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Espectros de Karl Marx
(Sérgio Barroso)
23 DE MAIO DE 2008 - 23h03
À Elza Monnerat, mulher e luzes da condição comunista
“Em lugar da velha auto-suficiência e do velho isolamento locais e nacionais surgem um intercâmbio generalizado e
uma dependência generalizada de todas as nações entre si” (Marx-Engels, Manifesto do Partido Comunista, 1848).

A prestigiosa rede londrina de comunicação BBC, após “fiscalizada” pesquisa via internet (2005), concluiu a preferência
por Karl Marx [1] como o maior filósofo de nosso tempo.

Nada tem de exagero dizer que o título só se aproxima da pluridimensional contribuição teórica (revolucionária) de
Marx à renovação das ciências sociais, de conjunto. Notadamente porque depois das teorizações dele e de seu genial
companheiro Friedrich Engels, pensar a sociedade transmutou-se em transformá-la. Ou, numa grandiosa síntese exposta
ainda em 1845, nas “Teses sobre Feuebarch”: até então os filósofos [2] interpretavam o mundo de distintas formas,
“trata-se porém de modificá-lo” [3], grafou Marx.

Em Marx, as formulações dialéticas apoiadas no pensar materialista moderno têm sentido de totalidade; portanto
considera o empenho nas conseqüências práticas de tal ou qual conclusão analítica. Assim, vetor político incontornável
ou teoria e prática de uma “dialética da modernidade” – palavras instigantes do sociólogo sueco Göran Terborn.

Questão essa translúcida no aludido Manifesto do Partido Comunista, onde indústria, mercado mundial, sociedade
burguesa, Estado, proletariado, burguesia, a exemplo, enroscam-se escritos de uma maneira originalíssima. Porque o
enfoque articula magistralmente a emergência rupturista do modo de produção capitalista - sua classe burguesa a
desempenhar “na história um papel altamente revolucionário”, lê-se ali -, firmemente decidido a fincar-se no globo; à
idéia de que a grande indústria forjou o mercado mundial, os dois agora de enorme estatura, catapultados pela descoberta
da América; aos capitalistas cosmopolitas que, ao afogar “a melancolia sentimental do burguês pobre, na água gelada do
cálculo egoísta”, de outra parte, fez “do médico, do jurista, do padre, do poeta, do homem da ciência trabalhadores
assalariados pagos por ela” (Manifesto, Lisboa, Edições Avante!, 1984, p. 62-3, 2ª edição).

Uma força impressionante. Após 150 anos, Eric Hobsbawm, num ensaio dos mais fecundos e vigorosos (Introdução ao
Manifesto Comunista, in: Sobre História, São Paulo, Companhia das Letras, 1998), aponta vários de seus signos. Aquele
“notável panfleto”, diz, tornou-se, quase com certeza e “de longe, o escrito político individual mais influente” desde a
Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, da Revolução Francesa. Difundido em fevereiro de 1848, o Manifesto
- e seu brado solene que singrou mares: “Proletários de todo o mundo, uni-vos!” - terminou por antecipar-se em uma ou
duas semanas à vaga revolucionária que encharcou a Europa de rebeliões, pólvora e sangue [4].

Todavia, Marx [5] não só atacou às contradições sócio-políticas emanadas daquilo hoje considerado a primeira onda da
globalização capitalista: sublinha o caráter imprescindível do partido transformador; ação política humana numa história
aberta - não à ilusão da “implosão” capitalista!

Percebeu depois, agudamente, a necessidade de se fazer a crítica radical da sociedade realmente existente, em O Capital
(1867) [6]; somente pela via da crítica da economia política era possível desvelar as leis particulares que regem,
essencialmente, a complexa engrenagem material e espiritual da vida moderna.

Assombrosamente, na obra magna, lá estão o “capital fictício” (títulos públicos, ações etc.), do movimento “dinheiro
que gera dinheiro”; o antagonismo da produção cada vez mais social e a apropriação da riqueza cada vez mais
individualizada [7].

Artigo originalmente publicado em O Jornal (AL), 14/5/2008, sem as notas abaixo.

Notas

[1] Neste ano completam-se 160 anos do Manifesto, e 125 anos da morte de Marx.

[2] I. Mészáros foi pioneiro na interpretação que rechaça, dialeticamente, uma das corriqueiras presunções acadêmicas
que passeia mundo afora: a separação – algo “extremamente artificial e arbitrário“, escreve – entre o “jovem” contra o
“velho” Marx. Com efeito, os que assim imaginam, na verdade batem em retirada para não enfrentar a temática
filosófica vital, para Marx, da liberdade e do individuo na história - e centralmente no capitalismo -, questões estas
inseparáveis de sua “desmistificação da economia capitalista” (“A teoria da alienação em Marx”, p. 208, São Paulo,
Boitempo, 2006 [1970]).

[3] Num outro e interessante enfoque, conforme Fred Halliday, “No marxismo procura-se identificar a historicidade, ou
seja, as condições de origem e de reprodução de uma sociedade ou idéia. Na verdade, esta é a diferença fundamental
entre Feuerbach e Marx, o último enfatizando a necessidade demudar o mundo” (“Repensando as relações
internacionais”, p. 65, Porto Alegre, UFRGS, 2007, 2ª edição).

[4] A propósito, lê-se a esse respeito na formidável (e indispensável) biografia de Jacques Attali, “Karl Marx, ou o
espírito do mundo” (Rio de Janeiro, Record, 2007), o seguinte. 1) A 12 de janeiro de 1848, uma revolta em Palermo e
Nápoles obriga a Ferdinando II a promulgar uma Constituição, episódio que expressaria o deflagrar das revoluções. 2)
Em 26 de janeiro de 1848, o comitê central da Liga dos comunistas reclama do atraso de Marx em apresentar o
Manifesto encomendado, data a entrega pa 1º de fevereiro. 3) Marx aproveita 12 pontos sugeridos por Engels, e, à pena
corrida, “sem relê-lo” – diz Attali -, e “redige a primeira exposição completa do materialismo histórico”. 4) Para Attali,
o Manifesto do Partido Comunista, produzido por um “jovem filósofo alemão desconhecido, de menos de 30 anos”, seria
o “texto não religioso mais divulgado até hoje” (p. 115).
Fred Halliday, apesar de bastante crítico às experiências posteriores da construção socialista, afirma que “O
materialismo histórico, portanto, é um corpo de conceitos que reivindica analisara a total extensão do comportamento
social, incluída as relações internacionais” (idem, p. 85).

[5] Observe-se, no raro “tesouro” editorial que é hoje “Cartas sobre el Capital”, o olhar prospectivo genial de Marx,
sobre os EUA: “O primeiro país onde os negócios vão seguir em linha ascendente são os Estados Unidos da América do
Norte. Mas essa melhora se produzirá ali em condições totalmente novas... e piores. O povo tratará em vão de
desfazer-se do poder dos monopólios e do funesto influxo (no que se refere à FELICIDADE IMEDIATA das massas)
das grandes companhias que açambarcaram a indústria, o comércio, a propriedade da terra, as ferrovias, as finanças, a
um ritmo continuamente acelerado desde o começo da Guerra de Secessão” (ver: “Marx a Danielson, 15 de novembro de
1878”, in: “Cartas sobre el Capital”, pp. 221-222, Barcelona, Editorial Laia, 1974).

[6] Numa eclética, inusual e agradável “biografia” de “O Capital”, Francis Wheen desfecha, literalmente, seu trabalho
asseverando: “Longe de ter sido soterrado pelos destroços do Muro de Berlim, Marx só agora emerge em seu verdadeiro
significado. Ele ainda pode vir a ser o mais influente pensador do século XXI” (“O Capital de Marx [uma biografia]”, p.
126, Rio de Janeiro, Zahar, 2007).

[7] Um exemplo recentíssimo: “Segundo as Nações Unidas, três homem-corporação detêm uma riqueza que supera o
PIB total dos 48 países mais pobres (600 mihões de habitantes). Como poderá reproduzir-se normalmente um
capitalismo que miniaturiza de tal modo o mercado?” (ver “Estados Unidos desata ‘crack’ financiero global”, de René
Báez, in: “El economista de cuba”, 15/4/2008 [www. eleconomista. cubaweb.cu]).

