimento; nao e essa, afinal, a
fun9ao da dialetica, a sintese como tese? Nega9ao e afirma9ao.
Negar Marx; reafirmar Marx. Qual Marx? A resposta parece
obvia: 0 Unico Marx. Formula estranha, reconhe90, mas que me
parece eficaz para agregar, nurna so pessoa 0 cientista e 0
utopico; 0 estudioso que esmiu(fou 0 capitalismo a partir de urn
metoda cientifico, e 0 critico moral que projetou urn futuro
incerto.
Futuro contraditorio em permanente tensao entre a
ciencia e a moral. Marx procurou superar a primeira para realizar
a Segunda. Foi pioneiro em negar (dialeticamente) seu proprio
passado para confirma-Io mais a frente. "A historia nos
desmentiu", dizia Engels no ana de sua morte, em 1895,
"revelando que era urna ilusao nosso ponto de vista daquela

------------------

epoca,,42.Mais de cern anos nos separam do periodo e~ que
viverarn Marx e Engels. No entanto como sua teona, tao
"antiga" nos parece tao nova. Toma-se' dificil, porem, para n~~,
cidadaos das sociedades pos-industriais, ler Marx sob 0 ".l~S
exclusivamente cientificista. A "ciencia" marxista nos auxlha
apenas em parte a entender nossa heranya, nossos mortos que
continuam a oprimir os cerebros dos homens pos-modemos., .
Ousaria dizer que, se quisermos manter-nos fiels ao
espirito de Marx, precisamos recorrer, primordialmente, ao seu
projeto etico. E por urna razao cabal. A preocupayao em dotar 0
materialismo historico de urn fundamento cientifico - 0 que
devemos reconhecer, nao so e valido como obrigatorio ~~ra .a
compreensao da realidade - contribuiu para que a ClenCla
eclipsasse 0 projeto etico de Marx, da mesma forma que a
"excessiva enfase" concedida a economia fez com que os
elementos da superestrutura politica fossem negligenciados,
conforme explicou Engels ap6s 0 desaparecimento de M~rx.
Desse cientificismo resultou urna grave distoryao, que fOi 0
ocultamento do sujeito na teoria marxista. Reiman notou
perfeitamente essa falha quando disse que .se a sUbstitui~a? do
capitalismo pelo comunismo e urn aconteclmento necessano, 0
desenvolvimento apoiado na luta dos trabalhadores toma-se
·
'143 .
perfeitamente dlspensave
.
. Dai a necessidade de se compreender, hOje, 0
marxismo, penso eu, como uma normatizayao da vida social. Ou
como diria Agnes Heller, "dar ao mundo uma norma para que os
homens sejam capazes de dar uma norma ao rnundo,,44.Como
faze-lo contudo, esta fora do alcance dessa locuyao e, talvez, de
minha 'capacidade. 0 certo e que esse projeto etico - 0 valor
universal do pensamento de Marx - nao pode estar dissociado da
42

Engels, Introduyao

Ii

obra de Marx, "As Lutas de Classe na Franya", in

Textos, p. 97.
»
. .
d
148 149
Reiman, "Moral philosophy ... , edlyao clta a, pp. .. .
44 Agnes Heller, A Filosofia Radical, Sao Paulo, BraSlhense, 1983, p. 190.
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politica nem dos rnodos de relayoes sociais centrados nos novos
sujeitos (coletivos e individuais) que emergem nos tempos
modemos. Essa dimensao etica foi, inclusive, reconhecida por
Engels, em urn de seus artigos sobre 0 Capital, em 1867. Para
ele, podia se distinguir, na obra de Marx, duas abordagens
fecundas. Uma delas destinada a uroa analise das relayoes
economicas atraves de urn metodo materialista, historico~ a outra
nao escondia as tendencias do autor nem suas conclusoes
subjetivas45.
Provavelmente, esta "desleitura" de Marx pareceni
urn pouco heretica para alguns, ou mesmo ortodoxa para outros.
o proposito desta comunicayao e modesto. Tern apenas 0 intuito
de expor meu entendimento sobre urn pensamento que nao se
pode repetir inteiramente (mecanicamente), nos dias de hoje, sob
pena de se cair nurn anacronismo, ou, como mencionou Engels,
descobrir no dia seguinte que as transformayoes que fizemos nao
eram as que queriamos. Ademais, tambem nao tenho a pretensao
em propor qualquer forma de sociedade para 0 futuro, a nao ser 0
objetivo de p~rmanecer seguindo 0 exemplo de tantos outros
marxistas e nao-marxistas de transformar 0 ou-topos, 0 (ainda)
inexistivel, em algo realizavel, tangivel, sem no entanto apontar
para definiyoes pre-estabelecidas ou para alegadas "verdades
evidentes". Penso que, desse modo, mantenho-me fiel a urna
concepyao de mundo, ao mesmo tempo em que 0 espectro
permanece rondando nosso planeta. E nisso, acho que nao estou
muito distante do espirito de Marx. Aqueles que imaginam urna
soluyao final para esse ato, seguramente se decepcionarao.
Acredito que meu papel e somente 0 de avaliar a presenya de
Marx entre nos, e nao 0 de formular soluyoes. Nao foi isso 0 que
Marx fez em 0 Capital?
As palavras de Engels sao suficientes para servir de
preparayao para 0 final desta palestra: "0 que 0 leitor averiguani
45 Artigos de Engels sabre
El Capital, Vol. I, p. 742.

0

primeiro livro de 0 Capital, em apendice a Marx,

nesta obra nao e precisamente como as coisas vao ocorrer, mas
- d'even am suced,,46
como nao
er Q uandb0 0 servamos nossa
impotencia diante da crise que se abate sobre todos nos, que 0
capital mudou de veste mas continua na sua incansavel batalha
pelo lucro, percebemos, como 0 poeta, que "ainda somos os
mesmos e vivemos como nossos pais", e que a tecnologia apenas
acelerou 0 desenvolvimento do capitalismo, revolucionou seu
proprio sistema, sua propria formayao-social, pois como dizia
Marx, no Manifesto Comunista (0 que 0 faz tao atual), "a
burguesia so pode existir com a condiyao de revolucionar
incessantemente os instrumentos de produyao,,47.
E enquanto 0 capitalismo existir, 0 espectro de Marx
permanecera oprimindo 0 cerebro dos vivos. Afinal, como ja
disse Sartre, se ainda nao se esgotaram as conseqiiencias que
fizeram surgir 0 marxismo - ou seja, as potencialidades do
regime capitalista -, ele (0 marxismo) permanece como a
insuperavel filosofia do nosso teiilpo48.Mas se para Derrida 0
fantasma ainda esta por vir - trata-se, no momento, de uma
apariyao espectral, uma mera imagem perdida nas sombras, nada impede que esse espirito encontre sua materializayao num
futuro nao muito distante. Ai ja nao mais fara sentido "interpretar
o sentido do ser,,49,mas transforma-Io. 0 fantasma abandona,
portanto, sua essencia "plasmatica" para se reafirmar como
Dasein. Hamlet cede lugar a Redlaw; Dickens substitui
Shakespeare. 0 "ser" (social), entao, podera estar ai, em toda sua
presenya.
Ibid, p. 740.
Marx e Engels, "Manifesto do Partido Comunista", in Cartas Filosoficas ... ,
p.87.
48 Sartre refere-se, simultaneamente, as filosofias de Descartes, Locke, Kant,
Hegel e Marx. Entretanto, as quatro primeiras fazem parte de urn universo
instaurado e "realizado", enquanto a ultima nao encontrou seu momento de
objetivayao. Cf. Sartre, "Questao de M6todo", in Ibid, p. 120.
49 Tarefa a que se propunha Martin Heidegger,
ao anunciar sua "ontologia
fundamental". Cf. Ser e Tempo, Parte I, Petropolis, Vozes, 1997, pp. 40 e 41.
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