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O autor fica constrangido, como já aconteceu com outros autores, em
enfileirar sob este título, ”Esclarecimentos”, em um texto anterior ao livro
um amontoado de observações que podem, em alguns casos, contribuir para
a compreensão do livro propriamente dito. São textos curtos, densos e que,
principalmente, não reservam espaço algum para discutir, por isso apenas
tomam posição em questões que pedem muito mais tempo. Aqui, a exigência de brevidade leva a uma falsa simplicidade. As afirmações ficam como
estão e os problemas vão sendo atropelados. A maioria dessas observações,
na prática, estaria muito melhor no fim do livro, quando o leitor já estivesse
mais ou menos treinado na manipulação de alguns problemas e conceitos.
Essas observações foram separadas por linhas em branco e não têm
relação ou ordem umas com as outras.
Mais adiante, no segundo capítulo, nos deteremos um pouco – não
muito, pois não é o nosso assunto – nas relações históricas entre utopia e
marxismo. São relatos muito interessantes e que incluem algumas das personalidades mais importantes que a humanidade já produziu. É com pesar que
decidimos por não lhes dar espaço; se tivessem sido incluídos, com certeza,
passaríamos a ter pelo menos dois volumes.
Quanto às relações filosóficas, às comparações entre as duas ideologias,
nos basta, por enquanto, afirmar que o marxismo insiste em que o mais importante da sociedade está no centro: sobrevivência, economia e, um pouco
afastado do centro, o poder; e a utopia insiste, pelo contrário, em que o mais
importante da sociedade está na beirada: tecnologia, artes, religião, costumes,
linguagem, mentalidade, cotidiano e, sobretudo, a educação.
Por enquanto, apenas para situar minimamente o leitor, basta lembrar
que este livro pressupõe a seguinte teoria histórica. São afirmações bastante
discutíveis, mas que estão subjacentes ao desenvolvimento do livro. Mais
que uma teoria propriamente dita, perfazem um desenho: as grandes linhas.
A utopia e o socialismo vinham se formando muito lentamente durante a Antiguidade, pois ambos têm um desenvolvimento razoavelmente
independente. Embora inconsistentes e esporádicas, as utopias aparecem
primeiro e se organizam primeiro, se comparadas com o socialismo.
A República e As leis, de Platão, constituem um caso isolado, que não
deixou uma escola nem uma tendência. São grandes utopias, mas não são
Utopia e Marx

9

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

socialistas. Não são a única utopia. Há muitos outros exemplos, tanto de trabalhos intelectuais quanto de experiências, que podem ser consideradas como
utopias, e alguns casos que se pode até discutir se não são também socialistas,
como as comunidades dos primeiros cristãos e os conventos católicos.
Por fim, no início do século XVI, em 1516, surge a Utopia de Thomas
Morus. E desde então, aí sim, são escritas centenas de utopias. Muitas delas
apresentando já traços nítidos de socialismo, mas ainda esparsos. No fim do
século XVIII e início do XIX, mais ou menos na mesma época da Revolução Francesa, o socialismo e a utopia não só se aproximam, mas apresentam
alguns dos seus maiores nomes: Saint-Simon, Owen, Fourier e Proudhon.
Embora não haja propriamente um criador que seja unanimidade, pode-se
dizer que, no início do século XIX, o projeto do socialismo já estava razoavelmente claro para a maioria dos intelectuais.
Ao mesmo tempo, começa a surgir um novo personagem, que poderíamos chamar de trabalhismo ou proletarismo. Alguns autores vão dando
consistência a um socialismo e a um utopismo mais estreitamente sintonizado com os interesses dos trabalhadores. É nesse momento, já na metade do
século XIX, que surgem Marx e Engels. Ou seja, antes de Marx e Engels, o
trabalhismo era apenas uma tendência entre os utópicos; com os dois, pela
primeira vez, com clareza, surge a necessidade de separação: Marx e Engels
percebem e verbalizam o fato de que as diferenças se tornaram insuportáveis
em termos teóricos e práticos.
Pouco tempo depois, começa a se consolidar também mais uma das
grandes correntes socialistas, o anarquismo.
Até o fim do século XIX e início do XX, essas tendências (o proletarismo representado sobretudo por Marx, a utopia e o anarquismo) estão
mais ou menos equilibradas dentro do movimento socialista. Até que surge
a grande figura de Lenin, o bolchevismo, e o resultado, a Revolução Russa.
Com a vitória desse grupo, em 1917, ocorre pela primeira vez na história da
humanidade a realização fundamentada, política e de grandes proporções,
do socialismo, e mesmo, em linhas gerais, da utopia, ou seja, um projeto
amplamente teorizado e discutido se traduz em uma experiência social concreta. A partir de então, todos os socialistas se unem em torno do marxismo
e calam-se estrategicamente as diferenças; todos nós passamos a apostar nos
resultados e também na primeira grande experiência. Contudo, aos poucos,
mesmo que publicamente todos os socialistas defendessem o marxismo, as
10
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diferenças começaram a ganhar corpo. Principalmente em torno de duas
questões: o economicismo e do autoritarismo.
Ao mesmo tempo, surge uma nova etapa na literatura utópica. Pode-se
sustentar a tese de que, desde 1905, com a publicação de Modern utopia, de
Wells, os utópicos se descobrem e se denominam como tais. Nas Ciências
Humanas, a palavra utopia adquire o significado e o status que deve ter no
século XX, muito diferente do que tinha no século XIX. Vão ganhando
consistência também tendências muito diversas que são mais ou menos utópicas e que minam o Cientificismo do século XIX: Geometrias Não Euclidianas, Física Quântica, Psicologia Experimental, linguística, Escola Nova
e Pedagogia Não Diretiva, Nova História (Annales), antropologia, Escola
de Frankfurt, Revisionismo Soviético, psiquiatria, Nova História, Esquerda
Católica (Ação Católica), preservacionismo (vegetarianismo, proteção aos
animais, às baleias, camada de ozônio)...
Até que, aí já na segunda metade do século XX, surgem dois eventos
de grande repercussão, a Revolução dos Estudantes, em 1968, simbolizando
na verdade uma revolução muito mais ampla da juventude na educação, nos
costumes, nas artes; e, em 1989, a queda do muro de Berlim, culminando um
processo mais complexo, que passou por Krushov e Gorbachov e por mudanças profundas no interior do socialismo, inclusive do pensamento marxista.
E também um amplo movimento, fortemente utópico, que inclui a música
popular, comunidades utópicas, movimento hippie, entre outros, que podem
ou não ser considerados como o mesmo movimento de transformação da
juventude e dos estudantes de 1968.
Citamos entre os autores marxistas – ou mais ou menos marxistas – típicos da transformação operada pelo socialismo do século XX: o próprio Lenin,
Gramsci, Lukács, Marcuse, Paulo Freire e, o mais utópico de todos, Ernst Bloch. Vivemos agora, no fim do século XX e início do XXI, uma época de transição e de profundas reestruturações ideológicas. O que vai acontecer a seguir?
A hipótese na qual este livro aposta é que depois do intervalo de 1917
a 1989, em que o marxismo se reestruturou e a utopia também, as diferenças
e semelhanças entre essas duas ideologias ficaram muito mais claras. E que a
utopia passou aos poucos a ocupar dentro do socialismo a posição que antes
era ocupada pelo marxismo.
É possível dividir a produção intelectual de Marx em dois períodos.
O primeiro, já convencionado como o Marx jovem, e o Marx maduro,
Utopia e Marx

11

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

que alguns preferem chamar de Marx propriamente dito. O primeiro
estava muito mais próximo da utopia. A mudança do Marx jovem para
o maduro ocorre entre 1846 e 1848. Marx nasceu em 1818, já tinha
aproximadamente trinta anos de idade nessa época; e a partir de seus
contatos com Proudhon, em Paris, foi levado a compreender suas
diferenças em relação aos utópicos. O que contribuiu muito, inclusive,
para que Marx se encontrasse e compreendesse a sua própria proposta.
Formalmente, nosso assunto é o marxismo, e não a utopia. A utopia é
abordada aqui apenas indiretamente. Este livro é um olhar utópico sobre o marxismo. Não é uma crítica simplista, que procura alertar os interessados para os
perigos do marxismo. Pelo contrário, aqui procuramos objetividade, simpatia,
devendo a utopia funcionar apenas como um pano de fundo e uma fronteira
esclarecedores. Mas se algum leitor afirmar o contrário, que este é um livro sobre
utopia, que apenas finge falar do marxismo, quer dizer, onde o marxismo é apenas o pretexto para se falar da utopia, somos obrigados a dizer que ele também
tem razão. Sim, aqui se fala muito de utopia, mas sempre sobre questões que
estão marcadas pela interlocução com o marxismo. Ou, corrigindo, que está
errado, mas não totalmente, que tem uma parcela de razão. E até um leitor que
afirme que este livro é sobre ambos, indiferentemente...
O presente livro não pode ser comparado com outro livro, Compreender
o liberalismo, que efetivamente combate o liberalismo. A utopia se opõe ao liberalismo, mas tem fronteiras muito mais intensas e complexas com o marxismo, que critica e distingue sempre com profunda simpatia. utopia e liberalismo
são inimigos, apesar de que há pontos de contato, principalmente em torno
dos conceitos de liberdade e de estado de direito, mas a proximidade pode ser
exagerada se observada com pressa. Em compensação, utopia e marxismo são
vertentes dentro do mesmo socialismo e têm profundas semelhanças. Embora
haja também alguma tendência para exagerar as inegáveis diferenças.

pia

Pontos em que marxismo e utopia são
difere ntes

Có

A seguir, nos dois próximos blocos, está uma listagem despretensiosa
dos pontos em que utopia e marxismo são diferentes ou semelhantes (des12
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pretensiosa, também um pouco caricatural e equivocada na medida em que
busca um desenho resumido e simplificado). O mais importante é que fique
claro, para nós, que são diferenças e semelhanças que se organizam em torno
dos conceitos de centro e beiradas, ou seja, que centro e beiradas são conceitos eficientes como organizadores das diferenças e semelhanças.
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1) O preponderante para o marxismo é o econômico, o político, e o
resto das relações sociais se organizam a partir daí. Digamos que a sociedade tem um centro e uma beirada, o centro é o econômico, e, quase no
centro, um anel em torno do centro, o político. As margens são a família,
a educação e os costumes. O marxismo dá mais importância para o centro,
tanto quando procura compreender a sociedade (como ela é), como quando
propõe mudanças (como deveria ser).
A revolução socialista, para o marxismo, só pode ocorrer a partir de
mudanças econômicas e políticas. Outras figuras poderiam ser utilizadas:
ou que a sociedade é uma árvore com tronco e galhos, ou que a sociedade é
semelhante a uma casa com alicerces, paredes, telhado, bibelôs. Nesses dois
casos, em vez de se dizer centro, se diz parte de baixo, infraestrutura. E, em
vez de se dizer beirada, se diz, aí, superestrutura. Ou tronco e galhos.
Para a utopia, tanto quando procuramos compreender a sociedade
quanto quando queremos propor mudanças, o nosso espaço preferencial
são as margens. Outra forma de expor a diferença entre margens e centro é
dizer que a utopia se interessa por todos os três níveis da sociedade: dentro
das pessoas, pelas relações entre as pessoas e pela sociedade como um todo
(chamado, este último, de nível econômico e político). Nessa divisão, mais
uma vez, o lado de dentro das pessoas corresponde à beirada, enquanto que
o todo − a economia e a política, mais a economia do que a política − corresponde ao centro. Pois é dentro das pessoas, nas mudanças psicológicas,
costumes, mentalidade, portanto, nas margens, e pelas margens, que a utopia faz a abordagem onde se sente mais à vontade.

Có

2) Como consequência, a revolução para o marxismo, principalmente
para o marxismo mais ortodoxo, é autoritária, violenta, e para a utopia é um
“ocupar de espaços”, é a engenharia de novas instituições, se dá no espaço problemático da educação. A violência da concepção marxista está em sua direção,
que é de cima para baixo (há, neste ponto, alguma confusão, pois do ponto de
Utopia e Marx
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vista da estrutura, o poder está em baixo, na base, mas do ponto de vista do
exercício do poder, o que é representado por uma pirâmide onde os poderosos
ocupam a ponta de cima da pirâmide, o poder já ocupa o topo e o povo a base).
E a não violência utópica vem de sua direção, que é de baixo para cima. Fica para
o leitor curioso a indicação de um ótimo livro sobre o tema: De baixo para cima,
de Carlos Aveline, Petrópolis, Vozes, 1984.
Para o marxismo, a revolução se manifesta como uma ação no ambiente da luta de classes. Para a utopia, a violência só teria razão em uma
situação de tamanha opressão que não nos deixasse nenhum espaço que
pudesse ser aproveitado. Se estivéssemos tão sufocados, ou espectadores de
tanta injustiça, que a violência fosse a única saída. Fora essa situação extrema
e desagradável, a utopia sempre vai procurar uma forma não violenta para
transformar a sociedade. O que não significa, contudo, que a revolução utópica seja mais lenta. Paciente, sim, mas não necessariamente lenta.
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3) O marxismo é científico e a utopia é técnica. O marxismo acredita
ser uma verdade absoluta; a utopia também, talvez, mas se apresenta como
uma disposição de espírito muito humilde e muito crítica que busca explorar
tudo que houver para ser explorado na realidade. Marx pretendia desenvolver
uma ciência da sociedade, compreender como as coisas aconteciam de fato, tal
como se punha o problema para o século XIX, e nunca como se pôs no século
XX; nunca pronunciou com clareza a intenção de compreender o que fazer,
como proceder como indivíduo, ou como partido. Uma das diferenças mais
essenciais entre ciência e técnica pode ser posta como: compreender o que é e
compreender o que se deve fazer.
O marxismo pretendia ser objetivo e a utopia pretendia desenvolver os
meios. Marx estava preocupado em compreender como a sociedade funciona e
como se transforma, e assim deu uma importância muito pequena para duas questões interligadas, o movimento ou partido, ou seja, como organizar ou como deve
proceder um movimento marxista, e o problema pedagógico, a transformação das
pessoas, em termos de mentalidade, afetividade, atitudes, para que elas sejam mais
conformes com o socialismo e menos com o capitalismo.
Contudo, o marxismo depois de Lenin, que inclusive costuma ser chamado de marxismo-Leninismo, passou a se preocupar com o problema da organização do movimento. Lukács dá um passo importante no sentido de se
constituir um marxismo mais consciente das mudanças ideológicas. E Paulo
14
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Freire pode ser citado como uma tentativa muito importante para avançar no
rumo da transformação pedagógica das pessoas pelo socialismo. Lenin, Lukács
e Paulo Freire estão mais próximos da utopia do que Marx nesse sentido. O
marxismo, na medida em que termina o século XIX e avançamos pelo século
XX, se aproxima da utopia.
A utopia se preocupa também com o problema da catequese, como
conquistar uma pessoa para a nossa ideologia. Por esse ângulo, o marxismo
é mais (parecido com) uma teoria sobre a história e a sociedade, e a utopia é
mais uma ideologia, uma engenharia de ideias e uma técnica para se desenvolver um movimento.
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4) A utopia se dá melhor (tem maior proximidade ideológica) com
a modernidade, embora não com a face liberal da modernidade (globalização, neoliberalismo). As mudanças profundas pelas quais a humanidade
vem passando no último século, revolução de costumes, universidade, tecnologia, administração, são mais utópicas do que marxistas. Enquanto o
marxismo tem uma vinculação mais forte com o século XIX, os séculos da
utopia são o XVII, XVIII, XX e XI.
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5) A utopia pretende uma revolução institucional baseada na universidade, e assim preserva todos os espaços universitários. Para a utopia não há
necessidade, por exemplo, de uma arte ou de um teatro utópicos ou proletários. O que é necessário, sim, é ampliar a arte e o teatro, para que sejam
proporcionalmente menos liberais e capitalistas. Uma poesia, para ser utópica, basta ser cultura, basta ser poesia. O que a utopia pede a cada divisão
da cultura é que seja fiel à sua especificidade, e nada mais.
A utopia não é inimiga da religião, mas, pelo contrário, considera a religião
como cultura. O mesmo se dá em relação à educação. A utopia considera a educação o eixo das mudanças institucionais e laterais. O ambiente e a linguagem
do marxismo têm o aspecto da fábrica e do trabalho, enquanto que o ambiente
e linguagem da utopia são a tecnologia e principalmente a universidade.

Có

6) A utopia do marxismo e a utopia da utopia, ou seja, os modelos de sociedade que o marxismo e a utopia pretendem instalar, diferem bastante. A utopia marxista está baseada em novas relações de trabalho, e o modelo utópico está
baseado na centralidade da universidade, na vivência da cultura, profunda e por
Utopia e Marx
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todos. A utopia marxista tem menos preocupações em negar de forma sistemática
o modelo liberal capitalista. O marxismo espera que as mudanças econômica e
política produzam, posteriormente, mudanças profundas no cotidiano, na cultura
e na mentalidade, enquanto que a utopia prefere acreditar em uma ação direta
sobre a cultura, pois não confia muito em que a economia por si possa alterar o
conteúdo da vida em sociedade.

Pontos em que marxismo e utopia são
semel hantes
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1) Marxismo e utopia são divisões do socialismo, estão preocupados com
a sociedade, muito particularmente com os que sofrem, que não têm acesso à
cultura e à riqueza, que sofrem humilhações. Marxismo e utopia são ideologias
que têm no seu fundamento o mesmo desejo de igualdade e de justiça. Marxistas
e utópicos são, basicamente, pessoas sensíveis aos sofrimentos dos mais fracos e
entusiasmados com as possibilidades da vida humana em sociedade.
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2) Marxismo e utopia não são românticos, nem metafísicos, mas dialéticos; é certo que cada qual à sua maneira. Pretendem uma compreensão
concreta dos problemas para atingir seu objetivo: a mudança. Nenhum dos
dois pretende fazer mudanças com frases bonitas ou compadecendo os ricos
das misérias dos oprimidos. Apesar de que um e outro possam cair em um
ou outro tipo de ingenuidade.

Có

pia
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3) Marxismo e utopia têm os mesmos grandes inimigos ideológicos, o
conservadorismo e o liberalismo, embora utopia e marxismo vejam falhas
diferentes e façam críticas, às vezes, em alguns pontos, até opostas. Ambos
têm relações amigáveis e complexas com o populismo e o cristianismo de
esquerda, mas a utopia tem muito mais afinidade com o anarquismo do que
o marxismo. Quanto ao populismo, tem um pouco de cada um, mas sob
alguns aspectos, está mais próximo do marxismo, mas em outros está mais
próximo da utopia. A Teologia da Libertação, que é um caso representativo
do cristianismo de esquerda, também tem áreas compartilhadas com utopia
e marxismo, no entanto, neste caso, o marxismo parece ser mais próximo.
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4) Marxismo e utopia estão interessados no processo histórico de deterioração da personalidade e das relações humanas sob o capitalismo. Foi essa análise
do capitalismo, feita pelo Marx jovem, que o aproximou da utopia. Depois,
quando Marx passa a se interessar mais pela economia e política, é que se afasta
da utopia. Ambas as ideologias são engajadas e interessadas na participação política, embora esse elemento seja muito mais enfatizado pelo marxismo.

Visão de conjunto do marxismo e da
utopia
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Contudo, se estivermos em busca de uma visão de conjunto das diferenças e semelhanças entre utopia e marxismo, talvez fosse melhor o
seguinte (lembrando sempre que muitas visões de conjunto ou ângulos
são possíveis): o modelo marxista de conhecimento consiste em relacionar
todas as partes fortemente ao todo. Tanto no espaço quanto no tempo: o
todo se perderia se não estivéssemos sempre atentos para as transformações. Para evitar uma abordagem fragmentada do mundo devemos deixar
de lado as abstrações e observar como o mundo funciona, materialmente.
O mudo é concebido materialmente e dinamicamente. O mundo, para
o marxismo, é o seu funcionamento material, o que, transferido para a
sociedade, significa a luta material pela sobrevivência. A sobrevivência e a
matéria são as duas coisas, o centro e a totalidade. Ora, para sobreviver as
pessoas não lutam individualmente, cada um por si, procurando sobreviver contra todos os outros? Não para o marxismo, pois aí a sobrevivência
não se dá pontualmente, cada indivíduo lutando por conta própria para
sobreviver, e sim dentro de grandes estruturas econômicas, os modos de
produção (comunidade primitiva, escravagismo, antigo, asiático, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo, comunismo ). Que determinam contradições, sobretudo contradições de classe, de onde nascem as
mudanças. A luta individual pela sobrevivência, dentro das grandes estruturas econômicas, as contradições provocadas e essenciais a cada uma dessas estruturas, as lutas de classe, esse é o itinerário com que Marx pretende
enxergar o mundo de uma forma dinâmica: total e a partir do centro, as
duas coisas juntas e uma essencial à outra.
Utopia e Marx
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O próprio modelo de pensamento marxista evita a proposta de uma
classe divorciada do trabalho, a burguesia, e adota a proposta da classe trabalhadora, forjada nas relações dialéticas e materiais com os instrumentos e
objetos de trabalho.
Os utópicos, pelo contrário, têm um modelo do mundo, do indivíduo e
do conhecimento forjado no exercício da cultura, ou seja, no diálogo, sobretudo
entre ideologias diferentes e especialidades universitárias diferentes (geografia,
música, literatura); em outras palavras, a unidade das partes com o todo para a
utopia se dá de forma frouxa, difícil e instável. Cada parte tem seu ângulo e a
sua linguagem, e a máxima unidade que se deseja conseguir é o próprio diálogo
e uma ou outra proposição de consenso. No mais, os utópicos desejam e consideram salutar a multiplicidade e o desacordo. Dentro de certos limites.
Há um terreno, o humanismo, que impõe limites à liberdade, tais como
os direitos humanos, respeito à natureza, condenação ao preconceito, o direito
de escolha, limites que, no entanto, devem ser os mais rígidos e mínimos, pois,
no mais, tudo é permitido e estimulado como cultura. Aliás, os utópicos temem o consenso e o autoritarismo. O seu modelo é, pois, também, fragmentado e descentralizado (não de forma inequívoca, pois o conceito fundamental
de projeto tem afinidades inegáveis com aspectos centralizantes).
O funcionamento dinâmico do todo, para o marxismo, está representado na economia. A economia é o centro, é pela economia que todas as partes
se articulam. Para a utopia, o aspecto múltiplo da sociedade está representado
na universidade. A realidade humana e a realidade do cosmos se refletem dentro da universidade, nas diversas disciplinas universitárias. É exatamente no
modelo universitário, no qual inevitavelmente convivem diversas linguagens,
metodologias, apreensões dos objetos, que está presente o modelo de convivência, válido tanto para o conhecimento quanto para a política.
Os marxistas procuram preferencialmente o centro, o eixo, onde
tudo se encaixa. E os utópicos procuram as beiradas, a realidade pequena e embrionária. Em princípio, a utopia renuncia à proposta de que
todas as partes estejam articuladas; não a economia e a política, e sim as
relações cotidianas, do homem com a mulher, do adulto com a criança,
a tecnologia das bordadeiras, a história dos diários, da contabilidade,
da arte, a violência nos presídios. Em ninharias, migalhas, coisas inexistentes, mas talvez em formação. Sim, mas a utopia se interessa também
pela formação profunda do pensamento, pela estrutura das instituições,
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inclusive econômicas, pelas tecnologias fundamentais (a tecnologia do
pensar, do educar, do resolver conflitos).
Mesmo quando os marxistas se interessam por migalhas, eles as referem ao
tronco tão logo seja possível. Tomemos o exemplo da proposta de Gimpel . Segundo ele, um elemento importante para explicar a Revolução Industrial, ocorrida na
Idade Média, seria a descoberta do peitoral para arrear cavalos. Os arreios antigos
enforcavam os cavalos, o que os tornava impróprios para arar a terra. Com a invenção do peitoral, os cavalos substituíram os bois, com muitas vantagens. Um
marxista também se interessaria por essa informação, mas não pelo desenvolvimento da tecnologia em si e nem porque se trata de um detalhe, de algo marginal,
mas sim porque imediatamente essa mudança influi na economia.
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Não vamos abrir um espaço, neste livro, propriamente dedicado a expor o conceito de topologia. O leitor interessado vai encontrar essas explicações no apêndice do livro O tempo na Idade Média. Aqui nos basta o
conceito exposto nestas poucas linhas. Topologia, em geral Topologia das
Ciências Humanas, é um espaço de pesquisa que procura compreender alguns conceitos presentes provavelmente em todas as especialidades universitárias; são conceitos geométricos, mas que não exigem nem devem utilizar
régua nem números. De preferência, nem devemos recorrer a figuras. Basta dar alguns poucos exemplos: os conceitos de vizinhança, círculo, meio,
passagem, todos eles podem ser expostos e discutidos sem a necessidade de
recorrer a qualquer medida ou desenho preciso.
Além de enfocar as diferenças entre utopia e marxismo, este livro adota
uma abordagem topológica. E procura contribuir para a elaboração de um
modelo de análise topológica em Ciências Humanas. Ou seja, simplificadamente, daremos importância a conceitos topológicos, tais como: centro
e beiradas; sujeito, verbo e predicado; início, meio e fim; todo e parte;
organismo e função; árvore e galhos; articulação, relação, mediação, técnica;
atalho, zigue-zague, processo; entre muitos outros. Vamos procurar, sempre,
em todas as páginas do livro, mesmo quando parece que não, compreender e
explicar melhor esses conceitos. Que têm, todos eles, um fundo geométrico.
Utopia e Marx
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O leitor vai observar que, em muitos trechos em que nos arriscamos
a formular teorias, até certo ponto colegiais, o conteúdo é apenas um jogo,
o verdadeiro objetivo é atingir um conceito topológico. Se aqui se afirma
que o objetivo da metafísica é olhar o existir pelo seu lado de fora, sim,
estamos fazendo Filosofia e metafísica, mas o que nos interessa, de fato, ou
melhor, o que justifica essa teorização, boa ou má, é relacionar a metafísica
com a beirada, o lado de fora, e, indiretamente, a dialética com o lado de
dentro. Topologia, portanto.
O presente estudo pretende colaborar dentro de um esforço maior de
um Atlas das Ideologias. Isso explica porque se tenta conciliar as exigências
acadêmicas com a simplicidade. Pretendemos colaborar com as pessoas no
seu esforço de compreender e eventualmente escolher uma ideologia para organizar o seu pensamento e a sua vida. Resumindo, nesse aspecto, o que já
dissemos até aqui nesta introdução, este livro tem três grandes focos: o Atlas
Ideológico, onde se sobressai a distinção entre utopia e marxismo; topologia;
e o esclarecimento das grandes eras epistemológicas. Em outras palavras, estamos interessados, e a topologia não tem como fugir desta questão: “quais são
as grandes estruturas do conhecimento nas diversas épocas da humanidade?”.
Este livro não levanta uma questão, que supõe resolvida: o que é utopia
ou ideologia utópica. Não que esteja resolvida, mas a suposição de que está
já resolvida tem o objetivo de permitir que se passe adiante. A literatura utópica é muito variada, e há posições bastante conflitantes entre si. Em outros
trabalhos, eu, o autor, venho procurando organizar as ideias utópicas em um
todo coerente e compreensível. Esforço que se soma ao de muitos autores,
principalmente desde a segunda metade do século XX. Assim, deixando de
lado o problema de apresentar a ideologia, no presente livro, estamos livres
para nos dedicar unicamente à comparação da utopia com o marxismo.
Vamos nos organizar com a definição que damos nas próximas linhas.
Utopia é uma ideologia do bloco socialista. A metodologia utópica fundamental é composta de duas partes, a primeira consiste em desmontar a
sociedade, compreender as partes, o indivíduo, as instituições, o processo de
formação da civilização, como propõe o Iluminismo; mas também consiste
em remontar, de outra forma, quer dizer, de uma forma que contradiz a
organização dada pela realidade, para assim compreender como a sociedade
poderia ser, para explorar as possibilidades e os projetos nascidos da observação da realidade, mas também do exercício da imaginação.
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Além disso, preferencialmente, a utopia insiste na necessidade de compreender a sociedade e os projetos de mudança além da economia e da política: família, violência, preconceito, e, sobretudo, cultura e pedagogia, processo pelo qual a cultura humana transforma os indivíduos e a sociedade. A
proposta (a via) utópica para a transformação da sociedade, então, parte do
indivíduo, da transformação do indivíduo de acordo com a cultura e com
um projeto da personalidade (ascese), passa pela transformação das relações humanas, particularmente pelo projeto de vida comunitária, e também
passa pela organização de um movimento, para então se completar em um
partido e em uma utopia econômico-política, quer dizer, para a sociedade
como um todo. Eu, a relação, a sociedade.
O marxismo também desmonta e monta e sociedade. Então, qual a diferença? É que o resultado que o marxismo busca não é o modelo ideal, a sociedade pela qual devemos lutar para que um dia esteja funcionando. O que
o marxismo busca é a sociedade real, viva, essa sociedade que se transforma
diante dos nossos olhos. Ao desmontar e montar de novo o que interessa
ao marxismo é compreender como efetivamente se dão as transformações,
como de fato as mudanças têm ocorrido e provavelmente continuarão ocorrendo nos próximos anos, principalmente na economia e na política.
Alguns dos pilares da ideologia utópica são: socialismo, justiça social,
paz entre as pessoas e com a natureza, ecologia, planejamento, liberdade,
vida comunitária (dar o exemplo), educação (viver na cultura), instituições
(de baixo para cima), crítica.
Este livro nasceu de outro, com o mesmo título, escrito em 1986. Ali
havia muitos outros assuntos, e mesmo assim era um livro muito menor. Não
chegava a cem páginas. Os outros assuntos eram fatalismo, educação, mais-valia, tendência, história. Quando, depois de alguns anos, retomei o projeto,
pretendia ir até o fim, reescrever todos os capítulos e talvez acrescentar mais
algum. Entre aquele tempo e agora, nesses vinte e sete anos, aconteceram muitas coisas, inclusive ficou mais claro o interesse em desenvolver uma metodologia topológica; e, aos poucos, uma ideia, centro e beiradas, que nem aparecia
na versão de 1986, acabou se tornando o centro de toda a análise.
Além disso, o desenvolvimento de cada um dos primeiros capítulos
atingiu um número muito grande de páginas, tão grande que foi necessário
reequacionar o livro quando atingiu a marca preocupante de quinhentas
páginas. E assim foi necessário desistir dos outros tópicos, mais políticos,
Utopia e Marx
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sociológicos e econômicos. Mas não só por um imperativo quantitativo, e
sim porque talvez nem fosse necessário fazer esses desenvolvimentos, pois
eles já estão configurados na parte do livro que ficou pronta. Embora fosse
interessante levar o trabalho até o fim, talvez o número de vezes que as mesmas ideias fossem repetidas acabasse irritando autor e leitor.
Em relação àquele livro, de 1986, o presente livro se insere em um trabalho completamente diferente: ele se transformou em uma das preparações
para uma obra maior, a Utopia econômico-política. O presente livro acerta
contas com o marxismo, enquanto o livro Compreender o liberalismo acerta contas com o liberalismo.
Há um livro enorme de François Furet, O passado de uma ilusão, no
qual, entre outras páginas, como na página 15, o autor justifica o título por
ter sido comunista em sua juventude. A partir de sua leitura, me assaltou
o temor de ser confundido com um grupo muito grande de autores, entre
os quais Kolakowski, Milovan Djilas, Orwell, Furet, que foram comunistas
ou coisa parecida na juventude e que, desiludidos, deixaram de ser e que se
tornaram, genericamente, na maturidade, críticos à direita, liberais.
Eu nunca fui comunista, exatamente, embora tenha sentido pelo comunismo, e sinto até hoje, uma complexa simpatia; nunca me desiludi e a
minha crítica ao comunismo se faz à esquerda; se faz a partir de um radicalismo maior, que pretende ser mais coerente. Estou entre aqueles que desejariam, da parte do comunismo ou marxismo, uma aversão mais profunda
pelos aspectos negativos do capitalismo e do liberalismo, particularmente
a exclusão, o modelo suíno do ser humano (suinização), a incompetência
para resolver os problemas humanos, inclusive os problemas econômicos
e administrativos, e pelo irracional endeusamento do consumo desvairado.
Não só rejeito a existência de pessoas pobres, mas até mesmo a existência de
pessoas muito ricas (e considero muito ricas pessoas que a grande maioria considera apenas como remediadas). Gostaria que jamais as críticas que a utopia faz ao
comunismo e ao marxismo justifiquem qualquer aproximação com outros que
fazem também a sua crítica: conservadores e liberais. O que é justo para a academia, trata-se de um erro grave de compreensão confundir os críticos à esquerda
com os críticos à direita. Enfim, resumindo: por favor, nunca se aproxime o que se
defende neste livro com as posições dos conservadores e nem dos liberais.
É um erro pôr-se a seguinte questão. A pedagogia é mesmo a
alma do socialismo utópico, ou trata-se apenas de um método, uma
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técnica para se atingir a mesma revolução que se poderia atingir por
outro método ou técnica, pela violência, por exemplo? Quer dizer, a
pedagogia é um caminho, uma opção feita por motivos ideológicos, mas
o caminho poderia ser outro, já que o que realmente importa é atingir
o objetivo.
Marxismo e utopia não diferem apenas em relação ao caminho, mas não
estão de acordo também a respeito do ponto a que pretendem chegar. Colocar
dessa forma (que diferem apenas em relação ao meio, ao caminho, mas não ao
objetivo) seria atropelar as profundas diferenças entre as duas ideologias. Pois
não há a opção: escolher um objetivo e depois racionalmente escolher um caminho. Toda ideologia funciona como um todo. A pedagogia, revolução institucional e opção pela cultura se impõem, na opinião da utopia. Se, às vezes,
nos sentimos frustrados no nosso desejo acalentado na juventude de uma revolução violenta, tudo bem, o importante é que agora estamos mais maduros.
Continuamos sabendo, hoje, como no início do século XX, que a violência
não é uma opção que pode ser apenas descartada, que não é assim tão simples.
A opção pelo socialismo, pela justiça social, pela crença em mudanças profundas na vida humana, pelo engajamento nas mudanças políticas do nosso
tempo passa muito perto da violência. No entanto, hoje, ao contrário daquele
tempo, sabemos com muito mais clareza que não gostamos de qualquer tipo
de violência; hoje rejeitamos a violência com muito mais firmeza.
Este livro, ainda, pode ser interpretado como uma resposta à questão:
depois da queda do muro de Berlim, que sentido tem ainda estar aqui, como
um ser humano, pisando sobre a terra? No fundo, e escolhendo um ângulo
bem-determinado, o que eu sempre sonhei para mim, o que me anima e define, desde a adolescência, não foi exatamente morar em comunidade, nem ser
professor, mas participar da revolução no significado do comunismo.
O Hino da Internacional Comunista me fascina. No fundo, sonho,
no presente e não sonhava, como acredito sonharam os socialistas da minha
geração, em participar de uma marcha, entre milhares de comunistas, cantando a Internacional, participando de reuniões acaloradas do partido, me
escondendo de militares e torturadores, planejando imensos Planos Quinquenais, conferindo estatísticas de crianças mortas, de assaltos e consumo
de tomates. Inclusive, sempre entendi que o meu cristianismo, a forma pela
qual sempre entendi o cristianismo, só se realizaria se um dia eu me envolvesse com uma revolução nos moldes marxistas.
Utopia e Marx
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Ao me encontrar com a utopia não nego o que entendo por ser comunista, e pretendo, como utópico, superar, mas, sobretudo, incorporar o que
significou, de 1848 a 1989, do Manifesto Comunista à queda do muro de
Berlim, ser comunista (afirmação que não deve ser confundida com outra, parecida, que o comunismo deixou de existir com a queda do muro de Berlim).
E a superação, para mim, não significa, de forma alguma, no sentido mais
absoluto que for possível, fazer algum desconto; pois ser utópico, neste recorte
específico, compreender e aprofundar o radicalismo contido nos ideais revolucionários, no significado político, de agitação, greve, reuniões, diluindo-o,
nunca diminuindo, nos conceitos de educação, cotidiano, cultura, amizade.
Apenas o amadurecimento, e nunca a corrupção, amolecimento ou o
esfriamento, poderia cumprir esse itinerário da revolução nos moldes marxistas para a revolução nos moldes utópicos, e me livraria de nunca me sentir frustrado porque chamado a cumprir tarefas igualmente revolucionárias,
mas menos espalhafatosas ou ruidosas, na sala de aula, na comunidade, na
universidade, na culinária, na catequese, no pensamento, na amizade.
Por fim, evitar mais um possível e provável mal-entendido e evitar que
a utopia seja confundida com algo que não é, de forma alguma: uma inútil
manifestação de solidariedade aos pobres e excluídos. Este livro é escrito
pensando neles. Sempre. Às vezes, parece que nós, intelectuais, não temos
direito de lutar por pessoas que trabalham a vida toda por períodos de mais
de quarenta horas semanais, que são excluídas da universidade e da cultura mais sofisticada, e que um pouco por isso ficam tão desarmadas diante
dos problemas humanos mais angustiantes, como religião, moral, família,
relações humanas e sexualidade. Miseráveis, sem casa decente, crianças que
recebem violência em vez de carinho e cultura, presidiários que encontraram
na violência sua única forma de reagir ao capitalismo, adolescentes desesperados em sua necessidade de relações humanas e de cultura. Evidentemente
não está clara a nossa aposta: que o mais correto com relação a essas pessoas
é mesmo isto, escrever um livro.
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1. CENTRO E BEIRADAS
(Introdução)

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

Na base de todas as comparações entre Marx e utopia consta a proposição:
Marx significa preferir o centro, e utopia praticamente é sinônimo de beirada.
Depois desta introdução, que ainda procura refletir um pouco globalmente sobre a questão, passamos ao capítulo propriamente dito, que é composto por um verdadeiro rosário de imagens, que têm em comum principalmente fornecer instrumentos para enriquecer (matizar) nossas reflexões sobre
centro e beiradas. Portanto, esses conceitos, figuras, cronotopos (figuras pitorescas), não têm a preocupação de formar um conjunto articulado.
Essa afirmação poderia ser modificada para esta forma: Marx insiste na
base, e a utopia na parte de cima, também chamada superestrutura. Centro
e beiradas, base e parte de cima, topologicamente significam praticamente a
mesma coisa, mas aqui, neste livro, quase sempre vamos preferir a figura de
um círculo que tem um centro e beiradas, embora todo o nosso percurso possa ser reescrito utilizando os conceitos de base e de superestrutura.
Para o marxismo, quando o assunto é sociedade, o centro, em primeiro
lugar, são as relações que o homem estabelece para produzir o que é necessário
à sua sobrevivência. E logo a seguir, como um círculo em torno do centro, um
anel, estão as relações políticas ou de poder, sobretudo as mais explicitamente
materiais, quer dizer, o poder econômico e militar, mas também o poder administrativo. Já a utopia se interessa por coisas menores, geralmente bastante
insignificantes, exagerando: crianças, cartas de amor, concepções do tempo,
história de uma doença, escolas, orquestras, culinária, festas populares.
Utopia e Marx
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Certo, embora se trate de uma frase repetida de diversas formas, por
diversos autores, nenhum autor ou escola sequer se deteve na questão: o
que é centro, o que é beirada? Trata-se de algo tão óbvio que não merece ser
estudado em particular?
Em grandes linhas, já totalmente fora do espaço do presente livro, os
grandes problemas (que convencionamos chamar de espaços) da topologia
seriam dois. Um, a linha, com começo, meio e fim, que se apresenta de
diversas formas, inclusive como “sujeito, verbo e predicado”, ou “sujeito,
relação e objeto”. E o segundo espaço é todo e parte: inclusão, desmontagem
e montagem, organismo. Centro e beiradas são um dos desdobramentos do
segundo espaço, desenho ou figura: todo e parte.
O todo, em princípio, é um círculo, forma (de assar bolo, com ô), ou
embrulho, pois dentro dele fica o conteúdo. Mas no caso de um organismo,
há uma inversão, pois o centro, como o caso do coração, no caso de um
animal, ou o tronco, no caso de uma árvore, é que amarra umas com as
outras as partes que ficam na beirada. Quer dizer, o todo, em vez de ficar
na beirada, fica no centro, e as partes ficam na beirada. Mas trata-se de uma
dificuldade mais aparente do que real, e que se revela primária (de fácil resolução) quando examinada de perto.
O corpo humano nos dá dois exemplos bastante didáticos, a pele é que
reúne todas as partes, formando um todo, e a pele está por fora, mas quanto
ao funcionamento é o coração, ou, sob outro olhar, o cérebro, ou ainda a
coluna vertebral que representa melhor o todo. E o coração, mais que o
cérebro, fica no meio.
Enquanto transcorreu a escrita deste livro, centro e beiradas acabaram se revelando a questão mais topológica e central nas comparações entre
utopia e marxismo, a tal ponto que todo o livro acabou se organizando apenas como um livro em torno desta única questão; pode-se dizer, sem errar
muito, que tudo que fazemos aqui é matizar esta questão fundamental, o
que são centro e beirada e como se relacionam entre si. Centro e beiradas se
oferecem como um bom instrumento para organizar, em torno de si, como
um eixo, todas as comparações entre marxismo e utopia.
Entretanto, que o que está escrito acima não faça o leitor pensar que
vamos estabelecer neste capítulo os conceitos de centro e beirada, e depois,
nos capítulos seguintes, vamos explorar o que ficar aqui estabelecido. Algo
parecido com o que acontece nos livros de Matemática. O livro todo sim é que
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deve demonstrar que para saber melhor o que significam centro e beirada é
necessário peregrinar por outros espaços. Aí sim o conceito vai se enriquecendo, e se não chegamos a uma apreensão segura da verdade, poderemos afirmar
que estamos melhores depois do que estávamos no começo. Que avançamos.
É muito interessante que exista a possibilidade de, ainda hoje,
abordar um assunto totalmente virgem. É muito difícil de se afirmar que
não há nenhuma literatura, mas, sem dúvida, há pouca. E efetivamente
não encontrei um único livro, um único conjunto de páginas onde se
pudesse dizer que o autor se deteve na questão. Muitos autores e livros se
interessam pela questão, Foucault, Ruyer, Marx, Lukács, Buber, outros
menos conhecidos, como Hampden Jackson e Pierre Bigo, mas nenhum
a isola, nem se detém nela.
Este livro é sobre marxismo, um olhar utópico sobre o marxismo. E,
talvez por incompetência, o fato é que na literatura marxista praticamente
não encontrei, no conjunto de formulações marxistas legítimas, colaborações topológicas. Há diversas colaborações marxistas, mas não são desenvolvidas. Sempre falta alguma coisa. Mas pode-se contra-argumentar; trata-se
apenas de dar um passo, pois as contribuições estão quase prontas, o conceito de estrutura, superestrutura, cultura, trabalho, estão prenhes de conceitos
topológicos, particularmente centro e beirada.
Certo, mas o tal passo, ou parto, não é nada fácil. O último passo é
que é o topológico. Se Marx afirma, por exemplo, que a sociedade dispõe de
estrutura e superestrutura, pensamos, embaixo e em cima, mas também centro e beirada, sólido e móvel, ponto de apoio e solto (volatizado). Tudo bem.
Então, aí nos perguntamos, mas por que a estrutura econômica é o centro,
em que sentido? E com essa pergunta ficamos em dificuldades. Não vamos
encontrar no marxismo muito interesse em colaborar com nosso esforço de
resolver essas dificuldades. Trechos esparsos, sobretudo conceitos, sim, mas
isso não basta para a topologia. Não basta, porque é preciso se deter. Como
estamos fazendo neste capítulo.
Fala-se muito em centro e beirada. De repente chegamos à conclusão
de que é preciso tomar a decisão de parar, nos deter , organizar e instituir um
espaço próprio, e só sair daí, deixando-o para trás organizado e já fornido,
quando tivermos algum resultado .
No primeiro capítulo do meu livro O elogio da pedagogia, faço uma
análise do conceito de fuga, que tem como um de seus significados mais imUtopia e Marx

27

uç
ão

portantes a fuga para as beiradas. Não vou repetir as reflexões feitas naquela
ocasião. Mas, sem dúvida, todas aquelas reflexões caberiam aqui dentro.
Visto como um conjunto, o presente capítulo e aquele capítulo poderiam
ser agrupados em um único texto.
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Apresentação. Neste primeiro capítulo, temos duas metades. Na primeira, Generalidades, colecionamos diversas ideias e imagens sobre centro
e beiradas. E procuramos manter uma frouxa sistematização. Por exemplo,
estratégia é um conceito genérico, retirado dos manuais militares, ou é um
conceito genuinamente topológico? Tanto pode ser uma coisa quanto outra,
dependendo principalmente da forma com que é tratado. E na segunda metade, O método marxista, comentamos um trecho famoso de Marx.
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Sempre, em um estudo acadêmico, o que importa é o que fica no fundo, o que está por trás, a metodologia. Fazer, sim, mas principalmente para
mostrar como foi feito. Ou melhor, discutir como deve ser feito. Ou, melhor ainda, abrir um espaço onde estão os problemas, as possíveis soluções,
sobre como se deve fazer. Aqui, por exemplo, há diversos tópicos, dentro
deste tópico generalidades. Como eles se organizam? Qual a sua lógica? Se
há uma taxonomia, e não uma simples listagem, qual a sua lógica?

Topologia
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Distinções. A maioria das pessoas quando pensa em centro e em beiradas provavelmente formula a imagem de um círculo ou disco, ou seja, com
duas dimensões. Contudo, pode ser que algumas pessoas, sem incorrer em
erro, pensem em uma reta. Outros ainda podem pensar em três dimensões,
em uma figura parecida com uma esfera.
As funções do centro são vitais, as funções das beiradas são complementares; em outras palavras, se retirarmos o centro, o conjunto entra em
colapso, mas o mesmo não acontece se retirarmos as beiradas. O centro
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está à mostra, as beiradas se escondem, ou, antes, o método para se atingir
o centro é um, é o afrontamento, e para se atingir a beirada é outro, exige
espertezas, sutilezas, paciência. Pode-se até dizer que se atinge a beirada pelas
beiradas, andando em volta.
O centro tem mais relações, e as beiradas menos relações. Aqueles que
não têm relação alguma se pode dizer que estão, não na beirada, mas do
lado de fora. O centro é mais sólido, permanece mais, envelhece menos,
enquanto a beirada é reciclada com maior velocidade. Há objetos planos, no
significado de que, como o universo de Einstein, não têm centro. Tomemos
um martelo. O que é mais central, a superfície que bate no prego ou o cabo?
Os dois estão no mesmo nível. Nesse significado, o martelo é plano.
Medo: proteção, risco. Em princípio, as pessoas medrosas evitam o centro, recuam para os cantos, observando de longe. Mas o centro pode significar,
topologicamente, o lugar mais protegido. No significado de que é no lado de
fora do disco que mora o perigo. Aí, então, quem procura o centro é o mais
medroso, porque teme, usando a linguagem de Hegel, enfrentar a vida. Temos
medo do lado de fora ou mais ainda do momento em que passamos o limiar, a
transição, quando, estando com um pé do lado de dentro, colocamos o outro
pé do lado de fora? Na concepção de Hegel, todo o círculo é proteção, estabilidade, segurança, mas o centro está mais longe da beirada, então é ele quem
realiza melhor o objetivo do círculo, que é proteger.
A proteção parece derivada ou próxima do outro conceito: caminhos.
Ou seja, o lugar protegido é apenas um lugar cujo acesso é mais difícil,
através de caminhos mais longos. Por outro lado, quando avançamos para
dentro de uma caverna, por exemplo, sentimos que a volta ficou mais difícil,
que nosso ponto de apoio ficou atrás, que estamos penetrando no desconhecido. Os romanos na Pártia (hoje Irã), Napoleão e depois os alemães
de Hitler, quando avançavam por dentro da Rússia, avançavam, certo, mas
acabaram descobrindo o quanto a cada passo ficava mais difícil recuar.
E quando o centro se confunde com a beirada e vice-versa? O caso mais
evidente é o da visibilidade. Qual é mais visível, o centro ou a beirada? No caso
do corpo humano, certamente a beirada é o visível; coração, coluna e cérebro
se escondem. No caso da ideologia, a beirada é o que se esconde. As pessoas
expõem, afirmam o óbvio, às vezes, oferecem gratuitamente, se expondo, a sua
ideologia, mas o ouvinte calejado sabe que a ideologia só pode ser apreendida
em um momento de descuido. E desconfia das respostas oferecidas assim com
Utopia e Marx
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tanta facilidade. As verdadeiras respostas quase sempre ficam longe dos nossos
olhares, não se manifestam, a não ser indiretamente, lentamente.
“Existe uma relação orgânica entre centro e beirada?”
A beirada pode ser apenas o centro enfraquecido, e não há diferenças
qualitativas entre eles. Mas no caso da pele, no corpo humano, por exemplo,
a proteção exercida pela pele configura uma relação orgânica com órgãos
mais vitais. A pele, a beirada, não só protege o organismo, mas é ela mesma
uma parte integrante do organismo.
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De passagem, é bom salientar para o leitor que a Igreja Católica, principalmente, e não só ela, mas uma grande parte das atividades intelectuais desenvolvidas desde Aristóteles, se dedica a fazer as distinções que estamos fazendo nesse momento. Mas aqui, ao contrário da escolástica, não dogmatizamos.
O que fazemos é pôr questões, indicar espaços, mostrar que estamos diante
de uma infinidade de pequenas questões bastante abertas e de difícil solução.
Um problema clássico da filosofia, candidato a ser o maior de todos,
principalmente no tempo dos gregos, tinha duas faces, para não dizer que
eram dois problemas. Um, o princípio: entre os seres que há no mundo deve
haver um ou alguns que são a origem dos outros. Aí é que tudo começa, é a
origem, início ou princípio de tudo. Ou, quem sabe, como em Xenófanes –
de uma forma muito consciente –, Anaximandro e Parmênides, a origem é
um ser que não se pode identificar entre os existentes (sensíveis, quer dizer,
entre os seres que eu posso identificar com os sentidos). E o outro problema
é o de saber distinguir a substância, o que é válido, importante, persistente,
daquilo que é fútil, passageiro, sem importância, uma bobagem.
Esse segundo problema tem uma derivação importante: distinguir o
discurso civilizado e fundamentado do discurso vulgar, do povo simples,
a fofoca, que não se baseia em coisa alguma. O sólido do fútil, sim, mas o
discurso sólido do discurso fútil, sem fundamento.
Se entendermos, como geralmente se faz, que a origem de tudo é também uma coisa muito importante, o eixo de toda a importância de todos
os outros seres, temos não dois problemas, mas um só com duas faces. Re30
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almente, é muito natural imaginar que a origem de todas as coisas, o princípio, e aquilo que sustenta e explica todas as coisas sejam a mesma coisa.
O conceito de essência, que aparece em Sócrates e Platão, e depois
em Aristóteles, é uma versão grega e filosófica do centro e da beirada. Os
seres têm um centro. No caso grego, o centro tem duas faces: a essência e a
substância (preocupações bem distantes das preocupações materialistas com
o centro do funcionamento ou da sobrevivência, ou seja, a preocupação dominante nos dois casos é com o elemento que reúne as partes do significado,
da ideia). O que se espera das partes é que, ao se aproximarem, componham
algo com sentido, portanto, na ideia.
A essência se parece com o centro de significação de uma coisa. O homem significa, entre outras coisas, ser racional, embora na maioria das vezes
o centro de significação, a essência, e o centro de existência, a substância, estejam dissociados. Mas aí já temos uma teoria: cada ser tem dois centros, um
centro do ser enquanto ideia, ou centro de significação, ou, generalizando,
a essência, e outro centro, que é o centro material. Não o centro orgânico,
como o coração ou espinha dorsal, para o corpo humano, mas a parte do
todo, seja qual for, que torna o homem um ser concreto, material, que faz
uma cadeira ser cadeira e o cavalo ser cavalo. Quais são essas partes no corpo
humano? Não seria a boca, que simboliza a alimentação, parte essencial à sobrevivência, ou seriam as mãos, que simbolizam o trabalho, que é a atitude
ou resposta humana ao desafio da sobrevivência?
Mais topologicamente, o centro é a parte do todo em que o todo reside.
Evidentemente, uma pessoa pode lutar para sobreviver como professor, ou como homem, ou como húngaro, mas poderia continuar existindo
normalmente deixando de ser professor, deixando de ser homem ou deixando de ser húngaro. Algumas pessoas continuam existindo, depois de um acidente, com um cérebro completamente diferente do cérebro que a caracterizava, antes, como pessoa. Uma pessoa que morre continua existindo, como
cadáver, ou como fertilizante, ou, o que é um caso totalmente diferente,
como uma personalidade compreensível, ou como autor. Se dissermos que
uma pessoa que morre continua existindo somente na memória de outras
pessoas, aí estamos passando para o campo adversário (dos materialistas). Os
idealistas veem o existir a partir não de sua existência material, de garantir a
sobrevivência, ou de sua interação material ou física com as coisas em torno,
e sim de sua capacidade de gerar ou de perceber significação.
Utopia e Marx
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Em geral, sobreviver significa a forma, em oposição ao conteúdo. Mas
aí temos uma inversão topológica. Porque a forma está de fora, e o conteúdo por dentro. Um vaso não pode conter coisa alguma se não existir como
vaso, se estiver quebrado ou se tiver buracos muito grandes. Ou mesmo se
for muito mole. Assim, a forma é o existir. Mas o existir (sozinho) é algo
vazio. Não serve para muita coisa. Existir se parece com o quantitativo, um
litro, por exemplo. Mas é então que surge a qualidade, o sentido, a razão de
existir; o vaso pode ter leite, vinho, água, suco, cinzas, dinheiro. Um vaso
pode conter alguma coisa, mas pode estar vazio. E a existência, faz sentido
se não contiver nada, o existir puro, o existir só?
Desde Parmênides, passando por Platão, Aristóteles, e depois toda a
Igreja Católica, principalmente Santo Tomás de Aquino, se dá à existência um
poder, uma consistência, que hoje compreendemos com muita dificuldade.
Sem entrar em detalhes que interessam a biólogos, nutricionistas e
médicos, podemos dizer que a caloria garante a existência do corpo dos
animais, no significado de um motor funcionando, da atividade. A proteína
garante a existência, mas em outro significado, de manter o corpo firme e
de pé, garantindo que as células perdidas serão repostas por outras; ou seja,
a proteína garante a existência enquanto processo ou transformação. Se o
corpo não tiver carne, devidamente firme, e células inteiras, o que significa
renovar as células existentes continuamente, ele não pode funcionar. Evidentemente. E as vitaminas servem para aspectos específicos, como, por
exemplo, para evitar que peguemos resfriado.
Comparando com um automóvel, a gasolina é a caloria. O motor
e as peças principais do automóvel são mantidos pela proteína, mas isso
não se aplica aos automóveis e outras máquinas, pois só acontece com os
seres vivos. Automóveis, tanques de guerra, aviões não se regeneram como
efeito de algum tipo de alimento, nem aditivo, mas passam por manutenção. Que é externa e executada por um agente externo. E as vitaminas
corresponderiam, por exemplo, ao óleo ou grafite colocados na gasolina
para diminuir o atrito. Em outras palavras, existir, sobreviver ou subsistir
não têm um significado imediato e compacto.
A palavra “importante” exige uma pequena discussão. O fato de uma
função garantir a sobrevivência não significa o mesmo que importância.
Uma pessoa não pode estudar se não estiver viva, mas isso não significa exatamente que seja mais importante estar viva do que estudar.
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Topologicamente voltamos à imagem do vaso: um vaso só pode estar cheio de leite se existir como vaso, mas, o que é importante, em se
tratando de um vaso, é existir ou é poder estar cheio de leite? Poderíamos
usar um argumento ao inverso. Um português, como Fernando Pessoa, ou
algum navegante qualquer – inclusive navegantes virtuais –, pode julgar
que é mais importante navegar do que viver. Eu preciso de dinheiro para
ir ao cinema, não posso ir se não tiver dinheiro, mas, por outro lado, de
nada me adianta ter dinheiro se o filme for adiado, embora o dinheiro
possa servir para outros fins. Mas pode-se discutir a proposição segundo
a qual o ser humano existe, para existir deve, pois, comer, se defender dos
inimigos naturais, etc., e, em outro nível, muito mais discutível, deve ter
algum ideal, ter sentimentos, cultura e pensar.
Existir é um problema filosófico? Genuíno? Ou se trata de um falso
problema? Uma hipótese séria é a seguinte: qualquer coisa deve primeiro
existir. Depois de existir é que ela passa à sua função efetiva. Mas ao fazer
essa passagem, o existir transmite à sua função algo seu. Por exemplo, eu
como homem devo existir, e, então, ingiro alimentos, tenho relações sexuais,
procuro fazer ou comprar uma casa, e depois, não exatamente depois no
significado temporal, eu começo a fazer algo que parece ser a função de eu
existir, algo como ter uma religião ou participar de um partido político. Mas
ao fazer essa passagem, carrego as estruturas que adquiri ao me alimentar, ao
ter relações sexuais e ao lutar para construir a minha casa.
Um vaso quando cheio de leite deveria ser neutro, não deve lhe emprestar nenhum gosto ou substância química. Mas um recipiente de carvalho que guarda vinho deve dar um pouco do seu gosto ao vinho. O caso do
ser humano é mais parecido com o barril de carvalho, mas é só parecido,
pois, no fundo, é bastante diferente.
Não devemos deixar de registrar uma possibilidade interessante:
existir e sentido ou coincidirem ou terem relações subterrâneas. Ou seja,
transformando essa possibilidade em pergunta: haveria sentido em existir? O existir é algo mais do que o suporte de um sentido? Geralmente é
o que se encontra, de formas e em intensidades diferentes, em todos os
materialistas. Para eles, nós existiríamos para existir, por causa das alegrias
e também por causa dos dramas, da alimentação, da procriação, da luta
pelo poder. A vida é só isso, mas vale a pena; aproveitemos. Não existe
superficialidade, a profundidade é fútil.
Utopia e Marx
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Não podemos fugir da hipótese, um pouco desonesta em diálogos filosóficos, de que a preocupação com a existência, materialismo, liberalismo e
conservadorismo sejam formações ideológicas vinculadas à era da fome, na
história da humanidade. Superada a fome, todas as formações ideológicas
tendem a perder qualquer serventia social. Assim, a utopia seria como a
ideologia da fartura, da tecnologia e da cultura. Apenas nestas formações a
sobrevivência nos basta, sobreviver parece ser um ideal razoável.
Depois de termos empreendido a exposição do conceito de centro
como sendo existência ou sobrevivência, podemos propor a pergunta: qual
a relação entre os dois conceitos, o da existência e o funcional? No ambiente
da sociedade, eles parecem mais claros. A sociedade existe na medida em que
sobrevive, mas uma coisa não é a mesma que a outra. O conceito marxista
de existência está muito mais próximo da sobrevivência, da luta pela sobrevivência, sobretudo através do trabalho.
Outra explicação é que uma sociedade sobrevive vivendo como vive.
Suponhamos que uma determinada sociedade goste de comer arroz com feijão, que goste de futebol, ou que adore um Deus único. Sobreviver significa
tudo isso, a sua cultura, mas no significado da cultura como um conjunto
de princípios em funcionamento, vivendo.
Viver é tudo que temos, só que aqui o viver não é apenas comer, procriar, disputar o poder, se instalar em um espaço geográfico, mas inclui a
cultura, os sentimentos e o pensamento. Mais: existir e significar, no aspecto
existencial, se bastam e são uma única e mesma coisa.
A partir de uma ideia de Baudrillard : embora haja nos seres uma tendência para serem o que são, há também outra tendência, divergente, de se
esquivar do Ser para o Não Ser. A recusa de ser. Não total, evidentemente,
mas um esgueirar-se, para que não haja a identidade absoluta entre ser e
existir. Desenhemos um círculo no centro, e em torno um anel, o círculo
central é o ser, e o anel em torno é o Não Ser. Existir seria uma tendência
para ir para o centro do centro, para bem longe do Não Ser. Essa tendência
é forte. Mas parece haver outra tendência, de buscar as áreas externas do ser,
perigosamente próximas do Não Ser. Ou mesmo uma paixão por esse vão
entre o Ser e o Não Ser. Perigoso, instável, inebriante.
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O espaço de sedução. Suponhamos que uma pessoa tenha a intenção
de convidar alguém, atrair alguém para a sua igreja, ou para ter relações
sexuais, ou para concluir um negócio (uma transação, como vender um
terreno). Processo que tem o nome genérico de catequese, embora catequese
se aplique mais às conquistas para uma ideia ou ideologia.
Há duas estratégias básicas. Uma delas é direta. Eu digo, pura e simplesmente: Cristo te escolheu, procuro imediatamente te mostrar quais são
as ideias, os motivos que praticamente exigem uma conversão. Alguns chamam esse caminho de convencimento. Quando o irmãozinho de Foucauld
procurou um padre e lhe pediu explicações sobre o catolicismo, o padre lhe
respondeu: ajoelhe-se e confesse seus pecados .
A outra estratégia consiste em envolver, seduzir. A igreja, o sexo, a
venda do terreno, que, digamos, são assuntos mais óbvios e diretos, são
momentaneamente esquecidos. E cuidamos de outras coisas. Falamos
de política, literatura, de insignificâncias cotidianas. Estabelecemos
com essa pessoa uma relação firme. E só então vamos estreitando os
laços. Como a jiboia. Como as sereias atraíam Ulisses com melodias
suaves. Nós, educadores, nunca atacamos direto nossos alunos. Nem
haveria como fazer. Mas os chamamos para um espaço, o espaço de sedução, onde eles ficam fragilizados. Um universo sedutor, encantado,
cheio de armadilhas. Contudo, ao contrário do que se pode pensar,
embora aparentemente se cuide apenas de ninharias, aí é que são gestadas as mudanças mais significativas e profundas.
Uma observação entre parêntesis: como é desagradável e inconveniente convencer alguém de qualquer coisa! Se eu penso algo e você não pensa,
é bastante desagradável eu me propor a te convencer. Talvez, por isso, nos
dedicamos a outras coisas, só pra distrair. Esse jogo é chamado acertadamente de jogo da sedução. Expressão interessante, porque chama a atenção
para o fato de que não apenas o sujeito seduz, mas ambos jogam. Parece
que aquelas verdades em que acredito não devem ser ditas para alguém que
acredita em outras coisas.
E para que serve esse esforço de convencer? Para cansar; não me leva
a nenhum lugar, porque eu apenas repito o que penso, e ao que tudo indica faz com que o outro fique na defensiva. Talvez sirva em alguns casos.
Utopia e Marx
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Às vezes, a sedução nem objetiva seduzir, mas funciona apenas como um
exercício, um treinamento. Quando queremos converter alguém, e não convencer, é preciso utilizar um rito, um espaço, um procedimento e técnica,
mesmo assim continua muito difícil e improvável.
Também em Gramsci se estabelece a ligação entre uma estratégia
do contorno, da lateralidade, a guerrilha, com um espaço intermediário.
Mas a pergunta topológica seria a seguinte: como caracterizar esse espaço? Em uma primeira abordagem, parece que o conceito principal é que
o direto é o imediato, sem meio.
Ora, se há meio, ele é um espaço. Basta que seja percebido e que nos proponhamos à sua habitação. Entre o sujeito e o seu objeto cria-se um tempo e um
lugar de gestação, de abordagem, elaboração, construção, sedução, infiltração.
O espaço cria um conceito bastante diferente do contorno. Não rodeamos, nem nos esgueiramos, nem esperamos a hora do bote do gato.
Mas chamamos a vítima para um espaço aberto. E aí surge outro aspecto
fundamental do conceito: nesse espaço há uma variedade de possibilidades, há uma fuga de tudo que for evidente, há uma recusa à identidade
(Baudrillard) e ao imediato, ao óbvio. Usina, laboratório, engenho (onde se
engenha) são conceitos que também dão sua colaboração.
É necessário deter-se e registrar a dificuldade deste conceito: espaço
aberto. Aberto ou fechado? Parece que as duas coisas. Evidentemente,
trata-se de um espaço fechado, do contrário não seria uma armadilha.
Mas, estruturalmente, ele é aberto, pois a vítima não pode se sentir
presa. Ali dentro, as experiências ou estímulos são controlados, por isso
a vítima foi retirada do outro meio. Ou, na melhor das hipóteses, aqui a
vítima é libertada, para se entregar a experiências não monitoradas. De
qualquer forma, trata-se de retirar alguém de um meio incontrolável, ou
sob controle de outra pessoa.
No caso do controle ou no caso da liberdade, acredita-se que há possibilidades razoavelmente maiores de que essa pessoa se transforme ou tenha
reações diferentes. Podemos também arriscar a fórmula: um espaço fechado,
com experiências controladas, mas que é percebido como aberto pela vítima. Talvez o próprio sedutor acredite que seja realmente aberto.
Não podemos deixar de acusar a diferença e semelhança entre o conceito de sedução e a onça, que rodeia . Digamos, sedução e ardil. Em princípio, não há diferença. Trata-se, nos dois casos, de chamar alguém para um
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espaço preparado, uma armadilha. Armadilha, em que sentido? Sobretudo
um espaço que eu controlo, que eu sei, e que ele pensa que é outra coisa,
que ele não sabe ou sabe errado. Mas a diferença é sutil, no fim da sedução,
eu faço do outro alguém com as vantagens que eu tenho, e no ardil ele é
destruído, ou pelo menos prejudicado.
Sem dúvida, mesmo quando totalmente ou parcialmente consentida,
a sedução tem um aspecto maquiavélico, demoníaco, desonesto: eu te levo
para um lugar, e antes disso para um antelugar, em que eu e você somos
diametralmente diferentes, eu sou o sedutor, e você, a vítima.
Parece ser um equívoco dividir o processo da relação humana entre sedução, primeiro, no tempo, e depois, em outra etapa, a convivência propriamente
dita. Mais correto seria, talvez, embora possa parecer um pessimismo incorrigível, supor que a sedução permanece para sempre. Nunca alguém é totalmente
conquistado, nunca alguém está totalmente do lado de cá. Toda relação humana, mesmo com a pessoa mais próxima e familiar, deve ser concebida como
uma técnica, um processo mais ou menos intencional, totalmente consciente
das dificuldades. O outro está de lá, sempre. Sempre entre nós dois vai haver
um espaço mais ou menos vazio e problemático, que deve a cada momento
ser conquistado. A cada momento é necessário reiniciar o processo trabalhoso,
principalmente do ponto de vista psicológico, de conquistar as pessoas, por mais
próximas que pareçam estar. Posição pessimista e sofrida, solitária.
Assim, por um lado, os seres humanos habitam sempre um país biológico,
da preguiça, dos vícios, de onde devem ser conquistados e trazidos para a civilização. Por outro lado, o lado positivo, a crença nas possibilidades pedagógicas:
vale a pena começar de novo. Ou seja, eu, o sedutor, não sou como a onça ardilosa, mas sou o professor e o catequista incansável, movido por uma fé inesgotável, movido pelo princípio da caridade, pretendo seduzir para lhe fazer o bem.
Uma pequena parcela dos assassinos também pensava estar fazendo o bem, é
certo, o importante é ter esta intenção inteira, encorpada, fundamentada, firme.
Uma forma de amenizar a sedução é que depois de seduzido, ou mesmo
que não, o sedutor pode chamar a vítima e expor todo o processo a que foi
submetida, lhe explicar as razões e pedir desculpas. Agora, sim, diz, estamos
no mesmo espaço, e não tenho mais nada para esconder. Pelo contrário, estamos juntos e juntos podemos fazer tudo isso de novo com uma nova vítima.
O bem justifica esses procedimentos, mesmo alguns mais duvidosos,
como a chantagem ou ter me aproveitado de um momento em que você
Utopia e Marx
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estava fragilizado. Posso até, e devo, nessa nova situação, lhe oferecer motivos e possibilidades para que você se retire e que assim anule tudo o que foi
feito. E aqui fica claro que a concepção utópica de sedução se parece com
o conceito marxista de passagem do socialismo ao comunismo, um meio
qualitativamente diferente: como em Maquiavel, o que devemos conseguir
depois justifica um meio moralmente diferenciado.
Mas pode-se sustentar, tomando um rumo um pouco diferente, a posição de que o essencial desse espaço é a metodologia, e por isso a sugestão de
chamá-lo de instância metodológica. Quando eu tenho uma tarefa, em vez
de enfrentá-la diretamente, eu me detenho, abro um espaço e me pergunto,
como, com que método, com que instrumentos, a partir de que ideologia, etc.
Uma pessoa imediada faz as coisas pura e simplesmente, usa geralmente aquilo que lhe é passado pela escola, pela geração anterior, pela mídia.
O que ela faz lhe parece ser a única opção possível, a natural. Segundo a
exigência da metodologia, nada que é utilizado passa direto, sem a escolha,
análise, comparação e busca de outros disponíveis... O que em resumo pode
ser chamado de elaboração. Funciona como a universidade, como uma usina de construção e de elaboração.
Estratégia. Gramsci opõe a guerrilha e a guerra de posição ao enfrentamento direto. Resumidamente, e geometrizado, seu argumento é o seguinte:
as sociedades do tipo antigo eram pouco desenvolvidas, eram sociedades
simples, havia praticamente o estado e o indivíduo, um de frente para o
outro, sem nada no meio, sem mediações, ou, por um ângulo um pouco
diferente, a sociedade antiga era pobre de instituições.
Uma das consequências era o uso da força. Tanto o estado usava a força quanto nada mais poderia ser contraposto a ele do que a própria força.
Quando não há mediações, a única relação possível é pela força física. Sem
instituições, sem cultura, sobra a matéria. Nas sociedades modernas, contudo,
aos poucos, desenvolve-se um complexo tecido celular, instituições de todos
os tipos: muitas religiões – que já existiam no mundo antigo, mas em menor
número e internamente menos complexas –, universidades, esportes, jornais e
outros tipos de mídia, impostos, bolsa, justiça. Esse conjunto, no todo, constitui o que se convencionou chamar de sociedade civil. E funciona como um
colchão, um amortecedor, e também como mediação entre o indivíduo e o
estado. Separa e liga. Amortecer, como um colchão, é um conceito que sintetiza as duas coisas opostas, pois ameniza o impacto direto, sem impedir. As
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relações dispõem de todos esses canais e são mais complexas agora do que
eram antigamente. Nas sociedades modernas, o confronto direto se dilui. O
próprio estado, nessa forma de organização, evita o confronto direto e tem
interesse em criar espaços de liberdade, onde as pessoas têm a sensação de que
os problemas podem ser superados pela discussão, pela crítica.
Aparentemente, essa liberdade é artificial e enganosa. Mesmo assim,
Gramsci sugere que esses espaços devam ser ocupados, pois nas sociedades
modernas surgem outras formas de luta. A revolução é complexa. Gramsci
não afirma, mas, trazendo para uma linguagem mais utópica, podemos
afirmar que nas sociedades mais modernas a cultura não só se desenvolve,
mas se materializa, as ideias criam tentáculos na sociedade, se transformam em instituições, em hábitos, modificam prédios e vias. utopia não
é apenas um desejo ou propósito: de que as ideias transformem os meios
e a matéria; a utopia é a realidade, a realidade já é o desdobramento das
instituições e das ideias mais abstratas, da cultura. É assim que deveria e é
assim que é: o mundo já é o reflexo das ideias. Toda vez que mexemos na
cultura, mesmo na ideia mais abstrata, queiramos ou não, estamos mudando o mundo todo, inclusive o mais material.
A luta no campo das ideias, no ambiente das universidades e das ruas,
nas famílias, recebe o nome genérico de hegemonia. A hegemonia é uma luta
(que inclui também a busca) de posição, cultural, superestrutural. Não está
claro, mas preferimos aqui a acepção em que a hegemonia inclui a luta econômica e pelo poder político, no entanto, ela atua e se define principalmente
pelas beiradas. Pelo centro também, mas principalmente pelas beiradas.
Guerra de posição não é a mesma coisa que guerrilha. Mais uma vez
estamos utilizando categorias do jogo de xadrez. Talvez Gramsci estivesse se
referindo ao xadrez. Jogo posicional, no xadrez, significa o princípio de colocar, de procurar a melhor posição para cada peça (e se opõe às ações mais
óbvias do xadrez, que são a busca de tomar uma peça do adversário ou de
dar um xeque ou xeque-mate).
O que são posições melhores? Mais centrais, ou que atuem sobre as
casas do centro do tabuleiro, ou de onde elas possam atuar sobre o maior
número de casas, ou posições não centrais, mas particularmente adequadas
em termos de defesa e ataque para aquela peça específica. Posições de onde
se pode atacar e também se safar. Pode significar também fugir de situações
perigosas ou se posicionar de forma incômoda para o inimigo.
Utopia e Marx
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Fora do contexto do xadrez, a expressão tem um significado mais pobre:
ocupar posições, lentamente, sobretudo para dominar o inimigo, posições estratégicas para efetuar um ataque, eventualmente para se defender, posições
onde nossas características se sintam menos tolhidas, onde se amplia nosso
horizonte, posições que se nós não as ocuparmos estarão nas mãos do inimigo.
Uma estratégia para se vencer uma tarefa muito grande é isolar partes
executáveis. Por exemplo, a casa está bagunçada demais, então, eu coloco
um livro no lugar, escondo o chinelo, varro um quarto, coloco água no
filtro. Esse método não deve ser confundido com o chamado método cartesiano. Comenius e Descartes dividem a tarefa em partes no tempo, e não no
espaço, ou seja, primeira parte, segunda parte, etc., até a última parte. Mas
essa é apenas uma das possibilidades. A divisão no tempo é linear, e a divisão
de uma tarefa em partes pode ser algo muito mais complexo. O que é linear
é apontado para o centro ou desde o centro. É a linha reta. Dividir em partes
pode significar, por exemplo, começar pela metodologia, pelo aprendizado,
coleta de dados. Ou pode ser um exercício, lançar hipóteses, ir até o fim
para só depois ir ao começo, mas significa, principalmente, andar em volta.
Hegel, no Prefácio da Fenomenologia do Espírito, condena aqueles
que andam em volta do conceito, mas não apresenta um motivo convincente. Por que haveríamos de ir direto ao conceito?
Suponhamos que o nosso desejo seja conhecer a ideologia de uma pessoa. Ela nos diz, declara, assume com roupas, casa, orçamento, linguagem,
mas, de repente, por um descuido, parece que sua ideologia é outra, o que
sugere a ideia (estratégia) de ficar à espreita, como um gato que espera o
rato sair de seu esconderijo. A ideologia não se oferece assim facilmente, e
quando se oferece, principalmente aí, ficamos ainda mais desconfiados. A
ideologia que se oferece pode ser apenas um disfarce.
A ideia de um gato – um felino, que pode ser uma onça –, que espreita e espera um momento, uma fresta, não deve ser confundida com o de
repente. Pode parecer para quem é atacado que se trata de um de repente,
mas não do ponto de vista de quem ronda. A ideia principal é a atenção,
somada à vigília e à sensibilidade. A atenção é diferente da vigília. A atenção significa submissão ao objeto, acuidade, instrumentos para perceber
qualquer coisa, por menor que seja. A vigília, elogiada nos Evangelhos,
significa manter-se em funcionamento, não passar por uma distensão. A
sensibilidade, por sua vez, está dirigida para os instrumentos, para que
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cada setor esteja pronto para funcionar bem, para a complexidade. A bala
deve estar pronta para ser disparada, a faca, afiada.
Enfim, três conceitos bastante opostos à ideia de que nada há pra se
fazer quando se está à espreita. Preparar-se para e estar preparado não são,
evidentemente, a mesma coisa. O pulo do gato, portanto, é uma preparação,
na perspectiva do gato, e um de repente apenas na perspectiva do rato.
Há casos famosos de oportunidades de se compreender algo. Newton,
sem dúvida, quando lhe cai uma maçã na cabeça. O próprio Fourier, que
se compara a Newton por ter observado o preço da maçã muito mais alto
quando estava viajando. Fleming que distraidamente e afortunadamente
permitiu que algumas amostras embolorassem.
Mas há um exemplo que talvez seja ainda mais eloquente e sensível. E
que poderíamos reformular da seguinte maneira: em um dia perdido entre
tantos, em um dia essencialmente vulgar, uma jovem romântica descobre
que, ao contrário do que suspeitava, o casamento não tinha cheiro de rosas,
e sim de repolho. E também de sangrias, remédio derramado, líquidos de
limpeza... Ou, cheiro semelhante, mas pior, de cérebro de vaca empanado .
Ali, naquele ponto, naquela fresta, o casamento se revela, abre a sua alma,
e só não perceberia alguém que não estivesse preparado. Mas, não teria também
um cheiro de rosas? Uma pessoa mal-humorada e uma pessoa cheia de otimismo são dois exemplos de que depende muito de nós o que vamos perceber. Não
se deve compreender a estratégia utópica, pelas beiradas, como sendo essencialmente um caminho para o centro. A essência mesma da estratégia utópica seria
o seguinte: em vez de atacar diretamente o objeto, ou pelo meio, em vez disso
se afastar, criar um espaço e ali dentro desenvolver uma mediação. Infelizmente,
na prática, isso é quase sempre impossível, ou só em parte.
A pessoa mal-humorada pode deixar passar o som das trombetas anunciando a Boa Nova. Aliás, provavelmente apenas na melodia deve haver diferenças entre as trombetas que anunciam um novo tempo das trombetas que
um dia anunciarão o fim do mundo, o início dos anos sombrios do Apocalipse. É atribuída a Rosa Luxemburgo a ideia de que “toda ação é prematura”. Não é porque os utópicos acreditam na preparação que não tenham
consciência da precariedade e necessidade da ação, ainda que prematura.
A estratégia essencialmente utópica, de atingir o centro a partir da beirada, se aproxima e se confunde com outro tema, o da mediação. A utopia
prefere se afastar do centro exatamente para criar entre o sujeito e o objeto
Utopia e Marx
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um espaço, chamado de mediação. De gestação. Técnico. Estratégia muito
semelhante à da academia. Aí o universo se expande. Trata-se de um espaço
na sua essência dilatado. Sem ele, o universo é restrito. São poucas opções.
Mas dentro dele vamos em busca do passado, de outros exemplos, de uma
linguagem, do método, da criatividade, de outras pessoas.
O espaço intermediário está relacionado também com a tradução. Na
abordagem direta, eu tomo cada sinal, uma frase, por exemplo, como uma
mensagem completa. Na abordagem direta, estamos sempre a um passo da
aprovação ou desaprovação. Se eu tenho uma teoria, ou ela se comprova, ou
não se comprova. Mas quando damos um passo atrás e criamos entre o eu e
o universo do outro um espaço de tradução, passamos a ouvir atentamente.
O que esse sinal significa? Interpõe-se o problema técnico: como me
relacionar com uma pessoa. Descrever este universo estranho. Pôr-se diante
deste desdobramento: o meu mundo e o mundo do outro. A sua relação
como um todo que preserva a dualidade e a põe como tensão e diálogo, que
jamais poderia ser se não fosse assim dividido, e difícil.
Para compreender essa estrutura, do diálogo, sempre devemos ter em
mente o contrário – porque tendo o contrário claro na mente, ele pode ser
evitado com determinação –: a unicidade, a redução, a aplainamento do relevo. O diálogo se opõe à redução do outro à minha linguagem, do mundo
do outro ao meu mundo.
Bisturi (simplificação) e pedagogia. Uma ferida sara pelas beiradas e
se descasca pelas beiradas. Há também a expressão colocar o dedo na ferida
e, ainda, o bisturi. Com dois usos. Usar o bisturi significa que não adianta
contornar, que é preciso atacar direto e fundo com o objetivo de remover o
problema. O outro significado é o simplismo de retirar uma coisa e colocar
outra no lugar. Não se retira de uma pessoa, por exemplo, as más lembranças
para se colocar outras, boas, no lugar.
A contribuição mais importante, na perspectiva da topologia, é a ideia de
que pelas beiradas se trata do caminho natural, o amadurecimento por todas as
fases, e que pelo centro se faz um corte, assim como Alexandre, quando cortou o
nó górdio. Sem se preocupar com os meandros e dificuldades, o mal é extirpado.
Se acrescentarmos que deve ser extirpado pela raiz, aí ficamos em dúvida. De
uma vez, artificialmente, sim, mas não pela raiz. Muito pelo contrário.
Bom, mas não se pode cortar um mal pela raiz usando um bisturi?
O bisturi, como método, não tem muita relação com raiz, mas em tese é
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possível. Ou seja, bisturi significa simplicidade, direto, mas pode significar
a extirpação do mal pela raiz. Mas não na prática, aí o bisturi geralmente é
suspeito de uma extirpação duvidosa.
Assim como simplisticamente uma pessoa pode se transformar em outra
pessoa se levantando e dizendo: de agora em diante sou uma pessoa boa. Essa
também é a imagem de Dostoievski relatada por Bakhtin: todas as pessoas de
repente despertam e resolvem amar umas às outras e começar uma vida totalmente nova, num estalar de dedos , num passe de mágica. É o que significa o
toque da varinha mágica. Tudo não pode ser muito mais simples do que parece?
A utopia é absolutamente contrária à simplificação. Mas não é impossível. Se até o mal é possível, por que não seria o bem? Quase tudo é possível,
o difícil e o fácil, aquilo em que se trabalha muito e até aquilo que jamais
desejamos, que nunca sequer tínhamos imaginado. Os atalhos e os prêmios
de loteria existem, afirmar sua existência é uma coisa, e afirmar que acreditar
em sua existência é um bom método é outra coisa. Não é impossível que de
repente a luz ilumine, que o sim se ofereça limpo, agora. Só se for agora, na
manhã “de todos os pássaros” (imagem de João Guimarães Rosa no conto
Substância, do livro Primeiras histórias ).
Esse conto é sobre a brancura e está ambientado na fabricação rural
de polvilho. Ao ouvir o convite do personagem, a resposta é limpa: “Vou,
demais”. “Sionésio e Maria Exita-a meios-olhos, perante o refulgir, o todo
branco. Acontecia o não fato, o não tempo, silêncio em sua imaginação. Só
o um-e-outra, um em-si-juntos, o viver em ponto sem parar, coraçãomente:
pensamento, pensamor. Alvor. Avançavam, parados, dentro da luz, como se
fosse no dia de Todos os Pássaros”. Não devemos deixar de dizer que a luz
está vinculada à união, o que sugere que a separação seja produzida pelas
trevas; o contrário, exatamente, do Iluminismo, para quem separar, analisar,
discernir, é que se vinculam e mesmo são atributos da luz. Não parece ser
novidade a vinculação entre a resolução de todos os problemas, ao fim de todos os problemas, o paraíso, com a luz. E, inclusive, com a luz que irrompe
de repente: o irromper da aurora, definitiva e total.
No desenho animado O rei Leão, dos Estúdios Disney, de 1994, Timão e Pumba propõem uma frase em alguma língua africana, e uma canção,
com a sua filosofia: Hakuna Matata, ou seja, é preciso tocar para frente, dar
as costas, ou “colocar o traseiro sobre” os problemas. Ou viver sem problemas, ou, ainda, só sem problemas. Essas imagens exigem a apresentação de
Utopia e Marx
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uma imagem mais clássica e simples, o nó górdio . Se o nó é muito intrincado, é preciso deixá-lo de lado. Com uma grande diferença. O nó górdio é
algo diante de nós, e Hakuna Matata se refere ao passado.
Os historiadores, via de regra, e também Lélio da História de Lélio e
Lina, de João Guimarães Rosa, acreditam que não se deve simplificar o passado, que é preciso analisá-lo em profundidade. Mas Hakuna Matata pede
algo diferente, não que se esqueça o passado, e sim que se tenha em relação
ao passado uma atitude do tipo: olhar sim, mas nunca permitir que o passado nos impeça de viver o presente e o futuro. Talvez aqui estejam as águas
divisórias entre utopia e pensamento positivo, voluntarismo ou entusiasmo:
estes últimos propõem desconhecer, deixar de lado as dificuldades, simplificar. Opõem-se – sob este ângulo, da simplificação – radicalmente à utopia
(e à pedagogia): que exigem a análise detida, sem restrições das limitações e
das possibilidades, inclusive do passado.
A Igreja Católica tem um verdadeiro arsenal de conceitos para a análise do passado, mas quase todos eles negativos: pecado, arrependimento,
penitência, perdão, culpa e, sobretudo, contrição. Tirando o lado negativo,
e aproveitando, principalmente, o conceito de contrição, temos o que a utopia propõe: análise, reflexão, compreensão, e um espaço constituído, um
hábito. É apenas em um espaço constituído que se pode colocar o passado,
através da reflexão, diretamente sob a ação da cultura.
À primeira vista, a imediação é o de repente. Como se a vida
dependesse de se ganhar na loteria, da providência, da sorte, enfim,
de algo que acontece sem preparação. Mas se trata de uma vinculação
indireta. Não parece possível vincular pura e simplesmente o de repente,
ou imediação, com o meio (a falta dele). E a beirada com a abordagem
pedagógica, técnica, processual.
A vinculação entre a beirada e o processual, pedagógico, é muito natural e direta, e somente por aí, indiretamente, por exclusão, é que vinculamos
o centro com o bisturi que corta sem levar em conta as dificuldades, as resistências, e o passado. A imagem do nó górdio, em que Alexandre corta ao
meio um grande nó, sem se importar com os meandros, essa imagem, sim,
relaciona o direto, imediado, com o meio.
No caso do bisturi é preciso ser mais explícito: o bisturi corta direto, vai
direto ao meio, sem se importar com os tecidos que estão em volta. Em muitos
casos, beirada significa fugir do problema em si, das dificuldades, ser superficial.
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Curiosamente, Charles Autran considera que a utopia é exatamente o
contrário do que afirmamos aqui; para ele, utopia é a imposição de projetos
sem levar em conta as resistências, imperfeições e exceções. A utopia é reta,
simplificante. A utopia realmente corre esse risco. A obsessão pelos projetos,
a cegueira diante dos tropeços. Tomemos a famosa imagem de Tales olhando
para as estrelas e caindo em um buraco; aqui se ridiculariza o fato de filosofar, principalmente, mas também utópicos e sonhadores .
Como veremos mais adiante, atalho e beiradas são semelhantes, mas,
por outro ângulo, o atalho não é exatamente o caminho pelo meio, quer
dizer, o caminho direto?
Como as pessoas simples conseguem viver? A vida nos apresenta situações extremamente complicadas, em que é preciso pesar muitos ingredientes,
examinar muitas saídas, trabalhar em diversos espaços, às vezes contraditórios,
uma moral em uma mão, outra moral na outra, um fundamento e outro,
igualmente válidos, mas que em um determinado momento aconselham saídas opostas. Uma das respostas que se dá a essa pergunta é aquela apresentada
por Yona Friedman em utopias realizáveis (Utopies réalisables, Paris, Union
Generale d´Éditions, 1975, página 95). Um cachorro, para se sentar, apenas
vai girando até encontrar a melhor posição, sem teorias. As teorias seriam
menos competentes do que a intuição, ou que um tipo prático de inteligência.
Em princípio, então, examinar ou enfrentar os problemas na sua complexidade se opõe ao naturalmente. Mas, até que ponto raciocinar é mais
complexo do que o natural? Não parece que esteja bem explicado. Utiliza-se
pensar como sinônimo de simplificação, como abstração. Ninguém pode confiar na receita: faça como os cães, aja naturalmente, sem modelos. Mas o seu
contrário também é simplista: agir intelectualmente, segundo esquemas, com
raciocínios. Parece que enfrentar os problemas é algo mais do que reduzi-los
a raciocínios, silogismos. É possível enfrentar os problemas em profundidade,
de frente, utilizando (não exclusivamente) a intuição, sentimentos, reflexões
nada raciocinantes, imaginação e de muitas outras formas e métodos intelectuais. Enfrentar os problemas intelectualmente significa, sobretudo, dispor de
recursos fornecidos por anos de acesso a romances, Filosofia, Música, Pesquisa, ainda que tenhamos a intenção de não utilizar nenhum desses recursos.
Não há receitas; qualquer que seja a proposta, o resultado é mais ou
menos ruim, dada a complexidade da vida humana em sociedade. A utopia
parece ser a resposta, do ponto de vista epistemológico, mais competenUtopia e Marx
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te, quer dizer, mais competente para manipular diversas contribuições da
universidade e da própria prática. O marxismo se movimenta dentro de
um conceito mais estreito de ciência, próprio do século XIX. O que lhe
traz vantagens, evidentemente, mas que lhe traz também dificuldades, se
adotarmos o ângulo exposto acima: como uma estrutura capaz de trabalhar
com muitas visões, contribuições, enfim, mais adequada à complexidade.
Marxismo, aqui, entendido como o bisturi, que simplifica, que evita certas
complicações das Ciências Humanas, que despreza as laterais e vai direto,
pelo bem da competência.
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Pelo menos na primeira acepção, uma casa tem no centro os alicerces
sobre o chão, e depois, pela ordem, colunas e vigas, paredes, laje ou telhado,
portas e janelas, canos, fios e vaso sanitário, torneiras e lâmpadas, pia, móveis, e, por fim, rodapés, painéis, tapetes, saboneteira, suporte para xampu
e, para terminar, digamos, bibelôs. Pelo menos em português são utilizadas
duas imagens: verniz e cosméticos. Uma visão mais funcional colocaria mais
para o centro pratos, cama, torneiras. Uma visão mais estrutural, no significado do engenheiro e do pedreiro, colocaria, além de alicerces, colunas e
laje, também fios e canos em primeiro lugar. Uma visão muito biológica
diria que em sua casa o que importa é fogão e vaso sanitário. Outros incluiriam aí, também, a documentação.
Em um sociograma há alunos que são escolhidos por todos, outros
que são escolhidos por alguns, apenas por um (é importante separar quando
aquele que eu escolho só eu faço essa opção, e ele mesmo é o único que me
escolhe) e outros por nenhum. Evidentemente, quanto mais um aluno é
escolhido, mais ele está no centro. Um aluno que só é escolhido por um é
beirada. Um aluno que não é escolhido estaria de fora. Ou de fora estaria
apenas quem nem escolhe nem é escolhido, que não está, portanto, naquele
grupo? Depende dos nossos conceitos de dentro e de fora.
Uma pessoa pode estar dentro de uma sala, fazer parte dela fisicamente,
mas sociologicamente pode estar de fora, exatamente, para sermos quantitativos,
por não ser escolhida por ninguém. Não faz, nesse significado, parte do grupo,
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está fora. Poderíamos ainda sugerir que alguém que não pertence ao grupo poderia ser escolhido, mas não escolher. Mas, então, ele não pertenceria ao grupo,
mas não estaria tão de fora quanto aquele que nem escolhe nem é escolhido.
Podemos tomar um romance e fazer dele um resumo. O que nos obriga,
a cada trecho, a distinguir se se trata de um trecho central ou se de um adereço.
A regra óbvia para fazer o resumo é fazer esta distinção, manter o que é central
e descartar o adereço. Muitas vezes, lendo um romance, nos perguntamos:
Para que esta cena? Qual a função deste personagem? E no fim entendemos;
e todos os trechos, a frase mais insignificante, parecem se encaixar no todo.
Tudo se torna importante, mas sem dúvida há trechos e ideias mais centrais.
Ainda que, no caso do romance, passemos a suspeitar de que o resumo nunca
seja mais do que um resumo, já que o romance só é o romance quando inclui
todas as insignificâncias. O mesmo se pode dizer da música e de um quadro.
Às vezes, faz sentido até afirmar que o romance, realmente, está nas insignificâncias, naqueles detalhes que só no fim fazem sentido.
Michel Foucault, em As palavras e as coisas, na página 148 e seguintes,
afirma que os classificadores mais antigos, até o século XVII, aproximadamente,
procuravam classificar levando em conta o maior número possível de informações. E procuravam dar também o maior número de informações. No período
clássico (séculos XVII e XVIII, grosso modo), que no presente livro vamos chamar de Iluminista (cuja episteme chamaremos de Desmontagem), os naturalistas deixam de lado a tentativa de ver tudo, característica dos classificadores mais
antigos, medievais, para “ver sistematicamente pouca coisa”. Nesse período, então, os seres ainda não serão vistos a partir da sua estrutura funcional. Isso vai
acontecer apenas no século e período seguintes, o século XIX.
No período clássico (Iluminista, da Desmontagem), principalmente
com Lineu, já está muito clara a preocupação de separar o que é importante daquilo que é secundário, “obscuro”. Assim, às vezes, dois seres muito
parecidos podem ser de espécies diferentes, ou dois muito diferentes, na
aparência, podem ser da mesma espécie. O que explica esses erros é o fato de
termos olhado para o que é secundário.
No século XIX (cuja episteme vamos chamar de Cientificismo), contudo, em vez da classificação, o que surge é a evolução. Aqui também se separa
o que é importante do secundário, só que o importante passa a ser a estrutura
funcional, e assim o organismo passa a ser entendido como uma proposta de
sobrevivência. O cavalo tem dentes, um determinado tipo de dente, orelhas,
Utopia e Marx
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um determinado tipo de orelha. Se um cavalo fosse classificado no período
clássico, Iluminista, essas características seriam mais importantes, talvez, por
causa exatamente da sua capacidade de levar a uma boa classificação, porque
elas permitem separar melhor o que é central do secundário, e assim descrever
os seres dentro de um quadro, com tronco e ramificações.
Já no século XIX, correr e proteger-se, principalmente fugindo, adquirem
nova importância, pois seriam as respostas específicas do cavalo diante do desafio da sobrevivência. O cavalo passa a ser visto como um “todo funcional” (expressão utilizada por Marx na Introdução à Crítica da Economia Política, como
veremos logo adiante). A partir dessa visão, a orelha, o casco, o estômago, tudo
parece estar relacionado com um eixo, que é a proposta de sobreviver correndo.
Talvez seja mais ou menos nesse significado que o homem seja um animal racional (sobrevive com a razão, assim como os castores roem, os elefantes
são grandes), embora certamente não seja o que Sócrates quisesse dizer com
a sua definição. O homem tem, assim como o cavalo, sua reposta humana ao
desafio da sobrevivência: a racionalidade. O cavalo é herbívoro e foge, o homem pensa, e assim ambos sobrevivem na medida do possível. Cada proposta
de sobrevivência compete com as outras propostas, pra ver qual é mais eficaz;
de nada adianta os leões comerem se um dia as savanas africanas estiverem
pontilhadas de zebras e o leão não passar de um animal extinto.
Mas o que significa centro funcional? Parece que significa uma coisa
na frase, outra no corpo humano, outra na sociedade, outra em um relógio,
automóvel, na Igreja Católica, no governo, em geral. Deveríamos separar
essas diferenças do fundo comum? Digamos que algo seja um organismo ou
funcione. Como funciona um relógio. Ele tem um motor. Isso é central, ou
são os ponteiros? Ou é a corda (mola) ou pilha?
Gilles Lapouge, em Utopie et civilisation (Paris, Flamarion, 1978), tem
uma sugestão interessante: de que a peça mais importante do relógio é o escape, que não faz o relógio andar, e sim parar (página 119). Se em um organismo há diversas funções, cada qual cumprida por uma peça ou conjunto, qual
seria a função central? Seria central no significado de que as outras funções
dependem dela, e, melhor ainda, se ela não depender das outras funções.
Matematicamente diríamos que as funções estão em ordem, no caso,
em ordem de dependência. Algumas funções e partes dependem mais e outras dependem menos de outras. E algumas têm mais funções e partes que
dependem dela, por isso são centrais.
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Nesse significado, embora o liquidificador não faça sentido sem um
copo onde se coloca o líquido e sem as pazinhas que batem o líquido, ou
sem o botão de ligar, é o motor o seu centro funcional. Os primeiros relógios
não tinham mostrador, eles apenas batiam as horas. O ser humano teria seu
centro, do ponto de vista orgânico, no coração, e do ponto de vista intelectual no cérebro ou mais especificamente na capacidade de raciocínio do
cérebro, e não na memória, por exemplo.
Assim como o centro funcional do computador parece ser o processador; ainda que o monitor, por mais periférico que seja, pareça ser o mais
importante. O monitor é mais importante que o processador funcionalmente, mas do ponto de vista da função social do computador, e não do seu
funcionamento enquanto máquina.
Uma frase tem um centro sintático e um centro de significação. Pode-se sustentar que há uma precedência funcional da Gramática sobre o significado. O mais óbvio parece ser acreditar que o significado tem uma função
dentro da Gramática, a Gramática existe para ele.
De qualquer forma, há duas opiniões; pelo menos. Segundo uma delas, entre os diversos recortes, ângulos ou níveis em que o objeto é dividido (por exemplo, o corpo humano se compõe de circulação, alimentação,
pensamento), para cada um há um centro e uma beirada. E nenhum deles é
mais central do que outro, pois tudo depende do ângulo pelo qual se olha.
E há outra opinião, de que haveria diversos níveis, sim, mas eles teriam entre
si uma relação de dependência funcional. Dentro dessa segunda opinião, o
funcional é sempre o físico, aquilo que sustenta.
Mas, por que o físico sustentaria a ideia ou o significado, e não o contrário?
Talvez porque quando se diz funcional aí esteja embutida já alguma preferência
pelo físico. Enfim, temos duas acepções da concepção de centro funcional. Uma
que afirma que entre todos os ângulos há uma relação de dependência, que tem
na base o físico. E a outra que afirma que tudo depende do ângulo, e entre os
diversos ângulos não há nenhum que se sobreponha aos demais.
Contradição e processo. Marx propõe uma curiosa relação entre
centro e beiradas. Seria a seguinte. O centro, na verdade, a base, são as
relações de produção. As pessoas estabelecem entre si relações de produção cujo objetivo é, no seu significado central, a produção de bens indispensáveis à sobrevivência. E sobre esta estrutura as pessoas desenvolvem
também outros tipos de relação, que não são diretamente relacionadas
Utopia e Marx
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com a sobrevivência. Marx chama de superestrutura as relações que não
estão diretamente relacionadas com a sobrevivência. Há, portanto, uma
parte de baixo, que é a vida econômica, e, simplificando, outra parte, a de
cima, que é a vida cultural; em grandes linhas, porque as relações de propriedade, que são instituições e cultura, são também muito diretamente
relacionadas com a produção; ou, o que dá na mesma, podemos ver a parte
de baixo como o centro, e a vida acima como a margem.
É primário que centro e beiradas, de um lado, e de outro embaixo
e em cima não são a mesma coisa, apesar das semelhanças. Inclusive, às
vezes o de baixo é o centro, e, às vezes, é o de cima. Por exemplo, castelos,
monumentos, montanhas ocupadas por cidadelas, são o poder, portanto, o
centro, e temos aqui a vinculação acima-centro. Por outro lado, a economia
é a base, como o alicerce de uma casa, e aqui o que temos é a vinculação
“de baixo” – centro. Para nossos objetivos, parece, nos basta indicar neste
momento que estamos atentos e que sabemos das dificuldades.
Há duas sugestões de Marx sobre a relação entre (a sua versão de) centro
e beirada, que são respectivamente: o centro, as relações de produção, estrutura e a beirada, a superestrutura, quer dizer, as relações culturais, jurídicas,
religiosas. Como se vê: embaixo e em cima. Vamos mencionar apenas uma: a
propriedade. E a outra, que neste momento é a que nos interessa, é a seguinte.
A superestrutura é determinada pela estrutura econômica. O que significa, aqui, determinada? As relações de produção mudam. E as relações superestruturais também. Mas Marx afirma (e eu não conheço estudos e nem
mesmo tenho encontrado alguma base para confirmar ou negar; e, pior, não
está muito claro como Marx chegou a esta conclusão), formula a sua teoria: as
relações culturais demoram mais para mudar do que as relações econômicas.
Em termos de mudança, a superestrutura só muda depois, é mais lenta
do que a estrutura econômica. O que acontece, então, é que temos, em
uma dada situação, uma relação de produção (por exemplo, o Feudalismo)
e, sobre ela, não as relações superestruturais que são adequadas para a sua
manutenção, e sim as relações superestruturais que procuravam manter as
relações de produção anteriores, aquelas que já acabaram. Um descompasso,
a parte de baixo mudou, é nova, mas a parte de cima ainda se refere à parte
de baixo que já não existe mais.
Seria algo como alguém ter uma casa e comprar cortinas para combinar com o sofá, mas, como demora muito, quando chegam as cortinas, os
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sofás já se estragaram e foram comprados outros novos, que não combinam
com essas cortinas. Na sociedade, as relações de produção mudam mais rápido, e a superestrutura está sempre velha, sempre adequada ao modo de
produção já abandonado.
O que temos, nesses casos, são relações de produção de um tipo, junto com relações superestruturais antigas, e, portanto, em desacordo ou em
atrito com as relações de produção. Há, portanto, uma quebra da relação
orgânica. Pois o normal, como se pressupõe em um organismo qualquer, é
que todas as partes trabalhem em sintonia.
No tempo, como processo, há um organismo, mas se tomarmos
um só momento, quer dizer, no espaço, podemos ter diante de nós exatamente a negação do organismo: as partes não formam uma totalidade.
Uma parte do todo forma com a outra metade um conjunto sem harmonia, em choque. Primeiro, em descompasso, depois, provavelmente, em
choque. Segundo essa teoria o descompasso, a fissura ou desequilíbrio,
geram com o tempo o choque.
Evidentemente, surge a suspeita de que é exatamente o descompasso
que gera um desequilíbrio que é o segredo da mudança e do processo. De
fato, uma pessoa não é uma pessoa no espaço, mas um processo, em desenvolvimento, em que a cada momento se percebe um desequilíbrio, que não
é uma falha do organismo, mas que constitui uma parte indispensável do
organismo e da própria organicidade.
O que significa precisamente contradição aqui, nesse ambiente, (organicidade)? Significa que temos, dentro do organismo, uma peça ou parte
que se desenvolve em um ritmo diferente de outra peça ou parte, de forma
que se pode observar que há, em um dado momento, duas peças pelo menos
em diferentes estágios, e entre elas uma discrepância, elas não se encaixam
como seria de se esperar.
É o que podemos chamar de contradição social. Dessa diferença,
segundo Marx, nasce um conflito, e daí se compreende por que surgem
as crises sociais, os períodos de revolução social e política.
Sob um olhar topológico, não podemos evitar a lembrança de cigarras
e cobras, que trocam de casca. Só que no caso da sociedade, segundo Marx,
o que acontece é o contrário. A casca é que permanece, e mudando a base,
a casca, embora envelhecida, inconveniente, adequada apenas para o corpo
anterior, persiste, é difícil de se eliminar.
Utopia e Marx
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Do ponto de vista científico, ficamos muito pouco satisfeitos quanto à
afirmação de que as mudanças culturais são mais lentas do que as econômicas. Não só não sabemos se sim ou se não com certeza, mas temos aí dentro
um problema de conceitos.
Digamos que a Igreja ou o conservadorismo sejam conjuntos culturais produzidos em uma época passada, em consonância com um modo
de produção já extinto. Mas suponhamos que dentro do conservadorismo
sejam desenvolvidas ideias ou técnicas incompatíveis, fora de época. Ora,
seriam fora de época no significado de que estão vinculadas a uma ordem de
existência ultrapassada, correto, isso certamente deve ser verdade, mas não
seriam ideias ou princípios vinculados também a ordens de existência ainda
em formação, fora de época, sim, mas agora em um significado oposto?
Se negarmos tal possibilidade, estaremos negando, junto, que a Igreja
Católica, em época alguma, sob qualquer justificativa, tenha produzido ou
interferido em qualquer fato de uma forma que não seja retrógrada. Que a
Igreja Católica seja retrógrada, tudo bem, isso pode ser afirmado, mas afirmar que em momento algum ela agiu em função de algo a surgir no futuro,
aí já parece se tratar de uma afirmação com pequena probabilidade de ser
verdadeira. É muito pouco verossímil e improvável.
A relação que Marx propõe entre centro e beirada é, acima de tudo,
complexa. Não é do tipo simples: complemento, proteção, sustentação.
Além disso, trata-se de uma relação processual e no tempo.
O conceito central dessa complexidade seria, sugiro, descompasso. Tomemos
um objeto onde haja centro e beirada; muda o centro, a beirada fica inadequada,
então o normal seria mudar a beirada para que ela seja adequada ao centro. Como
uma pessoa que engorda e compra uma roupa mais larga. Aqui, neste exemplo,
uma pessoa que engorda, é o centro que muda. O corpo, o centro, engorda, e a
roupa, a beirada, fica defasada. O que é mais fácil, engordar, emagrecer, ou trocar
de roupa? A resposta não é imediata. Estatisticamente, é bem provável que as pessoas troquem de roupa mais vezes do que engordam ou emagrecem o suficiente
para exigir roupas novas. Se, talvez por falta de dinheiro, ou por emagrecer ou
engordar muito rapidamente, a roupa dura mais, temos um descompasso, pois a
roupa é adequada a um corpo que não é o que temos no presente. Um conflito.
O primeiro descompasso, ter que comprar roupas novas porque engordamos, é
muito mais fácil de se resolver do que o contrário, engordar ou emagrecer porque
compramos ou ganhamos uma roupa que não nos serve em tal momento.
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Esse conceito nos remete à distinção proposta por Hegel, um pouco
obscuramente, no início do Prefácio à Fenomenologia do Espírito. Haveria dois tipos de relação orgânica: no espaço e no tempo. Uma relação
típica de relação orgânica no espaço é a que existe entre os diversos órgãos
do corpo e consequentemente a relação que existe entre a Anatomia, que
estuda, por exemplo, o coração, cada órgão separadamente, e a Medicina,
que estuda esses órgãos interagindo uns com os outros. E uma relação
orgânica típica no tempo é a que existe entre as diversas etapas que se sucedem na vida de uma planta: raiz, caule, galhos, flor e fruto. Hegel afirma
que de uma determinada forma o caule nega a raiz, os galhos negam o
caule e assim por diante. Há contradição em uma pessoa que compra uma
roupa e depois engorda, e há contradição na cobra que troca de pele, mas o
caule não é contraditório em relação às raízes, muito pelo contrário, nasce
naturalmente de dentro delas.
Simplificando, temos a pergunta. Qual a relação entre centro e beiradas quando eles se transformam em ritmos diferentes, quando um muda
mais rápido do que o outro? Do ponto de vista topológico, a proposta feita
por Marx constitui um avanço para a compreensão do conceito de processo.
Sem Marx, quando ouvíamos a palavra processo, pensaríamos em um organismo formando um todo, se desenvolvendo, buscando alimentos, espaço,
todas as partes em hamonia umas com as outras: Marx acrescenta a essa
simplificação o fato de que a incoerência no desenvolvimento de um organismo, uma parte se desenvolvendo em um ritmo diferente da outra parte,
pode ser até mesmo a explicação ou uma das explicações para as mudanças.
Não se trata aqui de dizer que Marx afirma algo falso ou verdadeiro, e sim
de que, sem dúvida alguma, Marx representa um desenvolvimento para a
compreensão do que significa processo. De qualquer processo.

pia
d

Abordagem epistemológica

Có

O conceito. A questão central deste item é a diferença entre conhecer
algo pelas beiradas, ou seja, conhecer o centro, mas a partir das beiradas, ou
conhecer algo nas beiradas, neste último caso, conhecer as beiradas de algo
porque se acredita que é ali que se conhece.
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No primeiro caso, as beiradas são um meio para se atingir o centro, e no
segundo caso, é aquilo que efetivamente interessa. Genericamente, temos aqui a
aplicação do conceito de corredor: a beirada é uma sala, que interessa em si mesma, ou um corredor, que interessa apenas como passagem para se atingir o centro?
A abordagem epistemológica pode ser dividida em duas. Uma, sugerida por Edmund Burke, divide o mundo em sólido e passageiro. O
sólido é o que é a realidade, e o passageiro é o fútil, fantasias. O que existe
em oposição ao que não existe. A segunda sugere para o centro a busca
de regras ou leis, equacionamento, e na beirada, a busca da compreensão,
detalhes, insights, pequenas informações.
A primeira pode ser tomada metodologicamente, que é a proposição
de Parmênides. Ater-se ao que é (existe) e rejeitar o que não existe. Aqui se
pode observar o cruzamento do epistemológico com o metodológico, que é
semelhante à percepção de que para conhecer um objeto se pode, também,
abordá-lo longe, na exceção, no descuido, na falha.
Para conhecer a cidade de São Paulo, visitar não a Assembleia, a Catedral
da Sé ou a Avenida Paulista, e sim o lado detrás do Mercado Municipal, os
trechos mais desvalorizados da Vila Ângela, famosa pelo alto índice de criminalidade. Não, se trata ainda de um local muito exposto às crônicas policiais.
Melhor seria visitar as ruas pacatas da Penha. Do ponto de vista epistemológico, a margem é o insignificante? Ou o insignificante é o lado de fora? Em
um texto, existe o lado de fora? Ora, se algo está no texto, então está dentro.
Mesmo que aparentemente não pareça ter significação alguma, pode ser interpretado de tal forma que seja ele o segredo. A brecha na parede.
Conhecer pelas beiradas. Um observador atento compreendeu o tamanho
da cidade de São Paulo quando viu chegarem alguns trucks (caminhões grandes,
cuja cabine é separada da carroceria) de cheiro-verde (geralmente é um punhado
de cebolinha e salsa em partes mais ou menos iguais) no Mercado Municipal.
Quando já morava em comunidade, em Guaxupé, possivelmente em
1987, uma vez eu estava na estrada que vai de Guaranésia até a Pratinha
(Santa Cruz da Prata), a pé, e vi uma perua Kombi cheia de crianças. Não
deu evidentemente para ver quantas eram, mas havia duas do lado esquerdo
do motorista. Ou seja, entre o motorista e a porta mais próxima.
Abro um jornal, como a Folha de São Paulo, do dia 28 de janeiro de
2005. O assunto do momento são os dois fóruns, um capitalista, em Devos, na
Suíça, e outro contestador, digamos socialista e principalmente ecologista, em
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Porto Alegre, no Brasil. Praticamente no mesmo nível de interesse está a Ata
do Copom (Comitê de Política Monetária), que, seguindo a política ortodoxa
do Ministro da Economia Antônio Pallocci, do Presidente Luís Inácio Lula da
Silva, continua subindo o índice Selic, e assim, ao mesmo tempo em que combate a inflação, amarra a economia. A economia deve crescer lentamente, com
responsabilidade, de forma sustentada. Há também algumas análises sobre o
déficit da Previdência, sobre a crise da aviação Brasileira, em que duas grandes
empresas, as maiores de alguns anos atrás, Vasp e Varig, estão afundadas em um
processo de falência. Digamos que essa é a parte central do jornal.
Na parte de esportes, há notícias sobre o Campeonato Paulista de Futebol e uma parte considerável dedicada a um assunto que vem decaindo
de interesse nessa data, que é a parceria do Corinthians com uma empresa
internacional, o MSI, que pretenderia transformar a equipe em uma grande
potência futebolística. Digamos, esse é o centro da parte de esportes.
No mais, tudo são assuntos marginais, beiradas. Para ilustrar, vejamos
um artigo do ex-presidente do Brasil José Sarney, na segunda página, que
procura conciliar seus conhecimentos políticos com a veia artística, literária e humorístico-regionalista. Ele já escreveu contos e teve uma contestada
admissão na academia Brasileira de Letras. Nesse artigo, Sarney se dedica a
analisar um assunto relativamente central, que é a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Segundo essa lei, os políticos não podem gastar, quando ocupam cargos administrativos, mais que o valor que arrecadam, e podem ser responsabilizados criminalmente se deixarem seus cargos em situação de endividamento excessivo. Mas isso é apenas a fachada, no fundo, o artigo se dedica a
um fato, que, aliás, comprova sua tese de que se trata de uma lei importante
que revolucionou, para melhor, a política brasileira.
Em resumo, relata o seguinte: a nova prefeita de Magé, no estado do
Rio de Janeiro, Núbia Cazzolino, do PMDB (ampla frente partidária, predominantemente de centro-direita), reclama de sua antecessora, também
mulher, mas de nome e partido não revelado no artigo, pelo sumiço de
dois pênis de borracha e uma pelve feminina, que imagino seja também de
borracha. E José Sarney se arrisca à gracinha de que haveria suspeita de que
os objetos possam ter finalidade menos nobre do que a educação sexual, e,
outra, que eles possam estar dentro de uma geladeira também desaparecida.
Além disso, no mesmo jornal há dois painéis, de fatos insignificantes, um
no primeiro caderno, sobretudo sobre política, e outro na parte de Esportes.
Utopia e Marx
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A pergunta é muito simples. Uma pessoa que queira conhecer um país,
como o Brasil, e conhecer o Brasil é de certa forma o objetivo de quem lê
um jornal brasileiro, sendo o leitor brasileiro ou não, deve se ocupar do
Copom, taxas, câmbio, exportação, miséria, presídios, Febem (detenção de
menores de idade infratores), números da educação, ou deve se ocupar de
coisas bizarras tais como o sumiço de dois pênis de borracha? E nos perguntamos, o caso delatado por José Sarney, é efetivamente a beirada, a vítima, o
detalhe quase insignificante, as vísceras das vítimas? Pois há suspeitas sobre
se algo aparece nos jornais é porque não é beirada, se algo realmente marginal aparece é por um descuido e só se mostra com dificuldades, depois de
um processo de escavação meticuloso. O insignificante, algo absolutamente
pífio, bobo, somente interessa se revelar algo significativo.
O roubo dos pênis de borracha não pode ser considerado como as vísceras do Brasil. O mundo do crime, a indústria do aborto e a prostituição de
crianças, a falta de higiene nos frigoríficos, sim, são candidatos. Mas, com
certeza, as vísceras não são a beirada. Quem observa atentamente a entrega
de salsinha com cebolinha no Mercado Municipal, quem observa o marido
fazendo barba, não pretende por esse detalhe encontrar o segredo do seu objeto, mas pretende compreender algo efetivamente secundário. E considera
importante compreender o que é secundário, talvez, até, porque é secundário.
Mas, para contrapor a essa curiosidade, uma visão oposta. Há, por exemplo, entre outros, o boato de que Napoleão teria tido um só testículo. Essa
afirmação não pode ser confundida, de forma alguma, com as ninharias que
fazem as delícias dos historiadores da História Nova. Porque de fato é insignificante. Pois se há o insignificante de fato, há fatos que apenas parecem insignificantes. Nem sempre podemos fazer essa afirmação com tanta segurança. A
insignificância não vem só da preocupação com Napoleão ou com outra figura muito proeminente, pois seria de mau gosto e insignificante mesmo que se
referisse a todo um bairro pobre de Bizâncio. A afirmação ficaria assim: é tão
insignificante afirmar que Napoleão tinha um único testículo quanto afirmar
que todo um bairro pobre de Bizâncio, ou uma porcentagem assustadora,
tinha um único testículo. A não ser para uma história da Medicina.
O jornal O Estado de São Paulo fechou às 3 da madrugada, do dia
5 de novembro de 2008, uma edição já com os resultados da eleição norte-americana para presidente. Aproximadamente às 2 da madrugada do
início, Barack Hussein Obama tinha conseguido os 273 votos de dele56
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gados necessários e estava matematicamente eleito. Junto com a edição,
saiu um caderno especial, H (os cadernos são nomeados com letras, pela
ordem do alfabeto). Na página H4 há um artigo de Paulo Drugman,
identificado como “colunista do ‘The New York Times’”: A transformação do partido da direita irracional. Ali, ele diz “No entanto, eu gostaria
de fazer uma pergunta diferente, igualmente importante para o futuro
da nação: o que a derrota significará para os republicanos? Poderíamos
pensar, quem sabe até esperar, que os republicanos embarcassem numa
busca por sua identidade, perguntando a si mesmos se eles perderam o
contato com o americano médio (...)”.
Ele não explicita, mas por trás do artigo e dessa afirmação está outra
questão: tão ou mais importante do que a vitória de Obama não seria a
derrota dos republicanos? Em vez de olhar para o foco, olhar para a sombra.
Não seria talvez correto chamar de perdedores e vítimas milhões de norte-americanos brancos e extremamente ricos.
Uma ideia importante no artigo é de que o que se configura, dentro
do partido republicano, não é a modernização, a substituição de forças mais
irracionais por elementos mais jovens e modernos, mas exatamente o contrário. O recrudescimento do irracionalismo pode se transformar em sua via
para a sobrevivência política. E, ainda por trás do artigo, as preocupações
com a democracia nos Estados Unidos, hoje o país militarmente e economicamente mais poderoso do planeta. A democracia norte-americana tem na
base dois pilares, os partidos Republicano e Democrata. E se de repente o
partido Republicano começa a dar mostrar de desaparecimento?
Nós, otimistas, podemos sonhar com o surgimento de um partido
mais moderno, socialista, para substituir o partido Republicano moribundo. O que significaria a substituição, por um sistema mais moderno, de um
sistema de representação atrasado, como o norte-americano e da Argentina,
onde ainda não surgiu o socialismo como força política efetiva. Mas seria
bom ficar atento, porque uma análise detida da realidade pode mostrar sinais de estar em vias de acontecer exatamente o contrário. Sonhar com o
surgimento de um partido socialista forte nos Estados Unidos não é ingenuidade? Não seria conhecer muito pouco da mentalidade norte-americana?
Uma ideia paira muito acima: nenhuma força tem poder contra as
mudanças epistêmicas. Mudança na base do pensamento faz surgir ou desaparecer instituições, impérios, classes sociais, monumentos, costumes. O
Utopia e Marx
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que parece eterno e sólido como rocha se desfaz no ar em pó, o que parece
inconcebível se levanta do nada para permanecer eternamente.
Um dos temas que mais ocupam a mente do autor deste livro, um pouco
até por motivos pessoais, é a compreensão do conservadorismo. Vivi a revolução da década de 60 quando era ainda adolescente, mas no interior de Minas
Gerais. Sempre, na condução dessa curiosidade, me dirigi para o centro do
problema, para tentar identificar os pilares ou o pilar do conservadorismo.
De repente, alguns anos depois de ter lido o livro de Georges Snyders,
A alegria na escola (São Paulo, Manole, 1988), vi que tinha compreendido
um aspecto importante do conservadorismo. Talvez até um de seus pilares
centrais, mas que me apareceu como algo muito marginal. É que este livro
não é sobre conservadorismo, e talvez em nenhum momento se preocupe
com isso. E muito menos o autor se confessa um conservador.
O detalhe seria o seguinte: ele defende a ideia de que as crianças são
crianças, não são adultos, e não devem ser confundidas com adultos. E as
crianças não devem viver a vida dos adultos. Inclusive, nós, educadores, devemos deixar claro para as crianças que a sua vida tem muito de preparação.
O sexo, por exemplo, é uma alegria reservada aos adultos; as crianças devem
saber que isso está reservado para eles como um desdobramento, para não
dizer prêmio, por ser adulto.
Hoje tenho a opinião, embora possa estar errado, de que temos aí uma
profunda compreensão da estrutura do pensamento conservador. Como fazem os detetives, devemos estar atentos. De repente, pode surgir um detalhe
que nos leva a compreender, revelando aquilo que em princípio está à margem, algo que não conseguimos penetrar atacando diretamente, pelo centro.
Há um conhecido filme norte-americano, Kids (escrito por Harmony
Korine e dirigido por Larry Clark, de 1995), que pinta uma horrível realidade
do consumo de drogas entre pré-adolescentes. Suponhamos que seja apenas
uma ficção, que não corresponde a não ser muito frouxamente à realidade.
Mesmo assim funciona como um alerta, ele nos abre os olhos, e ficamos mais
capazes, com instrumentos mais agudos, para compreender a realidade que
acontece pelas margens, ou, se se preferir, nos vãos, sob o tapete.
De passagem, a sugestão de se abrir um espaço para organizar e desenvolver um amplo campo semântico: vãos, cimento, margens, marginália,
soluços (em oposição a gritos), bocejo (Alain ), escorregões, descuidos, sob o
tapete, rodapé, prefácio, adendo, apêndice, post scriptum, vísceras, vítimas,
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vísceras das vítimas, avencas, barulho de asas de pombas em oposição ao
estrépito dos canhões e entrechoque de espadas na batalha, migalhas, petits
riens (Mozart), bagatelas, etcétera, unas cositas más, insignificâncias, afluentes, futilidades, abobrinhas, franjas, verniz, cosméticos.
Sob o prisma que estamos utilizando, pode-se dizer que há duas grandes
abordagens da história, opostas, uma é a marxista e outra a Nova História, que,
sem dúvida, não é utópica plenamente, mas que tem fortes relações com a utopia.
Não podemos cometer o erro grosseiro de confundir a história marxista
com a história tradicional, que só enxergava reis e batalhas (evidentemente,
estamos incorrendo em um clichê). Mesmo que considerarmos que reis e batalhas são o centro da sociedade, tanto quanto a economia e a política. Por outro lado, a história marxista não se concebe como um universo de conceitos,
problemas, soluções, enfim, uma linguagem, e sim como uma tentativa de decifrar este imenso objeto que é a sociedade humana em seu desenvolvimento.
O marxismo se propõe a fazer ciência, dar conta de um organismo,
a sociedade em desenvolvimento, tanto descrevendo os fatos, como eles
ocorreram efetivamente, quanto apurando as leis desse desenvolvimento. O
marxismo tem um compromisso profundo em expor a verdade, está a serviço da verdade, de expor o mundo e os fatos que, ele acredita, efetivamente
estão diante dos homens e da nossa época. Se a utopia é relativista, pondera,
expõe ora de lá ora de cá, explora hipoteticamente, faz uma engenharia de
projeto e de linguagem, o marxismo é absoluto, e vê a si mesmo como um
fenômeno fortemente amarrado com a Verdade.
O marxismo e a verdade formam um todo, são a expressão de uma
época, que explicita as contradições e lutas, e que permite, pela primeira vez
na história humana, a resolução do enigma da filosofia. Ao mesmo tempo, o
enigma da filosofia, da realidade e da história. Teoria e prática se encontram
em uma síntese final. O fenômeno que interessa frontalmente ao marxismo,
e do qual o interesse por outros fenômenos depende, é o capitalismo, tanto
como estrutura quanto como um fato histórico.
Em um determinado ponto da teoria marxista da história, por ser o
marxismo também um socialismo e uma utopia, o capitalismo se torna secundário e passagem, e aí, então, parece que o capitalismo interessa como
uma etapa para a construção daquele regime que desejamos, ou que a história vem gestando desde o início, o socialismo, comunismo ou utopia. Mas
esse momento não se encaixa harmonicamente no resto do marxismo, e se
Utopia e Marx
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instala a partir de uma quebra, como se de repente deixássemos de raciocinar de uma forma e passássemos a outra forma, só admissível sob cuidados.
Como se Marx, no seu último livro, Crítica ao Programa de Gotha, tivesse
se reencontrado com o Utopismo de seus escritos de juventude.
A utopia não tem esses pruridos nem esses compromissos. Seu objetivo não é compreender a realidade, mas, muito mais, engenhar uma
linguagem e explorar as possibilidades da imaginação. A utopia tem o
tempo todo clareza de que é uma ideologia. Crítica também, mas porque
no processo de imaginar todos os recursos são indispensáveis. A crítica é
apenas um dos recursos fundamentais.
Quanto à História Nova (que aqui estamos entendendo como sendo utópica), pelo contrário, o interesse se espalha e se dilui. Há interesse
por fatos aparentemente menores. E mesmo quando nos interessamos
por fatos maiores, tais como a economia ou a agricultura, nós os buscamos na sua manifestação mais distante do centro, nas franjas, nas relações familiares dos trabalhadores, por exemplo, ou na análise de uma
instituição como a justiça ou os sindicatos. Longa duração e mentalidades estão entre as direções preferidas pela Nova História. A vinculação
entre longa duração e utopia é discutível, mas o interesse por mentalidades sem dúvida faz muito bem o gosto da utopia.
A História Nova hesita entre uma história total e uma história em migalhas. Essa oposição não é apenas aparente? Parece que temos alguma razão
em esperar entre tantos livros da Nova História alguns que nos esclarecessem o que é o centro e o que é a beirada, ou algum de seus sinônimos. Assim
como no caso do marxismo, são muitas as contribuições. E aqui elas ainda
são mais abundantes e mais próximas do que queremos. Mas, se há muita
coisa, mais uma vez nos sentimos um pouco desapontados pelo fato de que
quase sempre falta dar um passo. Quem busca as beiradas busca a totalidade.
A Nova História pretende captar a vida em sua totalidade. O motivo primeiro é muito simples: a totalidade se esconde em detalhes e em ninharias.
Contudo, podemos citar aqui um motivo mais concreto. Um marxista ortodoxo dificilmente apoiaria certos projetos comunitários que buscam
mudar na sua totalidade a vida de populações carentes. No Brasil, temos a
fazenda Canaã, da Igreja Universal. A comunidade The Farm, dos Estados
Unidos, promove o projeto Plenty, que leva de uma vez para populações
carentes, por exemplo, no México e na África, alimentos, trabalho, religião,
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estudos, modificações no cotidiano, na vida afetiva. Um método que poderíamos chamar de tratamento de choque cultural, mas não só cultural, total.
Aqui, tudo parece se inverter. Utópicos buscam a totalidade e aparentemente procuram um atalho. Os marxistas negariam a possibilidade de
atalhos. A vida, para um marxista ortodoxo, deve ser transformada, os problemas concretos devem ser resolvidos tais como eles se apresentam. Esta é a
diferença, se o Padre Antônio Vieira (no trecho que citaremos logo a seguir)
acredita que se possa conhecer a sociedade através das vísceras das vítimas,
apenas um feiticeiro acreditaria que é possível atuar sobre a realidade fazendo alguma coisa com as vísceras das vítimas.
Benedetto Croce, em L´histoire comme pensée et comme action (Paris, Droz, 1968), aborda algumas questões que poderíamos reunir sob a etiqueta: a relação do pensamento com abordagens mais intuitivas, tais como
a ação, amizade, afeto, anedotas, intimidade, simpatia. Nas páginas 187 e
188, em torno de algumas ideias de Droysen, somos provocados ao problema: não seria o raciocínio o centro e esses outros recursos, as margens? A
questão é muito complexa para o espaço de que dispomos aqui. Compreender significa transformar em um enunciado, em uma frase logicamente
estruturada. Só? Ou compreender envolve, como meio e como fim, outros
tipos de abordagem? Qual a relação entre elas, particularmente as abordagens menos e as mais intelectuais?
Inteligência e estupidez. Um poema zen narra que um monge budista passava pela estrada e viu uma pequena flor. Só isso. Acho que era
importante ele ser monge, pois do contrário dificilmente teria percebido
uma flor tão pequena. Essa imagem está muito próxima das diversas imagens propostas ou apenas sugeridas por Martin Buber em O socialismo
utópico: a capacidade de perceber as coisas menores, fugidias, embrionárias, ainda indefinidas (com contornos imprecisos).
Padre Antônio Vieira, em um de seus sermões, afirma mais ou menos
que se quisermos conhecer um país não devemos examinar os reis ou as batalhas, e sim as vítimas, não as vítimas, mas as vísceras das vítimas .
Podemos dividir essa sugestão, do Padre Antônio Vieira, em duas partes.
Primeiro, rejeitamos os reis e preferimos as vítimas. Depois, rejeitamos as vítimas e preferimos as vísceras das vítimas. Isso significa que poderíamos continuar, sempre em busca de algo mais pitoresco, mais insignificante e insuspeitado.
Não seria tudo isso uma vaidade? Mostrar que eu sou inteligente, como o monUtopia e Marx
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ge budista? Eu vejo bem. Ver um rei e um exército qualquer um vê, mesmo o
observador quase cego e quase estúpido, mas poucos, fazendo sua caminhada
pela manhã, conseguem ver o que eu vi. Ver um rei me torna um admirador,
mas ver uma plantinha insignificante faz de mim o rei da esperteza.
No Brasil, os moradores dos diversos estados são tidos como possuidores de certas características típicas. Uma delas é que o mineiro, pessoa nascida ou ambientada no estado de Minas Gerais, sempre dá voltas.
Talvez o adágio mais mineiro seja dizer que o mingau quente se come
pelas beiradas . Guimarães Rosa, mineiro, formula um dos conceitos mais
profundos da mineiridade ao afirmar que saber mesmo ele não sabe nada,
mas desconfia de muita coisa . Embora haja uma imagem que se deve a
Tancredo Neves, um dos mineiros mais consistentes, que é a seguinte:
ninguém vai ao Rubicon para beber água . Parece uma contradição, mas
trata-se de uma ponderação: um mineiro afirmando que é preciso fazer
alguma coisa, passar à ação, ou seja, o mineiro age sim, mas sua ação é
precedida por reflexões. Se César efetivamente passou a noite pensando,
agiu de forma semelhante aos mineiros.
Há um conto de outro mineiro, Guimarães Rosa, “Meu tio, o Iauaretê” , que é sobre a estratégia da onça, que dá voltas, só que aqui no significado de criminoso, ardiloso. Se há uma acepção benévola em dar voltas, no
significado de respeitar, acariciar, há o significado perverso.
Ruyer afirma que:

do

“A utopia, mostrando todo o campo dos possíveis, deixa claro o abuso
que há no uso, mostrando que o uso é arbitrário. Os possíveis laterais
ao mesmo tempo dão terreno para a invenção e um campo para a crítica. Não seria possível criticar o que se aceita como um absoluto. Em
outros domínios da utopia, e no procedimento utópico mais elementar, se dá desta forma: toda curva é uma invenção e ao mesmo tempo
uma crítica à idiotice da linha reta” .

Có

pia

A partir dessa sugestão, podemos substituir centro e beiradas por reta e
curva. Ou seja, abordar algo pelas beiradas é mais ou menos a mesma coisa
que, em vez de ir direto ao objeto, contorná-lo. A partir de outra face da
sugestão, a beirada se aproxima do acadêmico. Ao mesmo tempo em que a
linha reta ou direta passa a ser vinculada à idiotice.
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Ser idiota, como os cavalos e principalmente burros e mulas, significa
ir andando em frente, sem olhar para os lados, olhando fixamente para um
ponto só. Apesar disso, cavalos e burros devem gostar de olhar para os lados,
do contrário não existiria a tapa, um apetrecho da montaria que impede que
vejam o que está do lado e os obriga a olharem para frente; o adjetivo tapado, sinônimo de idiota, burro, falto de inteligência, significa aquele que usa
tapa e por isso só olha para frente. Pode ser absolutamente equivocado, mas,
claro, do ponto de vista topológico, vincular inteligência com amplitude,
coletar dados, instrumentos, métodos, e idiotice com a fixidez e com a meta.
Evidentemente, são afirmações discutíveis. Foucault, em As palavras e as
coisas (página 148, à qual já nos referimos páginas atrás), afirma que no período
Iluminista, que ele chama de clássico, a profusão medieval é substituída por uma
valorização da visão seletiva. Não ver tudo, e sim pouco, de preferência fixar-se
em um único ponto. O fim da profusão pode ser vista como um avanço.
Stefan Zweig nos dá a uma ideia interessante no conto Xadrez . Há um
grupo de viajantes em um cruzeiro marítimo procurando algo para passar o
tempo. Ficam sabendo que a bordo está um jogador de xadrez, um russo,
campeão mundial. E um deles se entusiasma com a possibilidade de jogar com
um campeão e se dispõe a pagar um pesado cachê. Começam a jogar, sendo
que as jogadas são discutidas por todos. O campeão faz uma jogada e se afasta,
para não atrapalhar. Um dos jogadores, austríaco, se limita a observar e assim
permanece enquanto o grupo perde a primeira partida para o campeão.
Num determinado momento da segunda partida, quando o grupo se
dispõe a trocar um peão por uma nova dama, esse senhor pede para fazer uma
jogada, apenas mudar o rei de um lugar para outro, o que pareceu incompreensível para os demais. O campeão, ao voltar para fazer sua jogada, olha no
rosto de todos, procurando identificar a mão estranha. Os demais do grupo
percebem e permitem que o austríaco faça também a jogada seguinte.
O campeão, quando volta, se senta pela primeira vez. O traço que diferencia o bom jogador, no caso, o austríaco, dos jogadores fracos é que em
vez de partir de vez para atacar o rei, ele apenas passa o rei de uma coluna
para outra, em uma jogada aparentemente sem objetivo. Evidentemente,
mexer uma peça inocente não identifica, por si só, um bom jogador, e sim
o fato de que aquela mexida parece sem objetivo e inocente, mas não é. Em
um jogo de xadrez há, no centro, o problema do rei (o problema do rei só é
central quando ele é atacado), logo depois a dama, o ataque e a defesa. E há
Utopia e Marx
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problemas e jogadas que ocorrem em volta, principalmente o chamado jogo
posicional, o bom posicionamento das peças.
Há um texto do campeão mundial de xadrez Kasparov com ideia
semelhante. Ele fazia uma série de partidas contra o computador da IBM,
o Deep Blue, que ele chama de besta. Segundo ele, o computador joga
como os jogadores iniciantes, procura a todo o momento defender o seu
rei e atacar o rei adversário, ou levar vantagem material, quer dizer, ficar
com mais peças. Conhece diversas armadilhas. É direto. O ser humano
procura, às vezes, outros objetivos, posições mais amplas, clareza. Às
vezes mais clareza, às vezes menos; um jogador pode levar o jogo para
uma extrema obscuridade, de onde se subentende que se sai melhor
em situações muito complexas.
Um determinado dia, pela primeira vez, com o desenvolvimento
de Deep Blue, ele, o computador, executa uma jogada que Kasparov não
consegue identificar como a busca direta de tomar o rei. A besta continua
tentando atacar o rei, em nenhum momento ela ascende ao nível de uma
inteligência estratégica, permanece direta, mas o seu nível de complexidade
chegou tão alto que o que é direto parece outra coisa, se parece com a busca
de algum objetivo sutil e lateral.
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“Eu tive minha primeira visão da inteligência artificial em 10 de fevereiro
de 1996, às 16h30, quando, no primeiro jogo da minha série com o Deep
Blue, o computador empurrou um peão à frente para uma casa onde ele
poderia ser facilmente capturado. (...) Mas um computador, eu pensei,
jamais faria um movimento assim. (...) Depois eu descobri a verdade. Os
poderes computacionais do Deep Blue eram tão grandes que ele de fato
calculou cada possível movimento em todo o tempo para recuperar o peão
seis movimentos mais tarde. O computador não viu o sacrifício do peão
como um sacrifício. Portanto, a questão é, se o computador faz o mesmo
movimento que eu faria por razões completamente diferentes, ele fez um
movimento inteligente? A inteligência de uma ação depende de quem (ou
do que) a faz? Essa é uma questão filosófica que não tive tempo de responder. (...) Portanto, eu penso que vi alguns sinais de inteligência, mas uma
espécie estranha, uma espécie eficiente e inflexível, que me faz pensar que
só me restam uns poucos anos de liderança” .
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Destaco no trecho de Kasparov uma ideia. Que a total falta de inteligência, num certo significado de inteligência, e a inteligência mais desenvolvida, no caso a dele, talvez o maior jogador de xadrez de todos os tempos
até hoje, cheguem ambos ao mesmo resultado. Que na aparência a falta e a
presença – absolutas – de inteligência sejama mesma coisa.
Ideia um pouco diferente daquela apresentada por Zweig. No conto de
Zweig, o contorno é identificado com aquele que sabe, a linha direta com a
idiotice, como na imagem de Ruyer. Na imagem de Kasparov, pelo contrário, a linha reta passa a ocultar uma sabedoria que antes parecia ser privilégio
da curva. Deep Blue continua sendo uma besta que procura a linha reta,
mas de uma forma tão complexa e desenvolvida que nós, utópicos, curvos e
laterais, é que somos os idiotas, porque não o compreendemos.
Voltemos à reflexão final e óbvia a respeito do conto de Zweig.
Um jogador que faz algo aparentemente sem sentido só é bom jogador
se ele estiver fazendo algo que de fato tem sentido, mas que nos escapa.
Nguien Von Giap não seria um grande estrategista se em suas mãos a
guerrilha não fosse um instrumento que no fim das contas agredia os
norte-americanos com eficiência.
É preciso observar que o método pedagógico não é apenas uma
estratégia, uma esperteza, para atingir o centro pelas beiradas. Quem atinge
o meio pode não atingir as beiradas. Esse é um motivo um pouco diferente.
Queremos atingir as beiradas não apenas como um caminho para se chegar
ao meio, e sim porque é ali que queremos estar. O maníaco coçador de
calcanhares (gratte tallons) de Fourier não parece utilizar os pés para atingir
o órgão genital, como uma estratégia, mas simplesmente porque gosta de
pés. Prefere e se satisfaz com os pés. Dizer detém-se em vez de prefere é mais
correto, se satisfaz é uma afirmação pouco fundamentada.

Centro e significação (abordagem

pia
d

linguística)

Có

Vamos, agora, deixar de lado o objeto a que nos referimos e vamos nos
concentrar unicamente no conjunto de palavras ou símbolos que usamos
para a sua representação ou indicação.
Utopia e Marx
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O centro do sentido. Quando algo é nomeado, pura e simplesmente,
nos referimos ao centro, pois se quisermos nos referir a algo na beirada, então, temos que ser específicos. Eu vi uma pessoa, eu vi o pé de uma pessoa.
Eu me encontrarei com você no Brasil, mas se não se diz onde, deve ser em
algum lugar muito central, como aos pés do Cristo Redentor, na frente do
Palácio da Alvorada, ou na porta da Catedral da Sé.
No filme Sucesso a qualquer preço (Glengarry Glen Ross, Dir. de James Foley, de 1992), um personagem interpretado pelo ator Al Pacino tenta
convencer uma pessoa a comprar um terreno. Ele afirma que nas relações
sexuais aquilo que fica na memória geralmente é o que menos se espera,
um cabelo, um ombro, um gesto. Embora o seu raciocínio fosse de que
precisamos investir também em coisas que ficam (duram, para sempre), ele
chama a atenção para momentos que têm tudo para serem passageiros e que
acabam permanecendo mais do que outros.
Saint-Exupèry, no livro Terra dos Homens , nos alerta para uma geografia que fala de coisas aparentemente menos importantes que montanhas
e capitais, como é o caso de um casal de fazendeiros, um córrego. O que
nos faz lembrar o personagem Guegue, de João Guimarães Rosa, que em
Manuelzão utilizava como pontos de referência coisas móveis, como uma
galinha. Sempre que alguém nos descreve uma casa ou uma pessoa, nós,
mentalmente, por trás, balançamos a cabeça.
No espaço da engenharia, tudo bem que se fale de colunas e sacos de
cimento, mas em se tratando de um romance, nada disso é importante, e
ficamos à espera de um azulejo trincado, de um balde atrás do tanque, uma
torneira velha que pinga, um hábito (nessa casa, alguém fecha as cortinas depois do almoço, um casal de velhos coloca a cadeira ao lado da porta quando
escurece), de uma esquisitice.
A respeito de se compreender o tamanho de São Paulo por seu consumo de cheiro-verde, o oposto seria subir em um avião, ou mesmo uma
foto tirada de um satélite, ou ainda uma síntese baseada em estatísticas
e dados globais. Mas há outra série de imagens e exemplos fáceis, que
apontariam em outro sentido. Suponhamos que uma mulher viva com
seu marido durante vinte anos na mesma casa. No fim desse tempo, se
separam. Passado pouco tempo, ela começa um novo período, com um
novo marido. E de repente começa a compreender o marido antigo por
algo que não tenha relação alguma com o que ele era, com coisas ape66
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nas diferentes. Por exemplo: observando como o seu novo marido faz a
barba. Aqui não só por um detalhe, mas por causa do contraste de um
detalhe, algo aparece retrospectivamente.
No famoso prefácio de Tutameia, João Guimarães Rosa conta a história de um marido que chega em casa na roça excitado com a compra de algo
totalmente novo naquele tempo, um toca-discos de vinil. A mulher lhe pede
para explicar do que se trata, o que é, como funciona. E o marido procura
algo para comparar. E lhe pergunta “Você já viu uma máquina de costura?”
“Já.”, responde a mulher. “Pois então, não tem nada a ver”. Seria como se
estivéssemos dentro de um conceito que pode ser desenhado e representado por uma área plana. E quando estamos passando perto de uma de suas
beiradas, escorregamos para fora. E ali fora é que conseguimos olhar para
dentro e compreender, pela primeira vez, um aspecto inalcançável pelo lado
de dentro. Mas não compreendemos o lado de dentro olhando para ele do
lado de fora, e sim olhando para ele refletido; e não exatamente refletido,
mas invertido em sua contra imagem no seu oposto.
O tema centro e beiradas pode ser abordado dentro do tema mais
amplo das taxonomias ou classificações. As palavras e as coisas de Foucault
traz muitas ideias sobre o assunto. Foucault não se preocupa com centro e
beiradas quando trata das classificações. Mas, geralmente, quando temos
uma classificação, estamos propondo uma ordem, e, no caso mais simples,
os primeiros elementos são mais centrais, e os últimos mais marginais. Se eu
digo que há três ordens (ver Duby), a nobreza, o clero e os trabalhadores,
estou sugerindo, o que fica claro nos comentários, que a nobreza sustenta, é
a base e o centro das outras duas.

Árvore e galhos.
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Vamos nos ocupar de dois temas neste item, aqui tratados nas suas
relações um com o outro. Um se refere à exploração de um ambiente, o
da linguística, mais especificamente à organização dos diversos significados
(quer dizer, não exatamente a organização das palavras por sua letra inicial,
por exemplo, como no dicionário, mas a partir daquilo que significam). O
outro tema é, em princípio, a estrutura do tronco com galhos e sua óbvia
Utopia e Marx
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relação com centro e beiradas (em grandes linhas, esse segundo tema seria
olhar para centro e beiradas do ponto de vista das estruturas).
Pareceu que uma apresentação mais minuciosa e matemática do conceito de tronco e galhos fugia do formato deste livro. Por isso, foi colocado,
no fim do livro, um apêndice no qual o leitor, se quiser, pode fazer a leitura
de um texto um pouco mais desenvolvido e de leitura mais difícil.
Vamos nos apoiar em um trabalho acadêmico específico e, por isso,
vamos nos circunscrever a um ambiente específico: a culinária.
Sobrevivência e non sense. Comecemos pelo conceito mais simples.
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“Assim como as palavras, os ingredientes têm suas redes combinatórias e,
tudo o que foge à norma culinária de uma comunidade (de uma região,
de uma camada social, etc.) transforma-se em um desvio (combinar arroz
com feijão no Brasil, por exemplo, é a norma – nos Estados Unidos, a
combinação é considerada ‘exótica’), bem como aquelas que fogem totalmente à norma (comer sopa de feijão com calda de chocolate, por exemplo) constituem o non sense” (página 4).
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Ou seja, arroz com feijão, aqui no Brasil, é centro ou tronco, e sopa
com calda de chocolate é non sense, quer dizer, margem da margem,
talvez em qualquer lugar do mundo. Mais interessante, sobre non sense,
seria ir além do choque de paladar, principalmente entre salgado e doce,
duro e mole, frio ou quente.
O agridoce, muito utilizado em culinária, não parece ser considerado
como exótico. É do folclore brasileiro dizer ironicamente “combina mais
do que abobrinha com rapadura”. A intenção parece ser apenas o humor,
mas, em outros casos, o choque pode ter a intenção de proporcionar uma
aventura do paladar, ir além do óbvio, como são os casos, por exemplo, de
sorvete com café quente, ou picles gelado com café quente. Seria interessante ir além, também, é evidente, de comidas asquerosas, tais como o ovo dos
mil anos chinês, aranhas e tanajuras fritas, e o famoso cuscuz com manteiga
rançosa de Fourier citado por Barthes em Sade, Fourier, Loyola .
Em princípio, e primário, o centro é a alimentação, a parte da comida que
garante a sobrevivência. Primeiro, calorias, depois, proteínas, depois, algumas
vitaminas mais importantes, depois vitaminas mais raras e outras substâncias
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de efeito ou efeitos ainda desconhecidos. Com certeza, nos últimos lugares
estariam comidas ou bebidas absolutamente inúteis para a alimentação,
que não contribuem nem de longe para a sobrevivência. E até alimentos
que ameaçam a sobrevivência. Ou, do ponto de vista das tradições da
cultura humana, em primeiro lugar estão: arroz, batata, carne, sal, trigo,
ovos, leite. Mas a cevada, por exemplo, que é um dos alimentos mais
importantes para que a humanidade tenha sobrevivido até hoje, tem uma
posição muito mais modesta na alimentação desde o fim da Idade Média.
Uma perspectiva marxista certamente tomaria esses caminhos. Mesmo
no ambiente restrito da culinária. Uma culinária marxista, e não só marxista,
teria como propósito fundamental não fazer comida gostosa, e sim fazer uma
comida que proporcione a sobrevivência. Ou, de outra perspectiva, toda a
alimentação produzida no campo só se torna importante, para o marxismo, na medida em que se torna explorada pelo capital, gerando mais-valia.
Assim, todo alimento produzido pela economia doméstica, por exemplo, é
secundária. A ideia de transformar o comer em cultura, de Brillat-Savarin,
teria dificuldade de se orientar por essa norma, que veria como uma camisa-de-força. Principalmente se for feita a proposta de que a finalidade da cultura é a sobrevivência; para a utopia, não é, com toda certeza.
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Critérios. Vamos nos circunscrever mais, como no artigo citado,
aos condimentos.
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Para classificarmos os condimentos, temos que escolher um critério. Se
não usarmos um critério racional e claro, podemos cair no exemplo do trabalho citado e que lembra um pouco a classificação apresentada como anedota por Foucault em As palavras e as coisas. Ou seja, podemos cair em uma
classificação surrealista. No caso de Foucault, na verdade Jorge Luis Borges
citado por Foucault, temos uma imagem retirada de uma “certa enciclopédia chinesa”: “Os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b)
embalsamados, c) domesticados (...)” . Transportando essa reflexão para o
caso dos condimentos, eles se dividem em: “Ervas, temperos e sementes (...),
cremes, essências, ingredientes para massas e conservas (...), óleos, margarinas e gordura (...), lacticínios e produtos da quinta (...)” (página 9). Como
acabamos de lembrar, pode até ser que esse classificador chinês tivesse um
critério que nos escapa. Ou, outra possibilidade, como acontece na música
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erudita moderna e na pintura moderna, o critério de organização pode ser
uma criteriosa e sistemática desconstrução: evitar que se perceba qualquer
regra, qualquer melodia, imagem, composição de cores.
Um dos critérios mais racionais divide a planta em sementes, raiz, caule e galhos, folhas e frutos. Ou seja, cada ingrediente da culinária seria classificado segundo sua origem, se vem das sementes, como o arroz, se da raiz,
e assim por diante. Se mantivermos a mesma lógica, as carnes também se
classificariam da mesma forma: cabeça, pescoço, se começarmos pela frente
do corpo dos animais. Ou, segundo a ordem da evolução, insetos, crustáceos, peixes, aves, com o cuidado de não incluir o ser humano.
Mas em outro critério, também bastante evidente, “tomando como ponto
de partida o da origem da matéria-prima”, as especiarias, cada uma delas, e/ou
ervas deveriam estar agrupadas sob seus devidos grupos de origem, conforme
sejam elas cereais, hortaliças, oleaginosas. Dependendo do critério, o resultado pode ser totalmente inconveniente para um determinado propósito, pois o
nosso objeto, supondo que sejam as especiarias, condimentos e ervas, se espalham (um condimento aqui outro ali) por diversas classes (página 7). Ervas, por
exemplo, que preferiríamos ver todas juntas, se espalham por diversas classes e,
assim, temos ervas que são folhas de cereais, ervas que são folhas de hortaliças.
Amendoim, guaraná, baunilha e favas são sementes, mas pouco parecidos do
ponto de vista da culinária. Assim como pode não ser útil, por exemplo, colocar
na mesma categoria a cabeça do peixe e a cabeça do porco. Diferença que, embora fundamental do ponto de vista da origem, pode ser insignificante ou do
ponto de vista da alimentação (sobrevivência), ou do ponto de vista do sabor.
Se lançarmos um olhar (critério) mais antropológico, como vimos, o arroz
com feijão, no Brasil, é o centro e a base da alimentação, combinação considerada exótica, por exemplo, nos Estados Unidos. Outros exemplos de critérios para
a organização dos elementos envolvidos na culinária seriam: o legal, o mercadológico e o didático. Poderíamos organizar os ingredientes, força de trabalho,
utensílios, móveis, envolvidos na cozinha unicamente pelo preço em um dado
local e data. Ou não exatamente pelo preço, e sim pela diferença entre o custo e
a venda. A batata, por exemplo, vendida como batata-palha pode dar um grande
lucro, e o espinafre, vendido em um restaurante por quilo, pode ser um ingrediente que dá prejuízo, porque rende muito pouco peso. Involuntariamente, o
proprietário ou gerente de um restaurante faz uma classificação semelhante a
essa. Cada um classifica olhando para o que lhe interessa.
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Um tempero, como o orégano, é marginal, mas em certos pratos é
central. “(...) uma Erva usada frequentemente como Tempero – na receita
do tradicional molho italiano Pesto –, o ‘manjericão’ torna-se ingrediente
principal, juntamente com o ‘azeite de oliva’ e os dois tipos de queijo: ‘parmesão’ e ‘pecorino’” (página 10). Esse parece ser um critério que busca classificar como centro ou beiradas os ingredientes, não por qualquer elemento
externo, e sim a partir da lógica do próprio prato no qual a quantidade pode
ser um elemento bastante decisivo. Por exemplo, uma omelete com três ovos
e uma colher de sopa de cebolinha picada tem uma estrutura de centro e
beirada, mas se são três ovos e um prato raso cheio de cebolinha picada, tudo
se inverte, o ovo vira beirada e a cebolinha vira centro.
Os próprios critérios estão organizados e articulados entre si. Pode-se
identificar um critério como bom em determinada situação, para um determinado público, por exemplo, e outro como absolutamente inconveniente.
Não se pode afirmar, então, que tudo depende do critério , como se então os
critérios fossem lotéricos ou sem qualquer lógica. Outra questão é se não haveria, na análise dos critérios, alguma objetividade. No exemplo do último
parágrafo, não seria objetivo (e não arbitrário) o fato de que no molho Pesto
o manjericão ocupe uma posição mais central do que em outros pratos?
Inclusive, para não avançar muito nessa questão, há critérios que se
distinguem porque estão relacionados com a própria técnica de classificação, e outros que poderíamos chamar de externos. Uma análise de milhares
de receitas em busca de ocorrências, de famílias, campos semânticos, sem
dúvida teria outros interesses, interesses exóticos, se utilizasse o critério do
preço. Um classificador pode se interessar por um critério externo à culinária; contudo, se esse critério tiver propriedades interessantes, classificatórias,
nesse momento ele começa a deixar de ser externo.
Um cozinheiro, enquanto cozinheiro, tem pouco interesse pelo fato de
um ingrediente vir da raiz, ou do caule, flores ou frutos, que poderíamos chamar de critério anatômico, no entanto, mesmo enquanto cozinheiro, se o
critério anatômico se revelar conveniente do ponto de vista da classificação, ele
poderá até passar a ser tido como interno, interessante para a própria culinária.
Entretanto, se estivermos dispostos a utilizar critérios mais internos, pertinentes, genuínos, teremos que decidir internos a que, se à profissão de cozinheiro, de classificador ou de linguista. Ou, em alguns casos, de estatístico.
Um cozinheiro não está muito longe dos interesses de especialistas, no entanto
Utopia e Marx
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sempre, dentro da culinária, esses especialistas não estarão no miolo. Uma
sugestão, extremamente discutível, é de que internas e centrais, aos interesses
da culinária, são a química e a antropologia ou sociologia. Apenas a transformação da culinária em uma atividade puramente econômica colocaria Custos
como uma (sub)especialidade central. Seria uma deturpação da culinária.
Árvore e galhos versus centro e beiradas. Se tomarmos o mapa de uma
cidade, poderemos observar que há círculos irregulares, um centro, com
praça e igreja matriz católica, bancos, depois há outro círculo, um anel em
torno desse, dominado, sobretudo, pelo comércio, cartórios, escritórios.
Esses círculos sugerem mais a imagem de centro e beiradas, e menos a
imagem de uma árvore. Mas se olharmos mais para as artérias, tais como
ruas, estrada de trens e metrô, fios de energia elétrica, a imagem que obtemos
é outra, mais parecida com uma árvore; as artérias ressaltam relações mais
ou menos fixas, que lembram os galhos se ligando a um tronco.
Em centro e em beiradas, as relações (artérias) entre os círculos concêntricos se diluem. O que importa mais são linhas imaginárias que delimitam um centro e diversos anéis que progressivamente se aproximam da
beirada, enquanto que em uma árvore as relações – que funcionam como
vias, evidentemente e visualmente parecidas com galhos – são mais visíveis e
mais importantes. Visualmente, a árvore, estilizada, lembra os raios de uma
roda de bicicleta, ou seja, raios (que podem ser os raios descarga elétrica
quanto o raio geométrico, que é a linha entre o centro e a beirada de um
círculo) que saem do centro para a beirada, como uma árvore vista de cima,
enquanto que na imagem centro e beiradas, o que temos são diversos anéis
concêntricos, ou seja, as linhas, em vez de saírem do centro para a beirada,
são linhas em torno, que contornam o centro.
Em uma cidade, os diversos pontos de um bairro, por exemplo, se relacionam entre si; não é preciso ir ao centro para depois retornar para atingir
qualquer loja, casa, pessoa, do seu bairro, sendo que em uma árvore para ir
de um galho a outro é preciso retornar até o tronco. Então, rigorosamente,
por esse ângulo, uma cidade não é uma árvore.
No caso do corpo humano, há, do ponto de vista da circulação, um
centro, que é o coração, depois veias e artérias, até a pele. É o que acontece
também se examinarmos o corpo humano de outro ponto de vista, a organização nervosa: o centro é o cérebro, que através de nervos se comunica e
transmite ordens para a periferia do corpo. Nos dois casos as ligações, veias,
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artérias ou nervos são bastante claros e importantes. Mas se entendermos o
cérebro como o centro do corpo do ponto de vista da inteligência, ele é o
centro, e o resto do corpo lhe obedece.
No entanto, embora as ordens se manifestem do cérebro para o resto
do corpo através de nervos, isso não acontece do ponto de vista da inteligência. A inteligência só existe no cérebro, ela não se distribui pelo corpo através
de nervos. Não faz muito sentido dizer que no cérebro há mais inteligência
e progressivamente menos inteligência até chegarmos à periferia, os pés,
mãos, ou rins e o próprio coração. A inteligência se manifesta principalmente pelas mãos, mas, a não ser por uma metáfora, não faz sentido dizer que
as mãos são inteligentes, pelo menos não no mesmo significado utilizado de
quando se diz que o cérebro contém inteligência.
O mesmo se pode dizer da cidade, pois as relações entre centro e periferia
não se manifestam exatamente pelas ruas, e nem mesmo por fios de telefone
ou pelas relações entre antenas de transmissão e recepção de rádios e televisores. A diferença entre centro e beiradas, na cidade, se dilui, é uma diferença
complexa, de poder, tempo (a colonização italiana do Bexiga ou judia do Bom
Retiro, em São Paulo, nordestinos na Zona Leste, indústria automobilística
no ABC), envelhecimento, planejamento, estilos arquitetônicos, funções relacionadas com a sobrevivência (compras, restaurantes, lixo, igrejas).
O problema para centro e beiradas é a posição, em um conjunto de
caminhos, e o problema para a árvore é saber se é por aqui ou por ali que
se vai. Por exemplo, no caso da cidade, para a árvore não interessa saber
se a Praça da Sé ou o Zoológico estão no centro, e sim saber se o trânsito, ou o poder, flui a partir da Avenida do Estado, da Avenida Cursino,
do Metrô, ou se através de Regionais, usando Memorandos ou Cartas
Circulares, enfim, saber especificamente por quais vias e em que sentido
se chega do centro à beirada.
Parece que no mais das vezes, em se tratando da organização dos significados, é mais apropriado falar de centro e beiradas do que de árvore e
galhos. Tomado um conceito, qual o seu centro, quais suas beiradas? Tomado um conjunto de significados, um campo semântico ou toda uma língua,
como se pode demarcar e diferenciar regiões centrais de intermediárias e
marginais? Ou, no caso da árvore, quais são as vias pelas quais a seiva, poder,
sangue se disseminam do centro para as beiradas?
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Árvore de domínio. O conceito que se candidata a vir em nosso
socorro é o de “árvore de domínio”. Por falta de espaço, digamos que
é possível distribuir diversos significados (conceitos), semas, como se
formassem uma árvore, com tronco e galhos. Ou com centro e beiradas.
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“O primeiro passo a ser dado pelo terminólogo, tão logo tenha se inteirado
do assunto que será seu objeto de estudo e coletado algum material de
consulta inicial, é proceder à elaboração da árvore de domínio ou grade
conceptual da área. ‘Por árvore de domínio (do francês, Arbre de Domaine, vide Dubuc, 1985), entende-se um esquema que defina, ordenadamente, a área, a subárea e o tema da pesquisa a ser empreendida’ (Aubert
). O mesmo autor observa que, nos casos em que a relação entre os traços
semânticos pertinentes é mais complexa, torna-se útil o uso de ‘grades conceptuais’, que comportam mais subdivisões e inter-relações que a estrutura
de arborescência.” (vide Medeiros , página 2)
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Alguns exemplos podem tornar os conceitos mais claros. Vejamos. O que
significa “ervas”? São vegetais, primeiro, e, bem marginal, o fato de que devem
ser utilizadas em pequena quantidade, para não dominarem o gosto de um prato.
Como se organiza essa árvore? Há pelo menos duas interpretações.
Uma é estatística. É preciso lembrar sempre, primeiro, que todos os ingredientes, açúcares, condimentos, em culinária, não são ingredientes principais, mas acessórios (página 13). Se sempre (ou mais vezes) que falarmos em
tempero nos referirmos, utilizamos – mesmo que sem mencionar, porque
está subentendida, já que todo tempero é um condimento – a palavra tempero, então condimento é tronco e tempero é galho (estou supondo que
seja falso afirmar o contrário, que toda vez que falamos em condimento nos
referimos a tempero; ou: nem todo condimento é tempero).
Aqui, o critério escolhido seria puramente estatístico: o centro é apenas o termo que ocorre mais vezes. E por que se recorre mais a uma palavra
do que a outra? Por que é mais genérica, por que é mais comum, por que
tem um significado mais simples? Não há uma resposta única para todos os
casos. Ora, entramos aqui em choque com o que dissemos acima. Em um
prato, a carne, o arroz, o feijão, massas podem ser o principal, mas do ponto
de vista da culinária (que não é a mesma coisa que alimentação ou nutrição)
não pode ser o condimento exatamente o principal?
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Podemos cair em uma armadilha. Evidentemente, é senso comum afirmar que o tronco são os conceitos mais amplos, genéricos, e os galhos os
mais específicos. Seres vivos são o tronco, animal é um galho mais grosso,
mamífero é um galho de terceiro nível, primatas são um galho de quarto
nível, e o homem é um galho ainda mais fino, de quinto nível.
Um tentativa de definição matemática de árvore. Matemática significa, aqui, a recusa de um desenho, para, em vez disso, fixar-se em conceitos
e definições. Ofereceríamos a alguém um conjunto de relações (em Matemática se diz uma relação, que é um conjunto de pares ordenados), do
tipo S = {A-B, C-F, D-H, B-F}, para alguém que, munido de um conjunto
de exigências, passaria a fazer um exame. Ao fim, ele diria, é ou não é uma
árvore. A função da Matemática é fixar ou pelo menos discutir quais são os
critérios, princípios, para que alguém possa chegar a essa conclusão.
Como esse desenvolvimento foi reservado para um apêndice, no fim
do livro, apresentaremos aqui apenas uma das ideias, tomada ao acaso. Em
uma árvore, poderemos identificar um primeiro elemento (que pode ser
identificado principalmente por este critério: só se pode seguir adiante e
não voltar); elementos vulgares (aqui é possível seguir adiante ou voltar); nó
e nós (sabemos que estamos em um nó quando ao seguir adiante podemos
optar por mais de um elemento, ou podemos voltar); e pontas (nas quais é
possível só voltar, mas não seguir adiante). Nunca, em uma árvore, há dois
caminhos para voltar.
Nunca, em uma árvore, entre dois elementos quaisquer, A e B, há menos
do que um, ou mais do que um, mas sempre exatamente um único caminho.
Problemas de sistematização. É preciso reconhecer, para não incorrer
em erros primários, que essa incursão pela semântica e pela lexicologia é
extremamente ligeira e só é admissível na medida em que se mantém estritamente dentro da nossa busca de esclarecer o que é centro e o que é beirada.
Assumimos a aventura de tomar esse caminho principalmente para
mostrar que no universo semântico, no interior, portanto, dos significados
e das ideias, também há uma distribuição dos conceitos em mais centrais
e mais da beirada. E de passagem levantamos uma questão para futuras
pesquisas, a classificação das diversas estruturas, das quais lembramos aqui
centro e beiradas, árvore e galhos, além de muitas outras, como ordem (à
qual fizemos apenas uma pequena referência), inclusão e rede.
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Qual a relação entre o centro e as beiradas?
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1. Pode haver caminhos que vão do centro para as beiradas, e nenhum caminho das beiradas para o centro. Pode haver mais caminhos que vão do centro para as beiradas (em uma versão menos radical). Há uma diferença essencial entre caminhos que são
entroncamentos, vias para onde os demais convergem, passagem
quase obrigatória, e caminhos laterais, específicos, que levam basicamente (só) de um lugar até outro. Há nas grandes cidades ruas
movimentadas, que podem ser movimentadas porque ali se concentram muitas lojas, templos, edifícios públicos, mas que podem
ser movimentadas por outro motivo, porque outros caminhos se
cruzam ali. Esses caminhos centrais são comuns a diversos outros
(laterais, periféricos). Quer dizer, fazem parte de muitos outros caminhos. Quanto mais isolado um caminho, mas periférico, quanto mais emaranhado com diversos outros, mais central.
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2. Quando há funções diferentes, podemos dizer que o centro tem funções que incluem as beiradas. Funções que se decidem no centro, mas
que se completam, e não podem se efetivar sem as beiradas. Os cabelos em relação ao coração, por exemplo, já constituem outro caso.
O funcionamento do coração indiretamente acabou gerando cabelos.
Muito indiretamente. O coração pede um corpo protegido e um cérebro, e enfim cabelos para proteger do frio. Mas há casos mais distantes. Piolhos, talvez. De qualquer forma, a não ser muito indiretamente, pode-se afirmar que o coração funciona muito bem sem cabelos no
corpo. Coração, ossos, principalmente os ossos do tórax, pele, cabelo,
suor e piolhos estão em relação de dependência, os primeiros muito
mais, e o último com quase zero de dependência.
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Estamos aqui em um espaço que envolve dificuldades acadêmicas
muito grandes. Seria desejável ter um conhecimento muito mais
estreito da Biologia, Anatomia, e ainda de muitas áreas bastante
afastadas, como, por exemplo, Administração e Informática, que
é uma dificuldade constante e muito natural na Teoria Geral dos
Sistemas. Seria assunto suficiente para uma corajosa tese de doutorado. No momento é particularmente difícil responder à questão:
existem na literatura, já prontos ou razoavelmente desenvolvidos,
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estudos que procuram complexificar essas relações, em um sistema, entre funções centrais, básicas, vitais, e funções periféricas,
complementares, supérfluas?
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3. É discutível se a palavra dependência introduz um novo conceito. O
centro depende da beirada, mas de uma forma não vital. O centro
põe a beirada. Mas não é posto por ela. Uma pessoa não pode viver
sem cabelos, dentes, pele, sem todos eles ao mesmo tempo, mas
pode viver com dificuldades sem uma ou outra dessas coisas, por
exemplo, sem dentes. Existem pessoas que perderam partes do corpo nada periféricas, como braços ou pernas, e continuaram vivendo.
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4. Indo do centro para a beirada pode haver apenas uma diminuição
ou aumento. O calor diminui em um prato de mingau de fubá. É
lógico. Uma única variável. Infelizmente nem tudo é tão simples. Até
no prato de fubá, pois o calor diminuir exatamente porque na beirada
tem menos fubá. Quer dizer, já são duas variáveis, calor e quantidade.
5. O centro é sólido, e o que está em volta é frágil.
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6. O centro pode ser um castelo sitiado e a beirada pode ser os exércitos que atacam; a diferença entre um e outro parece extrema.
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7. Centro e beiradas dependem do ângulo. É o que ficou claro até
aqui. Mas não haveria entre os diversos ângulos também uma organização? O coração pode ser muito importante, do ponto de vista da vida, mas se todos os animais têm coração, do ponto de vista
da classificação, o coração passa a não ter importância alguma.
Castores e ratos se parecem muito, mas os dentes são muito diferentes. Portanto, pode ser que do ponto de vista da classificação
os dentes, que têm, nos dois casos, funções semelhantes, passem
a ser muito importantes para a classificação, e então, se olharmos
de novo para esses mesmos dentes, pequenas diferenças de função
passam a ser muito úteis. O coração continua sendo muito importante no processo de compreensão dos seres vivos, mas de um
determinado ângulo a função dos dentes é mais relevante.
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As três abordagens. Parece que há três abordagens principais do problema.
Dizemos se algo é do centro ou da beirada pelo aspecto metodológico, pelo funUtopia e Marx
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cional ou pelo topológico. O metodológico se refere principalmente a preferir
um caminho que passa pela beirada em vez da abordagem direta. O funcional,
às vezes convém dizer fisiológico, se refere principalmente ao fato de que o centro cumpre funções vitais, mantém o conjunto em funcionamento ou existindo,
enquanto que as beiradas cumprem funções que somente se estabelecem depois
que o conjunto já está garantido. E a abordagem topológica se refere principalmente a vizinhanças e caminhos, sendo que o centro seria o local mais próximo
de todos, e, por outro lado, o lugar por onde passam os caminhos (no centro
passam mais caminhos do que nas beiradas). Para a topologia as diferenças entre
centro e beiradas devem ser traduzidas em desenhos.
Metafísica, epistemologia e linguística, então, segundo essa proposta,
são espaços outros, embora privilegiados. Espaços outros nos quais podem
ser abordados os conceitos de centro e beiradas são, por exemplo: Desenho,
religião, catolicismo, dança, antropologia.
Qual das três abordagens é mais fundamental, qual gera as outras duas?
Não parece haver uma resposta. Aliás, as três parecem ter esta mesma característica, de serem fundamentais. Esta é uma longa discussão, e o resultado
provavelmente não há de ser uma resposta pura e simples. Contudo, o marxismo ignora essa dificuldade e declara sua opção cabal pelo funcional. Pelo
funcional entendido muito mais materialmente do que como um sistema
abstrato. E a utopia teria uma preferência, aí menos decidida, pelo metodológico e pelo topológico. Pelo método porque é o meio, a técnica, e pelos
desenhos topológicos porque busca compreender.
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2. O MÉTODO MARXISTA
(Introdução)
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Os conceitos são essencialmente emaranhados? O célebre texto de
Marx Introdução à Crítica da Economia Política aborda o tema e é considerado pelos estudiosos como o texto de referência, quando se trata do
método. Infelizmente, são ideias muito complexas, além de emaranhadas.
Infelizmente porque a topologia se ocupa de conceitos simples, um de cada
vez. Pelo menos, somente se arriscaria a conceitos tão complexos depois que
os simples estivessem muito mais claros.
Não estamos aqui exatamente comentando ou explorando um texto.
O que nos interessa é unicamente um conceito, ir e vir, entrar e sair, começar e terminar. Sempre como auxiliares para a compreensão do que sejam
centro e beirada. Geralmente ir e voltar entre o concreto e o abstrato. Acreditamos na possibilidade de, com esses conceitos, entrar e sair, compreendermos melhor o que são centro e beiradas. Começar e terminar podem se
dar tanto pelo concreto quanto pelo abstrato.
Não sei se o leitor vai compartilhar comigo a impressão de que o texto
de Marx em questão é muito intrincado e obscuro. Parece conter centenas
de conceitos emaranhados, e não se trata apenas de conceitos primários e
simples. Mesmo que o leitor, como eu, tenha a sensação de que não o compreenderia totalmente, nem na hipótese de lhe dedicar toda a sua vida, é importante que esteja aí, para ser examinado. E não concordo de forma algum
com o leitor que afirmar que os meus comentários são mais complicados do
que o trecho de Marx.
Utopia e Marx
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Para facilitar a leitura, vamos transcrever o trecho de Marx a que nos
referimos:
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“Ao estudarmos um dado país do ponto de vista da Economia Política,
começamos por sua população, sua divisão em classes, sua repartição entre
cidades e campo, na orla marítima os diferentes ramos da produção, a
exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços das
mercadorias, etc. Parece que o correto é começar pelo real e pelo concreto,
que são a pressuposição prévia e efetiva; assim, em economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é a base e o sujeito do ato social
de produção como um todo. No entanto, graças a uma observação mais
atenta, tomamos conhecimento de que isto é falso. A população é uma
abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por
seu lado, estas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os
elementos em que repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro,
sem o preço, etc., não é nada. Assim, se começássemos pela população,
teríamos uma representação caótica do todo, e através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada
vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez
mais tênues até atingirmos determinações as mais simples.
Chegados a esse ponto, teríamos que voltar e fazer a viagem de modo
inverso, até dar de novo com a população, mas desta vez não como uma
representação caótica de um todo, porém como uma rica totalidade de
determinações e relações diversas.
O primeiro constitui o caminho que foi historicamente seguido pela nascente economia. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam
sempre pelo todo vivo: a população, a nação, o estado, vários estados, etc.;
mas terminam sempre por descobrir, por meio da análise, certo número
de relações gerais abstratas que são determinantes, tais como a divisão do
trabalho, o dinheiro, o valor, etc. Esses elementos isolados, uma vez mais
ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos sistemas econômicos, que
se elevam do simples, como o trabalho, divisão do trabalho, necessidade,
valor de troca, até o estado, a troca entre as nações e o mercado mundial.
O último método é manifestamente o método cientificamente exato.
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O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é,
unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o
processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida, ainda
que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação.
No primeiro método, a representação plena volatiliza-se em determinações
abstratas, no segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução
do concreto, por meio do pensamento. Por isso é que Hegel caiu na ilusão
de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si,
se aprofunda em si, e se move por si mesmo; enquanto que o método que
consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de
proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas esse não é de modo nenhum o processo
da gênese do próprio concreto. A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o valor de troca, pressupõe a população, uma
população produzindo em determinadas condições e também certos tipos
de famílias, de comunidades ou estados. O valor de troca nunca poderia
existir de outro modo senão como relação unilateral, abstrata de um todo
vivo e concreto já dado.
Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva consigo um modo de
ser antediluviano” (página 122).
“A sociedade burguesa é a mais complexa e desenvolvida organização histórica da produção. As categorias que exprimem as relações desta sociedade e que permitem compreender a sua estrutura permitem-nos ao mesmo
tempo entender a estrutura e as relações de produção das sociedades desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos ela se ergueu, cujos vestígios
ainda não superados, continua a arrastar consigo, ao mesmo tempo em
que desenvolve em si a significação plena de alguns indícios prévios, etc. A
anatomia do homem dá-nos uma chave para compreender a anatomia do
macaco. Por outro lado as virtualidades que anunciam uma forma superior nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidas quando
a própria forma superior é já conhecida. Do mesmo modo, a economia
burguesa dá-nos a chave da economia da Antiguidade, etc.” (página 126 ).
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Antes de tudo, poderíamos discutir, e muito, até que ponto por trás
desse texto está uma figura, um círculo, cuja beirada são ideias, e cujo centro
são os fatos vivos. E um ponto que se desloca, como se fosse caminhando,
ora de dentro para fora, ora de fora para dentro. Ora das abstrações ou ideias
para os objetos e fatos concretos, vivos e físicos, e ora no caminho contrário,
do concreto para a abstração. Embora nossa decisão seja discutível, e aceitamos isso, vamos adotar a proposição de que seria possível – pelo menos se
pode muito naturalmente, sem forçar – compreender esse trecho como se
ele todo transcorresse sobre um fundo: um círculo onde entramos e saímos.
Base e viagem de regresso, por exemplo, são expressões – do texto –
bastante geométricas. Parece que em vez de centro e beirada, antes, Marx
pensava em base e parte de cima. Como já firmamos, para certos fins a
diferença entre “base e parte de cima” e “centro e parte de fora” pode ser
estrategicamente e provisoriamente desprezada.
Aqui, neste livro, damos preferência a centro e beiradas, e não à base
e ao complemento (superestrutura, parte de cima), ou seja, nosso olhar
percorre o desenho na horizontal, e não na vertical, que é o corte utilizado
por Marx, por uma razão muito simples, é que embaixo e acima acrescenta
um complicador, em princípio muito terráqueo, e nesse significado um
pouco estranho à Geometria, que é a gravidade. Só em princípio, porque
um exame um pouco mais acurado logo revela que a base, condição para,
estrutura são conceitos muito mais pertinentes, topologicamente, do que
a lei da gravidade. Ou, por outro ângulo, o centro não está por baixo no
significado de sustentar a beirada.
Só que Marx, pode-se defendê-lo, talvez não avance sobre conceitos
complexos por inocência, mas o faz exatamente porque conscientemente acredita que os conceitos complexos sejam mais compreensíveis. Marx,
nesse trecho, critica indiretamente, e involuntariamente, já que ele não o
conhecia, o método topológico, uma parte desse método, a sua parte metafísica: que consiste exatamente isolar conceitos abstratos.
Na verdade, a topologia isola e expõe conceitos geométricos, mas a
diferença é sutil. Por que dizemos que Marx não conhecia o método topológico? Porque a metafísica combatida por Marx, que consistiria em isolar os
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conceitos, é bastante diferente da topologia, como examinaremos num capítulo mais à frente. A topologia é muito mais modesta do que a metafísica.
O leitor pode não concordar, mas trata-se de uma posição razoável
afirmar que esse texto de Marx exige uma preparação, um espaço onde são
esclarecidos muitos conceitos. A topologia não pretende de forma alguma
atingir o que se entende por verdade, mas apenas isola e esclarece conceitos
topológicos. Se, por exemplo, a metafísica isolar conceitos como imortalidade, liberdade, Deus, dificilmente a topologia se interessaria. Talvez liberdade
possa ser tratada topologicamente, e aí a topologia se interessa: basta que se
faça uma boa dose de convenções. Para a topologia, por exemplo, a liberdade é principalmente a independência das partes umas em relação às outras
e em relação ao todo. Em oposição às composições orgânicas ou mecânicas,
em que as partes dependem umas das outras e formam todos compactos.
Se alguém diz que o centro da sociedade é a economia, e o outro diz
que é conhecimento, a topologia procura explicar uma e outra coisa, mas
nunca procura determinar qual das duas é a verdadeira. Quando afirmar
isso ou aquilo, satisfaz melhor seus interesses ideológicos. Um desenho falso
pode ser mais interessante do que um verdadeiro.
Segundo Marx, os conceitos estão emaranhados. Não se pode compreender o dinheiro sem compreender a família, ou vice-versa. O macaco está
no início da evolução em relação ao homem, contudo, apenas a compreensão do homem pode lançar luz sobre aspectos importantes para a compreensão da anatomia do macaco. Esse é um significado para a palavra emaranhado ou para cada um dos seus diversos sinônimos e quase sinônimos,
que estão claros no seu texto, embora não explicitamente, de forma isolada.
Trata-se de dois casos diferentes (como acontece também em Hegel). No primeiro, temos um corpo – todo ele presente – que tem suas partes interdependentes,
ou articuladas, ou em relação orgânica-funcional. E no segundo caso, temos um
processo nas quais certas partes estão no passado, outras, no presente, e outras, no
futuro. Relação entre partes, no primeiro caso, no espaço, no segundo caso, no tempo. As diversas partes, no primeiro caso, todas elas acessíveis e presentes num mesmo
momento, caracterizam um corpo, mas no segundo caso cada uma das partes se
manifesta em um momento diferente e só se articula com as outras através de outra
figura, o processo. O corpo, que é estudado pela Anatomia, ressalta a interdependência espacial, e o processo ressalta a interdependência temporal. Contudo, nos dois
casos são partes que são igualmente interdependentes. Vejamos.
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Digamos que diversos conceitos sejam postos em linha, ou em ordem,
um depois do outro. De tal forma que o primeiro seja o mais simples e o
seguinte mais complexo, até chegar ao último, o mais complexo de todos.
Normalmente, pensaríamos que o primeiro, mais simples, engendra o seguinte, mais complexo, até chegar ao último. E se um é a causa, fonte, motivo, do seguinte, ele explica o seguinte, até o último, e nunca o contrário.
Nunca o futuro pode ser causa do passado. Estamos caracterizando uma
diferença entre o processo e o corpo, pois no corpo, em princípio, qualquer
parte pode causar mudanças nas outras, indiferentemente.
(Curiosamente, na Antiguidade se pensava exatamente o contrário,
que uma coisa grande só podia gerar uma menor, só uma coisa mais complexa podia gerar uma mais simples, só algo de mais valor pode gerar algo
de menos valor.)
Tomemos alguns exemplos: as formas ou relações comerciais da Antiguidade, ou mesmo entre povos primitivos, são sem dúvida úteis para compreendermos as relações mais modernas, assim as trocas em espécie, o sistema palaciano de Creta lançam luz sobre o capital, salários, cheques e cartões
de crédito dos nossos tempos. Os organismos e instituições primitivos nos
permitem compreender os organismos e instituições mais complexos. As
civilizações mais simples e antigas, tais como da Mesopotâmia, Egito, Grécia
Pré-histórica, nos permitem compreender melhor civilizações recentes, tais
como a Inglaterra vitoriana ou os norte-americanos do século XXI.
Isso é óbvio. No entanto, o que Marx afirma é exatamente a possibilidade de acontecer o contrário. Só podemos compreender bem o macaco agora, só podemos compreender melhor os Egípcios antigos agora, só
podemos compreender melhor a troca primitiva agora, quando conhecemos e na medida em que conhecemos o salário e os cheques, a Revolução
Francesa e a Segunda Guerra Mundial. Como isso se explica? Principalmente coisas simples são uma parte de estruturas mais complexas. Não
do significado de que o macaco faça parte do homem ou o Egito antigo
dos Estados Unidos. Isso não tem lógica. E sim porque a explicação mais
complexa, que se aplica a um objeto mais complexo, contém a explicação
mais simples, que se aplica a um objeto mais simples.
Outro exemplo é que na faculdade, no mestrado, no doutorado, podemos compreender melhor algumas coisas que não compreendíamos desde
o primário, mas não porque hoje somos mais inteligentes, e sim porque só
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podemos compreender um determinado nível quando o superamos, nos
afundando nas dificuldades de um nível mais alto, mais complexo. Uma
ideia um pouco diferente, embutida nessa, é de que embora o passado sempre explique (explicar como sinônimo de causa) o presente e o futuro, o que
é o pressuposto da história, faz sentido pensar o contrário, que só compreendemos o passado a partir do presente, na medida em que se configura o futuro. Eu só vou poder compreender razoavelmente o que me acontece hoje
quando for amanhã. Ou, se não, só vou compreender bem o hoje quando
hoje eu conseguir configurar e imaginar como se eu estivesse olhando para
hoje com os dois pés em cima do amanhã, quer dizer, a partir do futuro. E
ainda, se compreender bem como o passado, agora e o futuro são peças de
um único organismo, o processo.
Fato semelhante acontece com a leitura de um romance. Só podemos compreender o início em uma releitura depois de termos tido acesso
ao meio e ao fim.
Em um livro de Matemática Elementar está escrito que dois e dois são
quatro, ou que uma relação é um conjunto composto por pares ordenados. Sob
um determinado ângulo, não há nada mais escrito, ali, tudo é muito simples.
Mas o grande matemático, aquela pessoa que foi muito além, que conheceu
desenvolvimentos muito mais complexos, certamente compreende melhor. Não
mais, porque não há mais. Dois e dois são quatro não significa a mesma coisa
para um neófito e para um pesquisador de Matemática. Assim como um dó significa coisas muito diferentes para ouvidos diferentes, para quem não conhece
nada, para quem toca jazz e para quem é especialista em Schumann. Mas, talvez,
menos arriscado seria dizer: o neófito e o grande matemático de forma alguma
compreendem a mesma coisa. Ele é como o leitor que já leu o romance ou o
espectador que já assistiu ao filme: sabe o fim, sabe se aquela pessoa cumprimentada no meio da rua vai ou não vai ser o grande protagonista.
Nesta frase: “Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida, ainda que
seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da
intuição e da representação”, destaquemos que o concreto aparece como resultado, ainda que seja de fato o ponto de partida, de fato ou efetivo. Marx
parece se referir, embora não diretamente, ao fato de que a ordem dos fatos
materiais, quando o primeiro causa o segundo, não é a mesma ordem lógica,
onde o primeiro explica o segundo.
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Às vezes, no mais das vezes, eu leio algo e depois leio o que vem
em seguida, e a primeira coisa me leva a compreender a segunda. Mas,
uma vez estabelecida a ordem, recompomos no nosso cérebro os objetos
ou fatos em uma outra ordem, que pode ser bastante diferente daquela
ordem que nos foi apresentada pelos fatos. Podemos, até, organizar
nosso quebra-cabeças de duas ou mais formas e manter todas elas lado
a lado sem optar por nenhuma. O importante é que faça sentido. Uma
ordem só é abandonada quando outra a supera de forma incontestável.
Mas, sem dúvida alguma, a ordem de apresentação, efetiva, não é a
mesma ordem lógica.
Um detetive, para dar um exemplo didático, tem acesso a diversas pistas, mas só aos poucos compõe uma ordem na sua investigação, uma ordem
mais lógica, e uma ordem das coisas como elas podem ter acontecido (e que
provavelmente não é lógica). Como as coisas aconteceram tem sua lógica,
mas uma lógica detalhista, caprichosa.
As ideias não são só ideias, abstrações, fantasmas, formações visuais ou
fantasias, mas são apenas a ponta de um iceberg, pois elas são parte da sociedade, de instituições, linguagens, cultura, do poder, da vida econômica. Não
conseguimos compreender as ideias isoladas, nas nuvens. Ou, pelo menos,
podemos compreender muito melhor as ideias se as recolocarmos lá dentro,
onde elas são geradas e atuam.
As ideias, para serem compreendidas como totalidades processuais, devem
ser compreendidas como produto social, parte da complexidade da sociedade.
Um aspecto muito simples desse problema é o seguinte: uma pessoa
nasce, cresce, se alimenta, etc., e morre. Um país começa, por exemplo, com
um pequeno número de aldeias mais ou menos independentes, que depois
começam a se relacionar através de guerras ou casamentos, e por fim se formam o estado, comércio exterior, uma liga de esportes, igrejas. Uma planta
nasce de uma semente, produz, no fim, frutos, e, por fim, morre. Ora, embora do ponto de vista físico, mecânico, estreito, as etapas posteriores não
possam interferir sobre as anteriores, é certo que o processo perfaz, ao fim,
um desenho, e esse desenho explica tanto o fim quanto o começo.
Podemos sugerir que nossas dificuldades para compreender algo podem ter diversas explicações. Sob um determinado ângulo se destacam duas
das demais. Primeira explicação ou critério: algo pode ser incompreensível
por ser confuso, porque ali dentro não enxergamos as fronteiras, cada coisa
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isoladamente, em si mesma. Se algo é incompreensível, pode ser porque é
complexo ou, melhor ainda, confuso. E sob o outro critério, o segundo,
algo pode ser incompreensível porque não compreendemos sua função, sua
participação em um funcionamento, sua situação ou encaixe no todo. Aqui,
algo é incompreensível porque é simples e porque aparece isolado. São duas
visões diferentes, mas aceitar as duas não é paradoxal. É compreensível que
as duas explicações se completem.
Análise e metafísica são muito diferentes, mas num ponto se tocam.
Ao analisar procuramos o que é mais simples, a peça, diminuímos os atributos. Dessa forma, chegamos a conceitos muito abstratos, universais, que
se aplicam a um número muito grande de objetos. Para compreendê-los,
compreender no significado de relacionar algo com o todo, nós os colocamos dentro de grandes totalidades abstratas, filosóficas. Por exemplo, temos
uma sociedade, e aí dentro escolhemos um prédio, uma escola, uma sala,
uma carteira escolar, uma cor da carteira, e temos aí o branco, totalmente
isolado, que se aplica a todos esses objetos.
Então, o que queremos é simplicidade. Se, por outro lado, o que queremos é buscar conjuntos em funcionamento, só há dois caminhos. Um
seria retornar ao concreto, porque aí os diversos conceitos simples se relacionam e se consegue unir e sintetizar o que é múltiplo e às vezes contraditório.
Mas há outro caminho, óbvio, a que Marx não se refere: procurar grandes
conglomerados de conceitos, como a Filosofia, ou a Gramática, Música,
Medicina, onde o branco é um adjetivo, uma cor, um acidente, uma essência, que são conceitos que estão articulados com outros formando totalidades: a lógica, estética, um conjunto de milhões de cores das quais o branco é
apenas uma, uma psicologia onde apareça o estudo da percepção de cores e
formas. Se retiramos uma característica da organicidade do mundo material,
deveremos relacioná-la com outra organicidade, a abstrata, das especialidades universitárias. O que não está articulado na montanha, no rio, na
cidade, nos astros, porque é uma abstração, como as migrações, classes, sistema ecológico, está articulado em outro lugar, dentro da universidade, na
Biologia, na Física ou na Matemática. São, pois, duas articulações distintas,
no concreto e vivo, ou no abstrato e acadêmico.
O marxismo propõe que o caminho que leva à superação do abstrato
é que é o método científico correto. E a utopia sugere que o método mais
adequado ao pensamento no século XXI é outro: desmontar, sim, mas para
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montar de novo dentro das especialidades universitárias. É somente nas especialidades universitárias, todas elas em conjunto, na universidade, que se
consegue o real. O real só existe para nós seres humanos refletido na cultura,
articulado, portanto, com um conjunto funcionalmente amarrado.
Não custa lembrar que Marx combate o Iluminismo, cujo método é a
desmontagem e cujo ideal é a simplicidade. O Iluminismo procurava compreender isolando, e o Cientificismo procurava compreender mostrando a articulação entre as partes em funcionamento. Hoje nos parece que as duas coisas se
completam, não compreendemos muito bem porque uma deve excluir a outra.
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Destaquemos este pequeno excerto do trecho, o início: “Quando estudamos um dado país do ponto de vista da economia política, começamos por
sua população, sua divisão em classes, sua repartição entre cidades e campo, na
orla marítima; os diferentes ramos da produção, a exportação e a importação,
a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece que o
correto é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e
efetiva; assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que
é a base e o sujeito do ato social de produção como um todo”.
Por enquanto, deixemos de lado a ideia de um método ou caminho
(embora esse seja o conceito mais importante do texto) e concentremos nossa atenção nos conceitos de concreto e abstrato.
Acima, há diversos exemplos do que poderia ser o real e concreto, mas
nenhum critério ou conceito. Apenas no fim parece que a população é algo
concreto porque ela é a base e o sujeito do ato social da produção como um
todo. Ou seja, a população teria a função central de articular em torno de si
a economia e com ela toda a vida social. Ficamos com uma dúvida. A população é o centro porque ela é concreta, ali estão reunidos – em uma síntese
dinâmica – todos os conceitos mais abstratos, ou é o centro por que é o sujeito
exatamente daquilo que importa a produção no sentido total? Qual é a característica principal, a concretude (síntese) ou a produção (dinamismo)? Ou
seria pelos dois motivos? Mas como fica quando os dois aparecem separados?
O conceito de simplicidade. O conceito mais óbvio de concreto e abstrato
parece ser o seguinte: os conceitos abstratos são simples. Ou: são mais simples.
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Mas, o que é simples? Em Matemática, temos conceitos chamados
primitivos, que é possível explicar, rodear, mas que de certa forma se apoiam
em algum tipo de conhecimento prévio, ou de algum conhecimento externo à Matemática. O número dois, por exemplo, contém dois conceitos,
unidade e adição. Embora aí dentro estejam muitas outras noções. Quando
eu somo duas coisas, por exemplo, é diferente de fundir. Se em vez de soma
houvesse a fusão de um com um, o resultado seria apenas o um maior, mas
ainda um; nunca um dois. Esta noção, de que somar não é fundir, está ali
dentro do número dois, entre muitas outras. Então, dois é um conceito mais
complexo do que unidade.
Evidentemente, faria sentido – em uma linha de reflexões que lembra vagamente Marx – defender a posição contrária, que o um é apenas
uma abstração, que só conseguimos chegar à unidade depois de termos o
conceito de multiplicidade. Mas não há espaço no presente livro para nos
dedicarmos a essa réplica. Unidade é um conceito primitivo, uma ideia abstrata simples, semelhante aos objetos concretos e ideias concretas simples.
Comparado com o dois, evidentemente.
De qualquer forma, não há dúvida de que não se pode confundir unidade com simplicidade. Embora a unidade seja o ponto de partida, como
acabamos de ver no texto de Marx, só chegaremos a esse conceito simples no
fim, como uma abstração a partir da multiplicidade. Ser, uno, ente, existência,
ideia são também conceitos abstratos simples, mas não necessariamente simples ou fáceis de compreender. Essa é uma diferença importante. Os conceitos
simples nem sempre são fáceis de compreender e quase sempre são muito
difíceis de explicar, em parte por causa da sua simplicidade. É tão simples que
ou você entende de imediato ou trata-se de um problema explicar.
O texto aproxima simples de abstrato. Sabemos muito bem que nem
sempre é o que acontece. Uma coisa abstrata pode ser de compreensão muito difícil, exatamente em alguns casos por causa da extrema abstração. O
conceito de ser ou de existência, relação ou categoria são exemplos. Não
podemos, então, aceitar como uma vinculação inquestionável, uma evidência, concreto com complexo e abstrato com simples. O próprio texto de
Marx nos apoia, pois um objeto da intuição, como um gato e uma mesa, é
simples, e de forma alguma é abstrato.
Outro conceito de simples é: simples são sensações limitadas a um único sentido, tais como cheiro de repolho, sensação tátil de áspero, cor azul,
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gosto amargo, som de tambor. Mas esse conceito não pode ser apresentado
sem uma mínima referência a John Locke, por ser classicamente o filósofo
que definiu o que seria uma ideia simples. A partir de Locke, temos que nossos sentidos nunca percebem objetos concretos (melhor é dizer, para atingir
uma clareza maior, não concretos, e sim complexos, quer dizer, objetos que
correspondem a ideias complexas, em que estão sinteticamente reunidas
sensações diversas de sentidos diferentes).
Nossos sentidos percebem cores, formas, sons, gostos, tudo muito isolado. Por exemplo, eu percebo um piado de passarinho, o passo de alguém
sobre o piso, os dedos nas teclas, as cores da parede, o gosto do mate ou da
goiabada. Ora, no mundo, tal como o entendemos pelo senso comum não
há gosto de goiabada isolado. Essas sensações isoladas, que correspondem a
um único sentido, nunca dois sentidos, são as ideias simples: um som específico, uma cor específica, um cheiro específico. Por esse prisma, não faz
muito sentido afirmar que as coisas concretas são aquelas que se oferecem
aos nossos sentidos; segundo Locke é apenas o cérebro que pode reunir os
dados dos sentidos, ideias simples, e compor as sínteses, os objetos sensíveis,
que ele chama de ideias compostas.
Então, o que há no mundo externo são sensações, cores, sons, cheiros. Os
objetos sensíveis, que são sempre compostos por diversas ideias simples, como
não nos são dados pelos sentidos, existem apenas dentro do nosso cérebro.
Esse conceito de simples é bastante diferente do seguinte: as coisas
simples, cujos conceitos são simples, são abstratas, e as coisas complexas são
concretas. Árvore é mais abstrato, eucalipto menos abstrato, esse eucalipto
que está agora na minha frente meio vergado pelo vento é mais concreto ainda. E talvez o mais concreto seja que eu agora esteja tendo a sensação visual e
tátil, datada, desse eucalipto. Mas esta cor que estou vendo agora, que não é
nem bege, nem amarela exatamente, é abstrata ou concreta? Normalmente,
as cores são resultado de um processo de abstração, embora eu possa olhar
durante alguns segundos para uma cor, para a cor de um longo muro, por
exemplo. As abstrações são mais complexas porque são o resultado de um
processo de análise e de elaboração.
Então, embora na proposta de Locke os objetos sensíveis sejam complexos e as sensações que os compõem sejam simples, aqui (em Marx) o
complexo é complexo e o simples é simples por um motivo completamente
diferente. Os objetos sensíveis são complexos porque são o dado primeiro,
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uma representação ainda caótica do todo, o contato imediato dos nossos
sentidos com o mundo exterior, e as sensações, tais como cores, sons, são
simples porque são a decomposição do que é dado, a desmontagem do todo
em partes. E, portanto, em outra acepção, o objeto sensível é que é simples,
quer dizer, primeiro, imediato, e as sensações é que são complexas, porque
fruto de uma atividade mental, de uma elaboração. Resultado de um processo mental sofisticado, que é a decomposição da experiência.
Então, acabamos de expor duas opiniões opostas. Na primeira, de Locke, o simples é real, e a reunião de diversas sensações, para compor objetos
complexos, são produto da nossa atividade intelectual. Os sentidos, que são
materiais e reais, nos oferecem sensações isoladas, ideias simples, e os objetos, que nunca são simples (não existe no mundo material uma cor azul, mas
apenas objetos azuis, que além de azuis são também pesados, quadrados),
esses objetos são produto da atividade intelectual e de um determinado ponto de vista são irreais, ou são suspeitos de serem irreais.
Já na outra exposição, mais parecida com Marx, o concreto é fruto de
uma atividade sintética, que toma objetos complexos, tais como esta pedra,
esta pessoa, uma casa, e só por abstração é que isola delas a cor, o peso, o
tamanho, que são ideia simples. Então, de acordo com esta exposição, ao
contrário da outra, os objetos complexos e concretos é que são reais, e as
ideias simples é que são irreais. Mas em ambos os casos, o que distingue o
fictício do real é se são fruto de uma ação mental. No caso de Locke, a mente
produz objetos complexos, os objetos materiais, e no caso de Marx, a mente
produz objetos simples, por análise, que são as abstrações.
Deve ser exposta a opinião de que o ambiente da teoria de Locke é a
psicologia, e o ambiente da teoria de Marx é o senso comum.
É curioso que ambas essas exposições pretendem ser materialistas,
pretendem se ater unicamente ao real. No caso de Locke, o real se dá
no ato da experiência, em cada sentido isolado, e no caso de Marx,
o real se dá na atividade, e não pelos sentidos, pois a atividade é
sintética, e capta objetos complexos.
O que não fica muito claro, na exposição de Marx, é como ele, sendo
materialista, não responde com clareza a Locke, um filósofo que ele certamente
conhecia muito bem. Pois a exposição de Locke, à primeira vista, parece mais
materialista. A primeira abordagem de um objeto pelos sentidos parece mais
materialista do que uma abordagem, primeira, através da atividade sintética da
Utopia e Marx

91

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

ação. São duas propostas condizentes com o seu tempo, Locke com o Iluminismo, Marx com o Cientificismo, mas parece que Locke exigia uma resposta.
Marx, no texto, em nenhum momento, com clareza, afirma que os objetos sensíveis ou primeiros sejam simples. Eles sempre são apresentados como
complexos. Contudo, o texto não parece discordar totalmente da distinção
que acabamos de fazer. Ou seja, Marx parece compartilhar da ideia de que
de alguma forma, em certa acepção, ocorre uma inversão, o que é complexo
se torna simples e o que é simples se torna complexo; o todo, complexo, se
torna simples porque é o primeiro e imediato, e a abstração, simples, se torna
complexa, porque o fruto de uma atividade ou elaboração da mente.
O conceito de simples proposto por Locke, principalmente depois de
ter sido reformulado por Kant, me parece muito mais consistente, aceitável,
lógico, mas não podemos deixar de reconhecer que o outro conceito, praticamente oposto, de que simples são os objetos sensíveis, faz sentido e é bastante
corriqueiro. A teoria de Marx é uma elaboração filosófica do senso comum.
Evidentemente, faz sentido, mas uma análise mais detida revelaria
muitas obscuridades. Se eu perguntar a uma pessoa qualquer o que é mais
simples, se é o gato ou se é a cor malhada do gato, possivelmente ela vai dizer
que o gato é mais simples. Para ter na minha mente a cor, eu preciso abstrair,
pensar em muitas coisas da mesma cor, etc. Esse é um ângulo mais senso
comum; o outro, na linha de Locke a Kant, é mais exigente, e, nesse significado, filosófico. Bom, mas não é novidade alguma afirmar que o materialismo está mais perto do senso comum do que o idealismo e suas variantes.
Podemos acertar que pelo menos mostramos aqui que a relação entre
simples e complexo exige mais tempo e espaço. Não está resolvida.
A escolha dos exemplos. Marx afirma que concretos seriam: o valor, dinheiro, preços, trabalho assalariado, aspectos geográficos, tais como a distribuição da população, relação entre o campo e a cidade. Logo a seguir apresenta o
capital como outro exemplo – ao lado da população – do conceito de concreto.
À primeira vista, isso parece estranho, porque se pelo menos em
uma determinada acepção os conceitos anteriores são concretos, o
capital parece ser abstrato. Certamente, o capital é abstrato, é o que nos
ocorre primeiro, mas Marx não parece se referir a somas de dinheiro,
contas bancárias, e sim ao capitalismo: ao dinheiro vivo produzindo a
movimentação das empresas, contratação de empregados, desemprego,
compra e venda, moinhos e trens. Quer dizer, capital, para Marx, não seria
92

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

a representação, o dinheiro, principalmente, créditos e débitos bancários,
apólices, ações, a bolsa de valores. Mesmo tentando essa justificativa,
não é muito convincente o argumento que nega que é estranha a escolha
desses dois exemplos de coisas concretas, população e capital.
Pelos exemplos, principalmente, objetos simples e abstratos, para
Marx, não são exatamente as cores, sons, que são a nossa primeira acepção,
nem são conceitos simples da Matemática e da Filosofia, chamados de conceitos primitivos. E não são também, embora estejam mais próximos, objetos sensíveis, como uma mesa ou um gato. São pessoas trabalhando, portos,
dinheiro circulando, preços, salários.
Uma pergunta muito séria para a compreensão desse texto é: embora
Marx tenha dado outros exemplos, os conceitos utilizados por ele são objetos
concretos (e simples, acrescentaríamos, depois dos arrazoados dos últimos
parágrafos) da mesma categoria dos exemplos que aqui estamos utilizando,
mesa e gato? Ou seja, coisas, objetos sensíveis? Ele só não deu exemplos de
objetos comuns, que deixariam tudo mais claro, porque preferiu exemplos
tirados da Economia Política?
Além disso, Marx parece ter como certo que os conceitos de concreto e
abstrato não oferecem qualquer dificuldade, que são fundamentos incorporados e parece também não ter a menor preocupação em conceituar ou em
dar exemplos didáticos. Agora, supondo que não, que mesa e gato não são
da mesma categoria de objetos concretos (e simples) como valor, dinheiro,
preços, trabalho assalariado, aspectos geográficos, e ainda a distribuição da
população, relação entre o campo e a cidade, população e capital, qual é a
diferença? Se não são iguais, diferem em quê?
No texto, simples e concreto são diferentes por um motivo básico: se
eu tenho ou não a noção dos conceitos embutidos. Se eu vejo um eucalipto e penso apenas eucalipto, e desenho na mente uma imagem de uma árvore semelhante a um eucalipto, imediatamente, intuitivamente, trata-se
de uma ideia simples, embora simples e concreta ao mesmo tempo; mas
se eu percebo aos poucos que o eucalipto vive da seiva, tem frutos, cheiro,
galhos, serve de moradia e alimento para esquilos, e que é uma solução
discutível para o reflorestamento, aí o mesmo conceito, como agora eu
tenho noção de sua composição, se torna concreto, mas em uma acepção
diferente, e deixa de ser simples ou abstrato. Por esse ângulo (a questão é
ter ou não ter consciência dos conceitos embutidos), os exemplos dados
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por Marx poderiam sim ser perfeitamente substituídos por mesa, gato,
montanha. Trabalho também, objetos, produtos, fome, necessidades, luta.
“A população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes
que a compõem. Por seu lado, estas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que repousam, por exemplo: o trabalho
assalariado, o capital, etc. Estes supõem a troca, a divisão do trabalho,
os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o
valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é nada.”
Para a nossa compreensão do texto, podemos fazer a seguinte suposição. Os exemplos dados por Marx são escolhidos por um único motivo, são
os mais simples que ocorreram a Marx do universo da economia política. A
única diferença importante, que deve ser mencionada, sem dúvida, é que os
exemplos utilizados por Marx contêm mais dinamismo do que o objeto simples típico. Valor, dinheiro, preços, trabalho assalariado, aspectos geográficos,
tais como a distribuição da população, relação entre o campo e a cidade são
peças da grande sociedade capitalista em funcionamento, mas em si mesmas
são também peças dinâmicas, em constante movimento e transformação.
Se Marx não pretendesse destacar esse aspecto, certamente daria outros
exemplos, tais como: fábricas, máquinas, moinhos, o trabalhador, o dinheiro (aqui no significado mais físico) e a moeda, lojas, trens e estradas. Ou
misturaria os dois tipos de exemplo.
O princípio do processo do conhecimento. “Os economistas do século
XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo vivo: a população, a nação,
o estado, vários estados, etc.; mas terminam sempre por descobrir, por meio
da análise, certo número de relações gerais abstratas que são determinantes,
tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc.”.
Se população e nação, estado e vários estados são concretos, por outro
lado, são abstratas as relações gerais, tais como a divisão do trabalho, dinheiro e
valor. Dinheiro causa alguma estranheza nesse grupo. Pois dinheiro parece algo
concreto. O motivo de estar no grupo das relações abstratas parece ser o fato de
ser uma criação cultural ou humana, mais próxima do universo das ciências da
cultura e mais distante da geografia. Os exemplos concretos teriam, digamos,
uma realidade mais visual. O dinheiro, visualmente, significaria muito pouco.
O que é uma relação geral e abstrata? A relação entre homem e mulher,
adulto e criança, patrão e empregado, capitalista e proletário, e também a relação
através do dinheiro e o valor? A relação parece ser abstrata porque ela é uma aná94
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lise, uma peça, o resultado de uma desmontagem, ao contrário das coisas vivas,
que são oferecidas diretamente aos sentidos. Ou, embora pareça menos provável, seriam relações abstratas porque relações entre um homem e uma mulher
abstratos, e não esse homem e essa mulher físicos, com nome, datados?
Devemos acrescentar à conceituação feita por Locke o fato de que também há ideias abstratas não elaboradas, primitivas. Ou seja, assim como com
os sentidos captamos sensações brutas, com o intelecto captamos ideias por
trás das quais não há coisa alguma, ideias dadas, nesse sentido também, elas
abstrações brutas, como são os casos de unidade, adição, ponto, linha, entre
muitas outras. Se eu olho com os olhos da minha mente para o número dois,
contemplo o conceito de dois, em que sentido o dois é uma elaboração?
Segundo McLuhan, em Galáxia de Gutenberg, é a nossa civilização
ocidental que parte de elementos isolados, e não da totalidade dinâmica,
ao contrário de outras civilizações. Ele culpa a leitura, ou seja, a invenção
de Gutenberg. Enxergar e compreender em outras civilizações estão sempre
relacionados com totalidades dinâmicas, apenas na civilização ocidental, por
causa da leitura, o mundo é visto e se organiza em partes apenas compreensíveis separadas e isoladas umas das outras.
A análise de McLuhan coincide com a que acabamos de apresentar como
sendo a análise de Marx. Trata-se de uma hipótese respeitável. Não se trata,
pois, apenas, de vincular complexidade a abstração, mas, ainda mais radicalmente, trata-se de vincular compreensão unicamente com a busca do dinamismo processual, no tempo e no espaço ao mesmo tempo. Dinamicamente.
O dinâmico é primário e confiável, é conhecimento, o elaborado, estático,
isolado, é posterior, cultural, elaborado, produzido, e, portanto, não é real.
Temos aqui, pois, duas posições típicas e extremas. Locke defende que
as ideias simples, cada uma proporcionada por um único sentido, uma sensação, são os dados confiáveis, o ponto de partida, e que as relações e a
totalidade são composições mentais. O que McLuhan e Marx defendem é o
contrário, que apenas a totalidade é concreta, que enxergar as coisas quadro
a quadro, ver cores separadas, é resultado da nossa mente treinada e distorcida pela cultura ocidental.
Estamos simplificando excessivamente. Esse é um espaço amplo. Hegel,
sem dúvida, seria indispensável. As diversas etapas e momentos da Fenomenologia do Espírito constituem, sem dúvida, o trabalho mais importante sobre
a distinção entre o que é simples e o que é complexo, e sobre o processo pelo
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qual o conhecimento ascende de estágios brutos, dialeticamente, a estágios
mais complexos. Não vamos expor a proposta de Hegel porque não parece
que seja possível fazer um resumo. Vamos lembrar apenas um detalhe. Todas
as etapas desse desenvolvimento do conhecimento são consequências de tentativas da difícil síntese entre a objetividade e a subjetividade.
Outro marco, acredito, é Berkeley. Berkeley radicaliza, para ele a sensação não é o início do processo; tanto na sensação quanto nos objetos
físicos ainda não temos um fato mental; é apenas na percepção, apenas
dentro do cérebro, quando surge pela primeira vez uma ideia, que se inicia
o processo do conhecimento.
E onde fica Marx? Se Marx tem uma proposta diferente, nós deveríamos compreender onde a proposta de Marx adquire especificidade. A
expressão que nos ocorre é “onde Marx se encaixa”, mas seria mais correto
dizer: “como Marx se posiciona” em relação a essas teorias?
Onde, na teoria de Marx, tem início o processo do conhecimento? Qual
é a matéria, o primeiro contato ou objeto que deve depois ser trabalhado? Seria o Isto de Hegel, no estágio da Consciência Sensível, o objeto apenas apontado; dinâmico, etc., mas ainda cru? O Todo vivo, a expressão utilizada por
Marx, acrescenta algo ao Isto de Hegel: trata-se de um organismo, um modelo
biológico, as partes articuladas em torno da existência e da sobrevivência.
Esse é um detalhe importante de qualquer teoria da formação do conhecimento, embora não seja tudo. No caso de Marx, particularmente, o início
tem um papel secundário, o importante é o duplo caminho, que começa nesse
ponto e depois retorna com outra estrutura. Seja onde for que começamos, o
duplo caminho deve ser percorrido, e no fim o resultado é o mesmo.
Marx está próximo de outra proposição, mais moderna, típica da antropologia: o início do conhecimento é a totalidade cultural e vivencial, como as
pessoas experimentam o mundo na sua totalidade, vivendo o universo da sua
cultura. Segundo essa perspectiva, mais próxima da utopia, não conseguimos
ver além e só vemos aquilo que nos permite a cultura, na sua totalidade.
Particularmente, não vejo nenhum motivo pelo qual essas teorias
ou perspectivas, como possivelmente muitas outras, de Locke, McLuhan,
Marx, Hegel ou a antropológica, tenham menor ou maior interesse para
o materialismo. Berkeley não, à primeira vista, já que serve ao idealismo.
Mas até Berkeley pode ser apresentado como a base para uma compreensão
materialista do cosmos.
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Claramente, o ambiente escolhido por Locke é o da Fisiologia , de uma
psicologia fisiológica. Ninguém pode negar que, do ponto de vista fisiológico, o início do processo do conhecimento é a sensação. Berkeley escolhe a
filosofia. Sua posição é um avanço e um refinamento de Descartes (a matéria
das minhas reflexões são as ideias, tais como elas se oferecem para mim dentro do meu cérebro, esse é o meu ponto de partida e de certa forma o meu
limite último). Realmente, a sensação não resolve o problema da Teoria do
Conhecimento: dentro da mente não há sensações, mas tão somente ideias,
sendo a percepção a ideia de uma sensação. Então, é aí, na percepção, na
mente, e não antes, nos sentidos, que começa o processo do conhecimento.
Hegel escolhe o que poderíamos chamar de Teoria da História: tudo
deve ser analisado a partir do processo de produção (ou funcionamento)
da Razão. Nesse caso, nossa tarefa consiste em descrever como se constitui
e como se organiza a Razão quando em seu estágio mais bruto, quando ela
praticamente se confunde com os animais e com o mundo físico (no limiar
da consciência e da abstração).
McLuhan escolhe a antropologia, embora situada apenas na análise da
comparação entre povos letrados e não letrados. Dessa perspectiva, o início
do processo do conhecimento só pode ser a cultura . E o próprio Marx, o
outro (não o Marx desta teoria psicológica, e sim o outro, da teoria política),
escolhe o ambiente da política e da ideologia: o trabalho, produção, sobrevivência. Aqui, o universo escolhido é a função econômica do pensamento, a
situação de classe, os intestinos da produção dos conceitos capitalistas (fetiche, alienação etc.). Os resultados são diversos, mas não vejo como se possa dirimir, comparar, quantificar uma teoria em relação à outra. Cada um
desses universos põe problemas, conceitos, categorias, soluções totalmente
situadas, e que do lado de fora perdem grande parte da sua força.
(Para a utopia) O início do processo do conhecimento é a cultura,
esse é o ponto mais sólido. E também o ponto mais competitivo. Nenhuma outra proposta, sobre por onde começa o conhecimento, pode lhe fazer
frente. Talvez a proposição pudesse ser mudada substituindo-se cultura por
ideologia ou episteme, ou algo menos, ou mais, semelhante. O mais importante, nesses casos, é a conceituação posterior, do que é cultura, ideologia,
episteme. Ou seja, não vemos primeiro a população, ou a troca, ou uma
montanha, ou a praia, mas primeiro dispomos de uma cultura, ideologia,
episteme, ou seja, primeiro estamos no Brasil, somos analfabetos ou doutoUtopia e Marx
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res, de uma família católica ou comunista, ou temos uma ideologia mais ou
menos consciente, quer dizer que somos católicos, comunistas, utópicos, ou
uma de suas infindáveis divisões, ou ainda, estamos situados na crista, ou
não muito, do conhecimento desse início de século XXI, e só então, com
esse instrumental, com esses olhos e esses instrumentos de processamento,
enxergamos a população, a montanha, o dinheiro.
Um materialista poderia afirmar, mas essa cultura foi determinada pelas relações materiais dos seres humanos nesse país, nessa época. Correto,
mas pode-se contra argumentar que isso não passa uma forma de colocar o
problema totalmente ideológica, cultural e epistêmica. Na há como fugir,
não é possível enxergar por fora da nossa situação vivencial e (no fundo) cultural. Não adianta tentar negar ou fugir de nossos condicionantes culturais
e imaginar uma realidade supracultural.
Ernest Mandel, na página 9 de O capitalismo tardio (São Paulo, Abril
Cultural, 1982), enumera seis etapas, a partir do famoso trecho de Marx.
Mas entre eles não consta nenhum, e nem mesmo nas entrelinhas, que delate a percepção de que a pesquisa se inicia, ou deva em um determinado
momento pôr-se o problema da sua inserção em uma dada visão, circunscrita, condicionada, instrumentalizada (pela cultura, principalmente, basicamente), da realidade.
Acreditar que eu esteja diante de um objeto buscando a verdade, sem
perceber que eu e o objeto estamos situados culturalmente, é inadmissível
no nosso tempo e na nossa episteme. Tudo bem que se delimite e se habite
o espaço e então se diga: isso é falso, não é exatamente assim, desde que
demonstremos compreender as dificuldades lógicas dessa delimitação. Ou
seja, não basta habitar o problema e dar uma resposta igualmente simplista
do tipo: não há ideologia, a ideologia não passa de um invólucro da luta
de classes e assim por diante. Mas, ainda assim, apesar de que uma saída
ingênua é preferível a simplesmente não perceber e não pôr-se o problema.
Ir direto, afoitamente, ao problema, como se tudo fosse a realidade, o senso
comum, tudo é como parece ser, hoje não é mais admissível. Até mesmo
filósofos – como Marcelo Dascal e Oswaldo Porchat Pereira – que defendem
o senso comum, são obrigados a elaborar.
Marx não foi um filósofo típico. Principalmente no significado de que
os filósofos típicos organizam suas ideias em torno de uma Teoria do Conhecimento. Ou, se não, apresentam ideias que podem ser organizadas em
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torno de uma Teoria do Conhecimento. Daí emana a energia filosófica dos
primeiros anos do século XIX. Contudo, Marx não demonstra sensibilidade
nem disposição para se dedicar à problemática posta por eles. Sim, apesar de
que a sua rejeição dessa problemática seja confirmada por sua teoria, não é
então uma atitude ingênua ou inconsciente. Ou seja, o seu tempo o leva a
empreender o conhecimento sobre o mundo não pelo problema posto por
Kant e Hegel, e sim a partir da economia política em seus inícios.
A verdadeira Teoria do Conhecimento de Marx, aquela que o entusiasma, frutifica em outro terreno. O modo de produção de uma determinada
época produz uma ideologia. O pensamento das pessoas é parte integrante
do modo de produção. Alienação, fetichismo, coisificação, abstração constituem fenômenos do grande projeto de falseamento da realidade produzido
pelo sistema; no nosso caso, o capitalismo. Ou seja, Marx opta pelo terreno
da ideologia e da Sociologia do Conhecimento e rejeita o terreno da psicologia filosófica. Mas não da ideologia no significado da antropologia, e sim
da política. Marx, através de uma manobra, acaba se readmitindo como
filósofo; ele é um filósofo na medida em que faz Teoria do Conhecimento
questionando a Teoria do Conhecimento: para ele não faz sentido nos perguntarmos como conhecemos, porque conhecemos na ação, e não exatamente na reflexão isolada.
Distinguir entre concreto e abstrato. O real ou concreto são, por exemplo, os fatos políticos, fome, eleições, guerras, a nação viva e atual, a efetiva
relação entre o senhor e o escravo. Essa distinção está clara? O ser humano
isolado é uma invenção iluminista. Onde vamos encontrar argumentos que
deem base para a afirmação de que uma guerra, mesmo entre uma potência
capitalista e um país atrasado, é mais concreta que uma adolescente trancada
no quarto fazendo as unhas? Ou mesmo uma ideia, pensada por alguém,
parte de uma cultura, por que não seria concreta?
Uma pessoa talvez seja mais abstrata do que a sociedade viva. Porque não
existe uma pessoa, mas pessoas concretas. Pessoa e mulher são conceitos abstratos, mas uma determinada mãe fazendo comida, se preocupando com o orçamento, é concreta. Contudo, essa linha de reflexões não é apoiada pelo texto,
porque ali o que se afirma é o contrário, que as relações é que são abstratas.
Tudo seria concreto desde que tomado em si, sem ninguém pensando
sobre, olhando, representando, falando. Quando o concreto é percebido,
falado, a realidade concreta se desintegra, se divide, se volatiza, vira cacos
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de vidro, cada qual refletindo uma parte, e sem sentido pleno se cada parte
tomada isoladamente; o concreto se transforma em abstrações.
Ora, parece que Marx parte de uma ficção, como se o mundo lá fora
existisse em um primeiro momento e apenas em um segundo momento é
que surgissem a língua, o pensamento e a cultura. Se o ponto de partida
é esse, já está provada a tese materialista; se eu parto do princípio de que
estamos julgando um criminoso não há necessidade de júri. Quem percebe
as coisas imediatas, intuídas? Imagino que seriam seres humanos concretos,
também eles perceptíveis por outros, também eles intuíveis por outros. Assim, o mundo todo é material, inclusive o pensamento. Se partirmos dessa
ficção (ou modelo) materialista, nós nos prendemos em um círculo do qual
não é possível sair mais. E onde não há nada que se possa discutir.
Supor que exista um mundo em si, anterior ao conhecimento, é positivismo ingênuo, erro de que o marxismo não pode ser acusado. Não se trata disso.
E sim de que o texto que estamos estudando, de alguma forma, insinua que
primeiro só exista o mundo em si e material, e que só depois se dá o processo do
conhecimento entendido fisiologicamente. Que são duas fases separadas.
No modelo marxista, a realidade efetiva, o fim do processo, é aquela em
que se tem consciência dos conceitos embutidos, ou seja, uma realidade que
efetivamente é síntese das abstrações. Eu tenho o eucalipto, mas não só sinto
o seu cheiro, nem suas folhas balançando ao vento, mas sei que o eucalipto faz parte de um processo relacionado com desmatamento, sobrevivência,
produção de riqueza. Se assim é, então haveria antes outra realidade crua. Se
só no fim temos a realidade concreta, antes temos uma que não é concreta.
Não parece possível que o materialismo marxista não suponha que há uma
realidade e o pensamento tenta se apossar dela. Nós, dos séculos XX e XXI
não conseguimos compreender o primeiro desses dois momentos. Como se
explica a existência de uma realidade anterior a qualquer representação? Que
mundo é este, material, concreto, feito de pedras, planeta, árvores, água, e
depois dinheiro, fábricas, anterior à cultura, que só depois a cultura vai se
encarregar de representar? Anterior como, no tempo, em uma fase separada?
Na proposta de Marx (que Marx sugere como sendo o processo correto
do conhecimento), embora o início e o fim do processo sejam concretos, o
primeiro incipiente e o segundo maduro, há no meio uma etapa necessária,
mas problemática, em que nos afastamos da realidade para atingir conceitos
abstratos e simples. Esse meio, embora necessário, é o responsável por toda
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confusão. Esse meio é, também, qualitativamente distinto dos outros dois
entre os quais se encaixa. Como se todo o marxismo, embora aparentemente
seja uma afirmação ideológica da ciência, não passe de uma armação cujo
objetivo único é desqualificar a cultura e o pensamento. Errado, mas trata-se
de uma suspeita que exige averiguação.
O erro, a falsa acusação contra o marxismo reside principalmente no
fato de que é somente se afastando para pensar que se constrói a possibilidade de se chegar à solução, que se chega à etapa mais avançada do pensamento, aquela que capta o concreto como síntese de muitas determinações. Sem
o pensamento, em princípio um equívoco, não se dá a superação. É preciso
errar para depois acertar.
Vendo por outro ângulo, ligeiramente diferente, o ser humano é concreto assim como o seu pensamento, em Marx. Apenas se dá o fenômeno
da abstração em um momento esquisito, anômalo, que se esgueira entre o
início e o fim, ambos concretos. O ser humano, em sociedade, primeiro tem
contato com conceitos isolados, simples, e depois retorna a eles, só que pela
segunda vez tendo consciência das determinações, dos conteúdos, das implicações. Isso só não acontece em circunstâncias concretas e históricas específicas, quando, então, nesse meio, o pensamento se perde, toma outro rumo,
se volatiza. Fenômeno que se deve exclusivamente ao capitalismo enquanto
produtor de uma determinada ideologia. O capitalismo separa o indivíduo
do produto do seu trabalho, aliena, e é como parte desse equívoco que surge
o pensamento filosófico alienado (iluminista e utópico), um pensamento
separado da realidade. Excetuadas as circunstâncias e coincidências de uma
determinada época, excetuado esse fenômeno estranho, exótico, ruim, o
pensamento é parte da realidade normalmente, como tudo o mais que existe. Normalmente o pensamento se dá no meio do processo de produção e da
luta pela sobrevivência do ser humano na terra. Não se separa nem da luta,
nem de seus compromissos históricos.
Pode-se dizer que está definido acima um espaço de discussão e pesquisa, com problemas, soluções e categorias próprias. Não seríamos jamais tão
inocentes de pretender chegar a soluções, a não ser misturadas com questionamentos e problemas; e não soluções finais.
Como se pode ver, para a topologia, os problemas são muitos, exigem paciência e, embora possam ser desenvolvidos, raramente são resolvidos. Há um grande alívio quando eles são postos e não atropelados.
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Os conceitos de concreto e abstrato, no texto de Marx, são tidos por ele
como resolvidos e claros. E possivelmente por muitos leitores. É apenas
no conjunto do texto que surge algum esclarecimento. Mas, como o autor
não se detém e não pronuncia o que esperávamos com todas as letras, nem
sempre ficamos satisfeitos. Quase nunca.
A utopia organiza o problema de outra maneira. A universidade tem
na sua estrutura que toda sua linguagem está dirigida para o mundo, e,
portanto, o mundo fica tido como o concreto. Quer dizer, assume o papel
de concreto dentro da universidade. O concreto é uma parte do texto e do
conhecimento, é aquilo de que falamos, aquilo a que a cultura se refere (a
não ser quando claramente ela se refere a si mesma, a seus produtos abstratos). A realidade é parte da cultura, mas tudo funciona como se não fosse;
se eu digo mesa, a mesa concreta é também cultura, mas a linguagem funciona como se a mesa concreta fosse algo do lado de fora, a que a palavra e o
conceito se referem. A cultura não se concebe como um universo platônico
situado entre ideias, conceitos, palavras, mas é a forma com que um grupo
vive a sua vida em comunidade. A cultura não suportaria a ideia de que
vivemos em um mundo de ideias, onde pessoas, países, guerras, história são
apenas filmes, ficções, projeções.
Precisamos acreditar que há este mundo concreto, suposto como situado além da cultura e da linguagem; então, que assim seja. E existir não
é isso mesmo? Fazer parte e ser posto pela cultura, ser enxergado de dentro
da cultura? Assim como não existir é estar do lado de fora da cultura. Ou,
um pouco diferente: o que não existe é aquilo que a cultura não consegue
conter. Qual seria a vantagem de pensar idealisticamente, que o mundo
não existe? Sabemos que a existência do mundo, e a própria existência, são
exigências da linguagem, então vamos viver pensando assim. Mesa, cadeira,
evidentemente, fazem parte da cultura, mas o mesmo vale para nuvens, rochas e planetas distantes. Nada está do lado de lá.

pia

Os dois métodos e os dois caminhos
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Como se distingue o centro da beirada, ou seja, através de qual critério? No texto de Marx surgem algumas sugestões, todas de passagem,
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sem se deter. Sujeito e resultado, produção e produto, representação ou
síntese, funcionalidade são alguns desses critérios. Além de concretude
versus abstração, já examinado.
Marx descreve dois caminhos ou métodos. Com certeza caminhos e métodos não são a mesma coisa. Método parece ser um caminho mais consciente. Além disso, o método é um caminho proposto para diversas circunstâncias
e caminhantes. Aqui não vamos dar muita importância para essa distinção,
que com certeza facilitaria nosso entendimento e diálogo, pois o texto de
Marx não ajuda a resolver o nosso problema. Parece apoiar, sim, um pouco
genericamente, método como um uso geral, e caminho o só ir ou só voltar.
Marx demora, no texto, a utilizar a palavra método. Ele utiliza diversas palavras; começar, o primeiro, viagem, isto, caminho, mas não diz
ainda método. Ficamos nos perguntando: começar o quê, primeiro o quê,
que viagem, isto aqui se refere a quê, caminho com que fim, de onde pra
onde? E se refere nesses casos tanto ao sair, quer dizer, sair do concreto para
o abstrato, quanto ao entrar, do abstrato para o concreto. Mas quando pela
primeira vez utiliza “método” já se refere à síntese dos dois (caminhos, ir e
voltar, formando ambos uma unidade). O mais correto seria dizer caminho
e nunca método quando se trata de só ir ou de só vir ou voltar. E método apenas para uma das duas sínteses, ou abstração-concreto-abstração ou
concreto-abstração-concreto: que basicamente são os dois métodos de que
fala o texto, um método em oposição ao outro.
Mas não vamos nos preocupar em distinguir a todo o momento e
utilizar os termos com precisão matemática, vamos utilizar sempre a palavra
que parecer mais conveniente naquele momento.
O primeiro caminho ou método (iluminista) consiste em partir das
coisas concretas para se chegar às abstrações, e o segundo consiste em partir
das abstrações para se chegar às coisas concretas.
Apenas para organizar as ideias, os pares bastante óbvios para abstrato-concreto e concreto-abstrato seriam: ir e vir, entrar e sair, descer e subir. O
concreto está de lá, e as ideias estão de cá, então o caminho abstrato-concreto é ir. Mas isso poderia ser contestado. Uma pessoa pode achar que ela é
concreta e que, portanto, ir do concreto para as ideias é que é ir. Mas vamos
adotar aqui o primeiro arrazoado. (O caminho do abstrato para o concreto
será) Entrar porque sempre imaginamos o centro do círculo mais concreto,
firme, denso. Descer porque o concreto é tido como a base, principalmente
Utopia e Marx
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por Marx. Inclusive, ele afirma que a ida para o abstrato é ir de algo mais
maciço para algo mais tênue, embora não mencione maciço, só tênue, e
utiliza também volatizar. Em volatizar a ideia de subir é mais perceptível do
que em tênue, pois, embora se possa voar de cima para baixo, o normal é
imaginar um voo de baixo para cima.
Existem ainda duas possibilidades de síntese (soma não seria mais correto?) dos dois caminhos ou métodos. Na primeira forma de síntese eu parto
das ideias, vou até a realidade (coisas concretas), com a intenção de melhorar, de esclarecer e compreender melhor as ideias (de onde parti), e, de volta,
faço nas ideias as modificações e desenvolvimentos que foram possibilitadas
por minha viagem até o mundo concreto. Vou com algumas curiosidades e
volto de posse de alguns conhecimentos. A primeira síntese, idealista, como
se vê, só utiliza o mundo concreto no interesse, como um meio para, de
melhorar as ideias, principalmente umas em relação às outras; as ideias são
o centro para onde converge todo o interesse. A realidade, aqui, nos serve
como um instrumento para resolver problemas intrínsecos às ideias.
Na segunda possibilidade de síntese (materialista), nós partimos – primeira viagem – das coisas materiais ou concretas para – no rumo – as
abstrações, e aí conseguimos, desenvolvemos ideias, abstrações, ou determinações, divisões, e depois, de posse de ideias mais desenvolvidas e pormenorizadas, retornamos às coisas materiais, para compreendê-las melhor;
se antes as víamos como uma “caótica representação do todo”, na segunda
apreensão da realidade, depois de termos passado pela reflexão, abstração, a
mesma realidade apareceria como consciente de seus conceitos embutidos,
e se conceberia como uma “síntese de muitas determinações, isto é, unidade
do diverso”. Nessa segunda síntese, ao contrário da outra, tudo está voltado
para a realidade. Ela é que pretendemos compreender e transformar.
A primeira síntese brota de uma problemática das ideias (contradições,
incoerências, questionamentos), e a segunda síntese nasce da problemática
material (fome, injustiça, poder).
Quando, no primeiro método, partimos do centro, da base, ou seja,
das realidades vivas, concretas, e chegamos à beirada, ou à parte de cima,
aos conceitos abstratos, temos duas tentativas de representação. A primeira
tentativa é a imediata, quando captamos o objeto sem ainda qualquer análise
ou elaboração. Essa tentativa pode ser nomeada utilizando uma expressão um
pouco redundante: intuição sensível. Temos nas mãos, aqui, conceitos intui104
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tivos e caóticos, o concreto idealizado. A segunda tentativa de representação
se dá quando submetemos o objeto concreto ao processo de análise, divisão,
determinação; aqui o que temos nas mãos são conceitos abstratos simples e
sem vida. Ambas tentativas de representação são ruins, frustradas, portanto,
porque ambas com defeitos. A primeira, a intuição sensível, tem a vantagem
de ser uma síntese, de ser viva e de ter suas partes articuladas – os objetos são
compactos –, mas o defeito de ser uma síntese intuitiva, caótica. E a segunda
representação, a abstração, tem a vantagem da clareza, organização, distinção,
mas tem a desvantagem da desarticulação; aqui, nas abstrações, é difícil relacionar as ideias umas com as outras. E a nossa concepção de realidade acaba se
tornando um conjunto, por justaposição, de diversas peças.
Não podemos continuar sem fazer uma observação rápida, evitando
conscientemente nos envolver com as complicações levantadas. A primeira
síntese, idealista, que se faz no interesse de questões postas pela ideia, intelectualista, e Iluminista, Marx a identifica com a episteme do século anterior,
o século XVIII. E que nós podemos chamar de Desmontagem. E a segunda
síntese, que ele considera correta, e que é materialista, concreta, que se faz no
interesse da ciência, Marx o identifica com o século em que ele vive e pensa, cuja episteme nós podemos chamar de Cientificismo. Seguindo reflexões
que não desenvolvemos aqui, o mais essencial da episteme do século XVIII, a
Desmontagem, é o interesse em separar, desmontar, porque aí a peça morta,
isolada, é que é compreensível. E o essencial da episteme do século XIX, o
Cientificismo, é o modelo do organismo: todas as partes só fazem sentido se
montadas em um conjunto dinâmico, articulado. Não, pois, peças separadas,
mas totalidades dinâmicas, que no seu funcionamento articulam as partes
umas com as outras, geralmente com o objetivo de sobreviver.
Ou seja, o resultado, nesta primeira viagem (na ida ou saída no segundo método ou síntese), aquilo que buscamos e que nos interessa, são
as peças, desarticuladas umas das outras. O que importa aqui é apenas a
simplicidade, isolar. Mas temos plena consciência de que falhamos. Conseguimos algo, ordem, discernimento etc., mas perdemos a vivacidade, a
organicidade. “No primeiro método, a representação plena volatiliza-se em
determinações abstratas” afirma Marx. E temos consciência de que o ideal
seria ter nas mãos as duas qualidades positivas das duas representações, ao
mesmo tempo em que gostaríamos de ficar livres dos seus defeitos. Daí a
solução relativamente evidente de fazer o caminho em sentido inverso, para
Utopia e Marx
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recuperar a vivacidade da intuição sensível, mas agora com condições de
incorporar a ela a organização, discernimento, das abstrações.
Os dois caminhos, que compõem os dois métodos, podem ter diversos nomes e conceitos. Parece que os nomes e conceito mais claros, topologicamente, são desmontagem e remontagem ou simplesmente montagem.
A montagem aparece nos textos de Marx, nesse inclusive, como síntese,
embora síntese possa ter também aí outro significado (de síntese entre
os dois caminhos, o que realmente é uma confusão, porque seria síntese
entre análise e síntese). Aliás, análise e síntese significam quase a mesma
coisa que desmontar e remontar. A diferença é que em desmontar e remontar visualizamos uma pessoa com um todo nas mãos, que ele quebra
ou recorta e depois monta de novo, e no caso da análise/síntese surge um
elemento novo, aí vemos a mente humana, sendo a síntese uma atividade
voltada para a mente, a composição de objetos típicos da mente, e a síntese
vemos como uma atividade voltada para o interesse da matéria concreta,
a tentativa de juntar as diversas abstrações para recompor objetos na sua
complexidade, vivos. Mas, se estivermos falando de um círculo, aí os nomes e conceitos, muito claros, passam a ser entrar e sair. Ou, juntando as
duas imagens, entrar significa ir da mente, que está de fora do círculo, para
o centro, onde fica o concreto ou material, e sair significa ir do concreto,
no centro, para a beirada do círculo ou para fora.
Um detalhe que complica um pouco a compreensão dos dois métodos é
que os dois são compostos pelos mesmos caminhos, os dois têm a mesma ida ou
saída, e a mesma volta ou entrada (reentrada), a única diferença, em princípio, é
que elas estão em ordens diferentes. E em segundo lugar, é que essa ordem está a
serviço de propósitos diferentes. Se nós primeiro entramos (abstração-concreto)
para só depois sair (concreto-abstração), nossa intenção é muito diferente de
fazermos o contrário. Nesse primeiro caso entramos e depois saímos a partir,
quer dizer, assentados e no interesse da ideia, do nosso ponto de partida. Evidentemente o outro método faz o contrário, ele parte, está assentado na matéria
concreta, daí sai e depois volta no interesse do concreto.
Complicado é supor que haja realmente uma primeira viagem. É possível abordar as coisas concretas sem ter antes modelos, ideias, cultura, ideologia, tudo isso na nossa mente e determinando o que e como vamos ver?
Não se trata, aqui, de negar o livre-arbítrio, e sim de discutir se o que vem
antes é a cultura e a ideologia ou se é o contato direto com os objetos e os fa106
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tos materiais. Seria possível, por outro lado, penetrar no nosso cérebro e entrar em contato com as nossas ideias sem carregar na bagagem a experiência
viva do contato físico com as coisas, da vivência social com o nosso grupo,
da formulação concreta de objetos culturais aqui tidos como vivência cultural concreta (mundo da vida)? Não se trata apenas de uma reedição, sem
qualquer novidade, do ovo e da galinha? Ou mesmo em uma só experiência,
concreta, abstrata, ou social, é possível separar totalmente o concreto do abstrato, pode haver uma experiência desse tipo, constituída só de uma metade
ou só da outra? Hoje, no início do século XXI, ainda é possível pensar que
um indivíduo e seu objeto olhem um para o outro sem estar mergulhados
na sua época, na sua cultura, apoiados em um conjunto de opções feitas em
sua biografia, sobretudo opções ideológicas, pedagógicas?
“O primeiro constitui o caminho que foi seguido pela nascente economia.
Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo vivo:
a população, a nação, o estado, vários estados ,etc.; mas terminam sempre por
descobrir, por meio da análise, certo número de relações gerais abstratas que são
determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor.
Já no segundo método, quando, depois de termos ido até a beirada
e termos retornado ao centro vivo, nós o percebemos como um todo orgânico, onde cada um daqueles conceitos abstratos tem significação, estão
relacionados uns com os outros e por isso são compreensíveis. E, além disso,
aqui temos consciência de que os conceitos não são simples, mas são compostos por diversos outros conceitos menores aí embutidos”.
“(...) O último método é manifestamente o método cientificamente exato”.
Como se pode ver, quando Marx diz “o primeiro”, o primeiro método,
com certeza, ele parece se referir não a uma síntese, e sim ao caminho simples, simplesmente partir das coisas concretas, vivas, e terminar em abstrações. Só ir, só o caminho, e não ir e vir, que nós aqui combinamos chamar de
método. Mas, quando diz “o segundo”, está se referindo claramente a uma
soma ou síntese, concreto-abstrato-concreto. A aceitação de que o primeiro
método é só ir, e que o segundo é ir e vir, uma síntese, não é lógico e só traz
dificuldades. Não se deve recusar como totalmente de absurda a hipótese de
que Marx não tinha clara a terminologia nem os conceitos, o que nos induz
também a alguma confusão. Por isso é que até aqui, contrariando o próprio
texto de Marx, consideramos que os dois métodos são sínteses, na primeira
síntese entre entrar e depois sair, ou ir e depois vir, e o segundo é uma síntese
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entre sair e depois voltar, se aproximar da beirada (que corresponde ao vir) e
depois retornar ao centro (que corresponde ao ir).
[Se chamássemos o ir à saída, e o vir como a entrada, no segundo
método, que seria o uso mais normal na linguagem comum, estaríamos
fomentando a confusão. Parece mais esclarecedor convencionar, e chamar
sempre como ir o caminho que vai da mente, das ideias, para o concreto,
para a matéria, e o vir, o caminho do concreto para as ideias.]
O significado de primeiro método, aqui no presente texto, é de
síntese abstrato-concreto-abstrato, quer dizer, a síntese entre esses dois
caminhos e nessa ordem. O que só é possível porque estamos avisados
e a distinção já foi feita. Nunca vamos dizer método para indicar tanto
a síntese quanto o simples caminho concreto-abstrato. Apesar de Marx
ter desprezado a diferença entre o caminho simples concreto-abstrato e a
síntese abstrato-concreto-abstrato. Talvez a distinção seja irrelevante, mas
como o assunto exige essa clareza, para não ficar mais confuso do que é
por natureza, é bom fazer algumas distinções.
O mais coerente seria chamar de primeiro método a primeira síntese
(abstração-concreto-abstração), mas Marx prefere ficar só com a sua metade
final (concreto-abstração). Ou seja, Marx prefere esquecer a síntese e ficar
apenas com o caminho simples do concreto até a abstração. Como se (tentando aqui justificar o procedimento de Marx) considerasse que, seja começando pelas ideias, seja começando pelos objetos concretos, o que importa
é que termina pelo caminho concreto-abstração, que define o seu interesse
em atingir no fim a abstração.
E também pelo seguinte: Marx parece acreditar que seja impossível começar pela ideia. No seguinte trecho, “Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, e não como ponto de
partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de
partida também da intuição e da representação”, Marx parece contestar nossa
convenção, desprezando e assim eliminando os dois caminhos que começam
pelas ideias. No fundo ele está afirmando que o único caminho é aquele que
começa com a experiência concreta, com objetos vivos. Se assim fosse, haveria
apenas caminhos, não teria sentido falar em sínteses e métodos. Haveria apenas os dois caminhos, concreto-síntese, e síntese-concreto. O texto mantém
apenas uma referência velada, por oposição, ou seja, esses métodos se opõem
ao outro, ou outros, que só podem começar pela ideia. Para ele sempre se co108
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meça pelo concreto. Que é a posição firmemente materialista e fisiológica. E
acaba revelando alguma dificuldade para imaginar que outras pessoas possam
pensar de forma diferente. “Da nossa perspectiva, topológica”, isso só pode
ser considerado como um erro. O contrário pode ser afirmado com a mesma
firmeza: todo início é a ideia. Se eu começo por uma mesa, por exemplo,
não é essa mesa, desde o início, uma palavra, um conjunto de sensações e
uma representação? Em que momento do processo temos só a mesa? Mesmo
fisiologicamente, a não ser em uma concepção muito estreita da fisiologia do
conhecimento, não existe esse momento (absolutamente primeiro e material)
em que só há matéria, nenhuma ideia, nenhuma representação.
E quando dissermos “segundo método”, estaremos nos referindo à síntese, que começa com concreto-abstrato e termina com abstrato-concreto. Que
é o método denominado de verdadeiramente científico por Marx. Ou seja, o
que o primeiro método pretende, o seu alvo, e depois o seu ponto de apoio,
ou eixo, são os conceitos simples e abstratos. O centro vivo e concreto, inicial,
aparece no fim como um conjunto de partes simples. Por isso nós o podemos
chamar de desmontagem ou análise, característico dos séculos XVII e XVIII.
Aqui o que importa é reduzir a partes, desmontar. O todo é um agregado de
partes, sem funcionamento e sem dinamismo. O concreto se apresenta, quando presente dentro da mente, representado por abstrações, como determinações, refletido em conceitos claros e separados, mas sem vida.
No segundo método, começamos de novo pelo centro, como não poderia deixar de ser, já que o centro é a realidade dada, concreta, e daí chegamos à beirada, simples e abstrata (esta é a posição marxista). Mas não ficamos parados nesse ponto, não ficamos satisfeitos com o que obtivemos até
aqui, estas peças simples, mas isoladas. As peças, agora, não são o objetivo,
são apenas o instrumento necessário para a seguinte e decisiva etapa. Então,
no fim, retornamos ao ponto de onde partimos, o centro concreto.
Ou, como afirmamos logo acima, sim, no segundo método o correto
para Marx é que aí temos os conceitos, as abstrações, mas eles são concebidos
não em si mesmos, como realidades autossuficientes, e sim como a pura representação do todo vivo. As ideias aqui não são abstratas e pobres, mas ricas e
vivas. O segundo método é constituído de duas etapas, sendo a primeira uma
espécie de preparação. Na primeira etapa (desse método) fazemos uma análise,
mas sem o objetivo de apenas desmontar. A desmontagem aqui não passa de
uma etapa, uma preparação, que imediatamente nos lança (de volta) no rumo
Utopia e Marx
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do objeto vivo. Que é o nosso real objetivo, porque o que pretendemos é a
apreensão do seu funcionamento, da relação das partes entre si. A primeira
etapa desse método, que se parece muito com um erro, e que se parece bastante com o método adversário, nem é um erro, nem pode ser confundido com
o outro método, porque se trata de uma etapa que se sabe apenas uma etapa.
Estamos indo por um caminho, mas não exatamente para chegar ao lado de
lá, e sim porque sabemos que devemos ir para depois voltar. A primeira intuição da realidade viva e dinâmica deve ser apenas reforçada, e não negada,
se vamos e voltamos é apenas para fundamentar aquilo que desde o começo
já sabíamos, o senso comum: que as coisas existem, que esta lua e este sol que
eu vejo, que este meu corpo que eu sinto, tudo é exatamente o que parece ser.
Tudo é um jogo consciente, só pensamos porque sabemos que no fim vamos
voltar mais sólidos à mesma realidade material de sempre.
O próprio processo, no primeiro método, é descartado, e nos basta o
resultado, que é a abstração. O primeiro método não se interessa por um
processo, porque essencialmente um processo é o dinamismo que liga as
diversas etapas. O processo, no segundo método, é retido, é objeto da atenção; aqui sabemos que o concreto inicial é, embora vivo do ponto de vista
dos sentidos, pobre enquanto representação, e também pobre de justificação
acadêmica, e então é, também, de certa forma, abstrato, idealizado; e sabemos também que o segundo momento, da abstração, carrega dentro de si
as determinações sensíveis; e sabemos ainda que o concreto final, resultado
de todo o processo, não pode ser confundido com o início, não pode ser
compreendido fora de todo o processo.
Está clara essa diferença entre os dois caminhos, métodos ou estratégias? No primeiro o modelo, alvo, referência, ponto de apoio, o ideal do
conhecimento, são peças, coisas isoladas, abstratas e simples, e no segundo
a referência, o objetivo a ser conseguido, é a totalidade dinâmica, viva, real,
orgânica, funcional e em funcionamento, efetiva.
É isso mesmo que Marx está afirmando? O espaço está aberto
para contestações e desenvolvimentos. A verdade é que ao tornar
os conceitos mais precisos levantamos questões que passavam
despercebidas e que podem ser consideradas, no conjunto,
irrelevantes. Algumas distinções que propusemos não são seguras,
mas são balões de ensaio, de forma a incitar à discussão. A topologia,
em princípio, não concorda com esta afirmação de que as pequenas
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distinções são irrelevantes. Mas seria um erro primário afirmar que
ao levantar questões antes despercebidas estamos complicando mais
ainda. Não é verdade, e não é acadêmico. Neste item, procuramos
desvendar as dificuldades propostas pelo texto em relação aos
conceitos de método, caminho, síntese, abstração, em relação a
ir e vir, inclusive. Isso é o que tem que ser feito; e ter enfrentado
as dificuldades não tornou as coisas ainda mais difíceis. Como, é
preciso reconhecer, pode parecer.

A questão epistemológica: síntese e representação
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Síntese, unidade e representação. Vamos nos concentrar em dois conceitos: síntese e unidade, do excerto a seguir. Unidade do diverso, evidentemente. Ou, para sermos mais completos: como se consegue a síntese na
diversidade, sem destruir a diversidade? Resposta: pela representação.
“O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações,
isto é, a unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento
como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo, e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação”.
Embora não apareça tão explícito quanto gostaríamos, esse trecho de
Marx justifica a afirmação, mais simples e mais do senso comum, de que
apenas o concreto, o material, vivo, aquilo que está inserido no funcionamento do mundo, tem unidade. Que as ideias são essencialmente desprovidas de unidade. São esparsas. É sobre essa afirmação que pretendemos nos
debruçar neste bloco.
Marx exige unidade. Os objetos centrais, vivos, concretos são a unidade na
diversidade. Apenas na realidade, no meio do mundo, na busca da sobrevivência, no trabalho, na luta de classes, há unidade. Ora, isso merece “deter-se”. De
início, pelo menos sob um ângulo determinado, na opinião de alguns, como já
vimos, parece mais claro o contrário, que os objetos concretos é que são complexos, divididos, e os objetos abstratos é que seriam simples e também unitários.
Tomemos em Kant um argumento que corrobora a posição de Marx.
Utopia e Marx
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O sal é branco, granulado e salgado, mas o que têm entre si estas ideias? Fora
do sal material: em si mesmas, apenas enquanto ideias? No mundo material,
essas partes teriam unidade, pois o sal tem funções, funciona internamente
e dentro de situações diversas. Por isso tem unidade. Mas seus componentes,
ideias, não têm nada a ver uns com os outros. A ideia do branco, por exemplo, não tem nada a ver com o granulado. A palavra sal não significaria coisa
alguma, enquanto ideia, apenas uma soma de quatro elementos sem cola.
Vejamos como a síntese pode ser obtida no mundo material ou no
mundo das ideias. No mundo material elas se desdobram como características de um objeto muito simples e unitário, o sal. O sal funciona no mar,
no organismo ou no prato, ele tem funções. Embora o sal seja um bom
exemplo de ideia, no mundo material, ele é muito simples, não chega a ser
propriamente um organismo. Mesmo assim, quimicamente, ele funciona.
Ele reage com outros produtos e cumpre funções no organismo de todos os
seres vivos, e internamente ele forma uma estrutura química. Esse funcionamento, que é material, é a chave da sua unidade material.
Podemos justificar a posteriori as diversas partes de um cavalo, em
perfeita integração, como um projeto de sobrevivência, mas muitas coisas
que um cavalo faz ou é parecem se esgueirar para fora desse projeto. Talvez por uma deficiência do atual estágio da zoologia. Em outras palavras,
a luta pela sobrevivência é muito eficiente para explicar o cavalo, mas não
para explicar todo ele. Um materialista marxista poderia tentar encontrar
argumentos para explicar tudo, mesmo o que não parece ter relação alguma
com a sobrevivência. Enfim, não é absurdo o argumento de que o mundo
material é essencialmente diverso, ao acaso, enquanto o mundo das ideias
é essencialmente unitário, necessário. Os fatos e objetos materiais nunca
formam ideias redondas, totalmente encaixadas em todas as suas peças. Inclusive, quando no mundo das ideias temos uma ideia importada do mundo
concreto, também essa ideia vai sofrer as consequências da sua origem, vai
apresentar fissuras, incoerências, contradições. O que, por um lado, é defeito, por outro, principalmente pensamos hoje, faz dela uma ideia muito melhor. São exemplos de ideias originadas no universo das próprias ideias: dois,
beleza, metodologia, estrutura, diálogo; umas mais outras menos. E seriam
exemplos de ideias originadas no mundo material: Miguilim, Napoleão,
criança, homem, coração e fígado, cavalo, Segunda República, avaliação,
monocultura exportadora. Muitas palavras hesitam entre os dois mundos,
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tais como: escola, democracia, sociedade, literatura, casamento. São ideias,
mas têm uma vida material forte, independente até certo ponto; e entre as
duas, entre os dois grandes reinos, a ideia abstrata e o objeto concreto, se dá
uma zona de tensão, mútua transformação ou hesitação.
Não podemos nos esquecer de que no mundo das ideias também se
pode falar em unidade funcional, embora seja outra, mais semelhante à unidade que se consegue em uma única palavra, uma frase, ou em um texto longo, como um romance. E, principalmente, a unidade das ideias se organiza
em grandes conjuntos orgânicos culturais, as especialidades universitárias:
geografia, engenharia, direito, física, história, química, entre muitas outras.
Que é uma unidade ligeiramente diferente daquela platônica, a essência ou
o conceito. Portanto, dependendo dos argumentos, dependendo do ângulo ou ambiente, tanto podemos afirmar que há mais unidade no mundo
material quanto podemos afirmar que há mais unidade em uma ideia. Se
mais se menos é difícil de medir ou comparar, mas com certeza se trata de
uma unidade muito diferente em cada caso. Marx e o marxismo só veem
unidade nos objetos concretos e materiais, mas trata-se de uma falha facilmente compreensível. Não se pode negar que há unidade dentro das ideias
e entre as ideias, formando ou o sentido do discurso, ou as especialidades
universitárias, que se organizam, também, umas com as outras, formando
um conjunto muito orgânico, a cultura humana.
Associar síntese com centro, e beirada com diversidade, seria arbitrário? Discutível? Marx nos propõe um campo semântico: produção, sujeito,
trabalho, orgânico, econômico, concreto, material, efetivo, dinâmico, síntese, funcional. E nós incluímos o conceito de centro. Estamos alterando
o pensamento de Marx? Não, certamente. Principalmente se levarmos em
conta que para ele todo o campo semântico listado acima, do concreto, está
por baixo, é a sustentação ou estrutura do mundo. É como se o seu mundo
tivesse uma parte de baixo mais densa, pesada, firme e também articulada,
orgânica e dinâmica, e uma parte de cima, dependente, instável, frouxa.
Para Marx, não nesse pequeno extrato do texto “O concreto é concreto...”, mas no texto todo citado, o centro não é só o centro do objeto e da sociedade, mas é o centro também do conhecimento, o centro epistemológico.
Centro epistemológico neste significado: é no centro que as partes simples
e isoladas ganham sentido, pois ele “é a síntese das muitas determinações”.
Síntese como candidata a sinônimo de sentido. Nas beiradas, pois, temos
Utopia e Marx

113

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

coisas isoladas (que representam a si mesmas), e ao nos aproximarmos do
centro, os objetos estariam mais carregados, seriam como representantes –
no significado de que um deputado representa um determinado número
de eleitores, e também no significado de que uma imagem dentro do nosso
cérebro representa um objeto concreto geralmente externo, ou toda uma
classe de objetos – e assim cada objeto material é uma síntese. Um objeto
absolutamente central conteria em si, sem deixar de ser unitário e de ser um
objeto, todo o corpo à sua volta. Ele é uma síntese.
Podemos insistir na comparação com uma democracia: em volta temos cidadãos isolados, depois, caminhando para o centro, temos instituições pequenas e simples, tais como famílias e clubes, e assim vamos nos
aproximando do centro do poder, de prefeitos até governadores e presidentes, de vereadores até deputados estaduais e federais, de pequenos
tabloides até grandes impérios jornalísticos. Enfim, ao caminharmos da
beirada para o centro aumentamos o poder e a representatividade. Mas,
nesse caso, a representação não parece estar no centro, e sim no meio, o
meio é que representa a beirada no centro.
Evidentemente, como vimos, essa interpretação não se organiza de
forma pacífica, indiscutível, em relação a outras interpretações. O centro,
no esquema proposto por Marx, representa as beiradas, sendo que seria até
mais senso comum pensar o contrário, que são as beiradas, ou seja, as ideias
abstratas, que representam o concreto. O que Marx propõe é uma novidade
e uma inversão: as coisas materiais é que representam as ideias. Mas não o
afirma claramente. Evidentemente, isso pode ser evitado apenas se conceituando melhor, principalmente “representação”.
Representação significa uma coisa quando afirmamos que as ideias
representam objetos concretos, e significa outra coisa quando afirmamos
que o centro, um presidente da república ou um senador, representam os
cidadãos ou seus eleitores. Podemos justificar a utilização da mesma palavra
para dois conceitos (por um ângulo) opostos pelo fato de que as ideias são
universais, e em princípio, naturalmente, elas representam classes: todos os
animais, todas as cadeiras, e mesmo todas as luas, todos os Napoleões Bonaparte, ainda que nesses dois últimos casos só haja um exemplar de cada.
Aliás, se há um ou mil exemplares de cada, ou mesmo infinitos, nada disso
tem importância alguma para a ideia. À medida que abstraímos, chegamos
a entes mais simples, mas também mais genéricos. Mais representativos. No
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caso das ideias, a representação separa dos objetos as suas diversas características. O sal se transforma em branco, gosto salgado e granulado. Cada parte
do sal representado por uma ideia diferente. E no caso de um deputado a
representação condensa, pois milhares de eleitores podem ser representados
dentro de uma sala por algumas dezenas de pessoas. Evidentemente, nas
ideias também há condensação, pois todos os seres de uma classe, como todos os gatos, todos os brasileiros, são representados por uma única palavra.
Com o mesmo prejuízo do caso do deputado: apenas uma parte de cada
um destes seres individuais é representada, o resto se perde. Os deputados
se parecem mais (ainda) com as ideias quando um deputado não pretende
representar pessoas, como todas as pessoas do Sul de Minas, por exemplo,
e sim categorias, princípios: um deputado pretende representar a guerra à
corrupção, o fim da pornografia, a construção de estradas de ferro.
Dizer que as ideias representam objetos concretos é muito senso comum. Só faz sentido na boca de Marx como uma reafirmação do seu materialismo. Inclusive, parece utilizar o conceito de representação na acepção
equivocada, como se uma ideia representasse objetos de forma semelhante a
um deputado que representa as pessoas de uma região. Podemos nos arriscar
à afirmação – contrária ao que faz supor a exposição de Marx – de que, embora de fato o início da representação em termos fisiológicos sejam os objetos concretos, o universo da ideia, das representações entre si, formando um
universo de infinitas possibilidades, não só vai além dos objetos que as originaram, mas é exatamente aí, ir além dos objetos, que as ideias se realizam.

pia
d

“No primeiro método, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas, no segundo, as determinações abstratas conduzem à
reprodução do concreto por meio do pensamento”. “Chegados a este
ponto, teríamos que voltar e fazer a viagem de modo inverso, até dar
de novo com a população, mas desta vez não como uma representação
caótica de um todo, porém como uma rica totalidade de determinações e relações diversas”.

Có

O pensamento é composto, como outras coisas da natureza, tais como o
coração ou o sexo, de duas metades: desmontagem e síntese. Nesse significado,
os dois métodos, que acabamos de ver no item anterior, não são propriamente
um o inverso do outro, o caminho inverso, mas como que a outra metade: um
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desmonta e o outro monta. Uma metade existe em função da outra.
Volatiza-se significa que o conceito, concreto, vivo, se desfaz, se
separa em partes sem vida e aéreas, o que evidentemente lembra folhas
secas e outras sementes que voam no vento, se separando do tronco da
árvore, que está fincado no chão. Ou elementos químicos que evaporam.
No processo de representação desmontamos o objeto. O representado
fica no chão, e o signo fica suspenso no ar. Isso se contrapõe à reprodução efetuada pelo concreto.
Como seria possível reproduzir o concreto, e representá-lo bem por
uma palavra ou ideia, se para isso nós necessariamente o desvirtuamos em
um de seus aspectos mais fundamentais, que é a totalidade funcional e orgânica? No primeiro método, o concreto se desfaz nas nossas mãos, as peças
voam cada uma para um lado, independentes, mas no segundo temos um
novo concreto, que não é aquele dado pelos sentidos e pela intuição, mas
que consegue manter sem anular as diversas peças em uma totalidade orgânica; o que antes era impossível. Cada método tem a sua forma de representação, e elas são, em alguns aspectos, opostas.
A solução proposta por Marx é que a representação por algo aéreo,
daquilo que é exatamente orgânico, seja apenas uma etapa, que no fim o
concreto se volte para baixo, embora enriquecido com a experiência equivocada. Em termos.
Essas ideias lembram o processo da leitura. Uma palavra se compõe
de letras, e uma frase se compõe de palavras. Nós ensinamos uma criança
a ler, e daí que alguns métodos de alfabetização se recusem a ensinar letras
ou palavras isoladas. De qualquer forma, uma pessoa com um mínimo de
conhecimento da língua e de gramática, quando fala ou escreve é capaz,
embora não faça isso sempre, de decompor sua fala ou escrita em palavras
ou letras. Mas não podemos deixar de observar, mais uma vez, que as palavras e letras não fazem sentido apenas em frases, nem apenas quando são
pronunciadas ou escritas por pessoas em situações de vida, emitindo ordens,
fazendo declarações, emitindo gritos de dor ou de tédio. Elas fazem sentido também em pensamentos, em livros, em campos semânticos, dentro
de estruturas muito complexas como a medicina ou a jurisprudência (aqui
entendidas como abstrações, ideias, e não como práticas), em dicionários, e
até em listagens feitas ao acaso.
Podemos, pois, concordar com Marx em que desmontar e montar são
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duas metades organicamente vinculadas, mas não em que a desmontagem
esteja totalmente absorvida pela montagem, a abstração pelo concreto, a
diversidade pela unidade. E mais, a unidade não se faz apenas no concreto,
mas também no conceito, na gramática e nas especialidades universitárias.
Dentro do objeto, no seu centro, vivencialmente, funcionalmente,
no significado de que o objeto também deve ser concebido como parte de
um processo global da ciência, da luta pela sobrevivência, ali dentro toda a
complicação do mundo se resolve em uma unidade absoluta, inclusive de
significação. Ou seja, ali se fundem a unidade funcional com a unidade de
significação. As ideias apenas lembram, palidamente, a compreensão que
conseguimos quando em contato com objetos vivos.
O que Marx descreve poderia ser entendido, em linhas gerais, como
uma ode ao conhecimento, uma descrição de como, apesar dos percalços,
no fim o conhecimento triunfa e obtém o que pretendia. Esse sucesso do
processo do conhecimento, nos perguntamos, não se deveria, sobretudo,
ao estratagema da representação? Nem todos os brasileiros podem estar em
Brasília. Nem todos os brasileiros podem participar ao mesmo tempo de
uma decisão, formando como que um só corpo. Mas pelo processo da representação política isso é possível. Apesar de não ser nada perfeito.
Claramente, no pensamento de Marx, a Teoria do Conhecimento não
tem autonomia, mas é preparada para cumprir um papel ou função no conjunto. Marx não se coloca, como, por exemplo, Parmênides, Platão, Descartes, dentro do problema do conhecimento para dali erigir sua filosofia.
Mas procura compreender como a sociedade funciona, e dali ele condiciona
e desautoriza uma filosofia que se organize a partir de si mesma. A filosofia
se compreende e deve se compreender dentro do grande contexto material
da sociedade, da luta pela sobrevivência e da luta de classes. A filosofia não
explica o mundo, mas é o mundo que, pela ciência, se explica e no processo
inclui a filosofia, como qualquer outra atividade humana.
Neste trecho: “No segundo (método, o cientificamente correto) (...) as
determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto, por meio do
pensamento”, Marx expõe um ideal um pouco simplista da representação do
concreto pelo pensamento. As ideias não só devem representar bem o concreto, mas devem se desgarrar dele e assumir o seu universo de ideia, com
todas as suas potencialidades. As ideias, por condensarem os objetos materiais em um espaço muito pequeno e articulado, e também por causa de sua
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extrema plasticidade, podem revelar ao concreto a sua realidade, o que, não
é novidade, pois já vem acontecendo desde o início da história humana. Se
não acreditássemos nessa proposição, acreditaríamos que o homem pré-histórico tinha uma visão superior da sua realidade. Na vida pessoal, também,
o pensamento permite um distanciamento muito saudável dos problemas,
para que encontremos nossa personalidade. Inclusive, pode estabelecer uma
relação complexa de mútua influência com os objetos concretos. A reprodução do concreto, a “representação plena”, fiel, é um aspecto menor, embora
fundamental, e às vezes, até prejudicial. A representação, língua, pensamento, computadores, arte, pretendem ir muito além da simples reprodução
fiel de seus objetos, da realidade. A realidade pode ser útil, pode expandir as
possibilidades das ideias, mas pode ser um peso, uma limitação.
Afirmar e amarrar o pensamento a uma função muito circunscrita à
realidade é uma atitude muito duvidosa para um socialista, como Marx.
Intuição e representação. Vamos deixar claro, de início, que aqui não
é o local adequado para uma discussão a respeito de acepções de Psicologia
Filosófica: intuição, representação, imaginação, conhecimento, compreensão, entendimento. Assim, devemos ter sempre claro que estamos atrás
dos conceitos topológicos de centro e beirada, e estamos nos perguntando
como o efetivo, concreto ou material de um lado, e de outro intuição e
representação se localizam nessa geografia. Tudo que fizemos foi desenhar,
um círculo, um caminhante que entra e sai. Nosso interesse é a topologia,
e não Psicologia, por exemplo.
Não custa ressaltar que a palavra intuição é historicamente complicada. Ou seja, essa palavra, que foi marcada pela contribuição de Kant,
sofre, um século depois, aproximadamente, com os primeiros desenvolvimentos da Psicologia Experimental, profundas modificações. Assim,
hoje, temos algumas dificuldades para situar a sua função em um texto
de Marx, ou seja, em um autor que escreveu entre Kant e a Psicologia
Experimental. Aparentemente, intuição, no texto, em grandes linhas,
não tem o significado específico que tem em Kant. Não significa uma
das faculdades da sensibilidade, exatamente a porta de entrada da sensibilidade humana, que se desdobra em espaço e tempo. Mas deve significar, sem muita precisão, uma abordagem imediata do objeto, sem a
interferência dominante do raciocínio.
As pessoas quando “pensam efetivamente” partem da intuição e da
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representação. Esse parece ser o significado mais imediato da seguinte frase
retirada do texto que estamos estudando: “Por isso o concreto aparece no
pensamento como o processo de síntese, como resultado, e não como ponto
de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de
partida também da intuição e da representação”. Efetivo – e não efetivamente – aqui no texto, parece significar que embora no pensamento tenhamos
outra impressão, não é o que ocorre na realidade.
Marx aí se transforma em um psicólogo, ou seja, expõe uma teoria
sobre o funcionamento da mente humana. Pelo menos historicamente, no
entanto, a teoria materialista marxista do funcionamento da mente humana, não teve um papel importante no desenvolvimento nem da Psicologia,
nem da Filosofia. Apesar de que esse argumento não pode ser considerado,
seriamente, como um desmerecimento. Uma teoria que não fez eco algum
pode, ainda assim, ser importante.
Concentremos, embora ligeiramente, nossa atenção sobre o conceito
de representação.
Em Kant, imaginação é um conceito próximo de representação. E
muitas vezes as duas palavras designam o mesmo conceito ou dois conceitos muito próximos. Não temos espaço suficiente, aqui, para discutirmos e
distinguirmos imaginação e representação. Seria útil empreender um estudo
dos textos, de como textos de sua época utilizavam essas palavras, sobretudo
na Alemanha. Mas, façamos uma distinção modesta, apenas a suficiente
para continuar com nossas reflexões.
A imaginação consiste em constituir um espaço onde imagens mentais
substituem objetos externos (externos àquele espaço, pois podem ser outras
ideias). Fazemos dentro da nossa mente mais ou menos como no presépio,
com um burrinho de verdade, um menino de verdade. Nossa mente deve
proceder exatamente como se faz com massa de modelar. É importante na
imaginação que os objetos tenham propriedades semelhantes aos objetos
originais, que um esteja atrás, outros em cima, que ocupem um lugar no
espaço e um não possa ocupar o mesmo espaço do outro, que só voem os
que tiverem asas, que os que queimam fiquem longe do fogo, outros longe
da água, etc. Que haja cores, vozes, movimentos.
Li recentemente, mas não pela primeira vez, pessoas analisando o período em que o rádio tinha popularidade e a televisão ainda não tinha surgido
como uma forma de comunicação dominante. Eu mesmo, na infância, enUtopia e Marx
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trevi um pouco desse mundo. As pessoas, coladas ao rádio, ouviam programas, inclusive novelas, que hoje nos parecem bastante ridículas. Mas dentro
de suas mentes dava-se uma atividade febril e extremamente complexa de
compor os quadros sugeridos pelos sons e vozes de baixa qualidade sonora.
Nesse significado, a Era do Rádio foi a era da imaginação.
A representação é muito mais virtual do que a imaginação. Para representar o menino podemos utilizar algo muito diferente, pode ser um traço,
uma espiga de milho, uma palavra. Na verdade, essa simbolização pode ser
feita sobre uma mesa. A palavra seria escrita em uma tira de papel; na mente
o que temos é uma ideia que substitui um traço, uma ideia que substitui
uma espiga de milho, e alguma ideia que lembre uma palavra específica. A
semelhança entre o signo e o significado aqui, ao contrário da imaginação, já
é irrelevante. A semelhança entre uma ideia e aquilo que ela representa não
faz muito sentido. O barro, bonequinhos, palavras são objetos que têm alguma autonomia fora da representação, mas as ideias, o que elas são quando
não estão representando? As ideias são escolhidas e avaliadas, nesse aspecto,
portanto, por outros critérios. Um exemplo.
Aqui Marx parece compreender a representação como algo semelhante
ao que era a imaginação para Kant, mas, com certeza, de uma forma menos
complexa do que Kant, como se a representação fosse e devesse ser apenas
uma tentativa de fotografar fielmente o objeto externo. A questão não está
fechada, mas, aqui temos a hipótese de que Marx apresenta nesse texto uma
teoria da representação bastante ultrapassada já na sua época.
Quanto ao termo e conceito intuição, muito mais claramente, se trata
de uma tentativa de negar as propostas idealistas, particularmente Hume,
Kant e, embora aqui a questão seja muito mais complicada, Hegel. Significa: antes da elaboração mental, da abstração, a base e o material em que o
conhecimento se baseia é a intuição, ou seja, uma abordagem onde o raciocínio fica em segundo plano.
Desde o tempo dos gregos, com acentos diferentes, podemos identificar uma corrente de autores e de mentalidades que combatem o intelectualismo e que, indiretamente, combatem também a urbanização, o direito, e
fazem o elogio da intuição, do amor físico, dos sentimentos, da vida despreocupada, natural, no campo. Apesar da referência e maior obra-prima dessa
corrente ser o Dom Quixote, de Cervantes, ter sido escrita no século XVI, é
apenas no século XVIII, com o romantismo, de Rousseau, principalmente,
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que o anti-intelectualismo apresenta uma estrutura intencional na forma de
uma teoria. O materialismo está presente no romantismo do século XVIII,
em Rousseau, por exemplo, embora apenas no século seguinte, com Marx
e Engels, adquira uma formulação mais consciente. Apesar disso, no campo
da Psicologia (filosófica), o Empirismo aos poucos, sem abandonar suas teses fundamentais, é dominado pelo idealismo. Isso acontece nesta linha de
autores: Bacon, Hobbes, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant e Hegel.
A intenção do texto de Marx, aparentemente, é de, timidamente, se aventurar por uma teoria psicológica materialista, que fosse uma resposta às teorias
idealistas. Os termos intuição e representação, principalmente o primeiro,
são indícios de que Marx tinha o propósito de se aproximar do romantismo.
Ou melhor, que Marx considerava conveniente esposar as posições românticas sobre Psicologia. Marx se alinha ao lado dos trabalhadores, é inimigo dos iluministas e dos utópicos, é materialista, antirreligioso; além disso,
professa uma linha obscura de apoio aos valores da família e da tradição.
Quando Marx, no trecho citado, fundamenta o conhecimento na intuição
e na representação, sua intenção parece ser a de mostrar que as ideias podem cometer o erro de se desgarrar da verdade, da experiência de onde se
originam. O materialismo, feito esse recorte, então, significa a rejeição de
uma visão do mundo moderna e artificial, que se desgarra da base intuitiva
da experiência, da matéria, alimentação, sobrevivência, amor físico, e outros
valores todos apoiados pelo romantismo. Ou seja, o Cientificismo de Marx,
na medida em que rejeita o racionalismo artificial, o aproxima do romantismo. A exigência do materialismo é mostrar que a elaboração teórica deve ser
remetida à origem das sensações, as experiências materiais. Aliás, muito do
Cientificismo do século XIX é o desenvolvimento do romantismo do século
XVIII. Mas, nada mais do que isso. Não se trata propriamente de uma proposta, nem Marx parece ter pretendido expor algo novo, apenas se agarrou
a uma teoria que lhe pareceu conveniente no seu objetivo de fazer frente ao
racionalismo dos iluministas. No entanto, não temos aqui uma falha. Os
materialistas, românticos e principalmente os defensores do senso comum,
não hesitam em defender teorias simplistas. Faz parte do conjunto.
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1) A disputa entre idealismo e materialismo é a mais fundamental da
filosofia. Há nesse trecho de Marx um argumento a favor do materialismo e contra o idealismo que devamos acrescentar aos argumentos clássicos?
Digamos, um avanço? Ou, vendo por outro ângulo, vamos tentar separar
desse trecho algo que possa ser considerado um avanço entre os argumentos
clássicos contra o idealismo, que os idealistas deveriam considerar e rebater.
Esse argumento não está muito claro no texto de Marx: o pensamento
toma o concreto, o desmonta, e depois o monta de novo. Abstrai e depois
concretiza (sintetiza). O pensamento pode perceber que é assim que se dá, ou
pode observar e chegar a essa conclusão apenas olhando para si mesmo. Uma
análise do pensamento sobre o próprio pensamento deveria concluir que o
resultado, o objetivo, não é a peça, a abstração, que não passa da primeira
metade, o objetivo é a totalidade dinâmica, o concreto. Marx estaria procurando revelar o pensamento, enquanto funcionamento global (o conceito de
organismo tem como uma de suas facetas a globalidade), para si mesmo.
Entender o pensamento apenas como desmontagem seria entender o
próprio pensamento de forma parcial, e não como um conjunto. Assim,
interpretaríamos esse texto de Marx como uma visão de conjunto do próprio pensamento, segundo as exigências do seu século sobre o que era fazer
ciência, mostrando que seria um erro tomar uma parte do pensamento (a
Desmontagem) como sendo todo o pensamento; o pensamento tem que
ser entendido como um conjunto no qual a experiência viva é uma parte,
depois a desmontagem é outra, e, por fim, a remontagem do todo como
síntese é uma terceira parte. O século XVIII, segundo essa interpretação,
seria uma preparação deficiente, pois teria enxergado apenas um lado do
problema, falha que o século XIX, cientificista, tinha por missão corrigir.
Em outras palavras, o modelo epistemológico do século XIX é superior
ao modelo dos séculos imediatamente anteriores, XVII e XVIII. A ciência
é superior à análise iluminista. É superior porque entende que a desmontagem é apenas uma etapa que deve ser superada pela compreensão do todo
dinâmico, em funcionamento. É superior assim como o todo é superior à
parte, o processo dinâmico é superior à análise paralisante.
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A Desmontagem apresenta um grande avanço técnico em relação
à episteme anterior, o Religare. É que a Desmontagem transforma a
tarefa de pensar em algo técnico, humano, desvestido, portanto, da
roupagem mística, do mergulho nas brumas do passado. Sob um determinado aspecto, o Iluminismo é insuperável. No entanto, a ciência
do século XIX vem colocar esse modelo em cheque e apresentar, ao
mesmo tempo, um desenvolvimento técnico em relação a ele: o objeto
deve aparecer como o funcionamento de uma totalidade governada por
leis, inclusive o objeto pensamento.
A ciência também é partidária do raciocínio e do pensamento, mas, para
se contrapor ao Iluminismo, procura deixar claro que o seu pensamento é diferente, ele não analisa, mas expõe o dinamismo da matéria concreta, processual.
Podemos ter certeza absoluta de que a matéria existe. Muitas pessoas
têm até certeza de coisas que não existem. Mas isso não adianta nada para a
filosofia. Ela exige que se atinja a certeza do seu jeito, do jeito que aprova.
Assim como não adianta em um julgamento ter certeza de que determinado
réu é culpado se não o incriminarmos segundo os procedimentos exigidos
pelas regras do Direito. E a única realidade que aparece para a filosofia é
aquela que está retida nas teias do discurso. A filosofia olha para a outra
realidade, que chega ao meu cérebro passando pelos sentidos e neurônios,
às vezes, no maior desespero, mas não sabe como atingi-la como filosofia.
Podemos dizer que estruturalmente a filosofia é inimiga do senso comum,
pois quer rigor e elaboração, enquanto o senso comum prefere exatamente o
que aparece simplesmente, sem meios, sem focar o método.
Descartes confiava na evidência. Inclusive porque se não tivermos
confiança na evidência nada pode ser conseguido. Ora, se o Direito acreditasse na evidência, muitos seriam os inocentes injustamente condenados.
Pelo contrário, acredito, é preciso duvidar da evidência, ir além da evidência em busca de argumentos mais racionais, de um lado, e de outro de
circunstâncias mais complexas; devemos temer os quadros simplificados.
É uma boa política pensar que os grandes erros surgem quando o objeto e
a situação se encontram de tal forma, tão perfeitamente enquadrados em
nossa época, em nossa cultura, que não somos capazes, de forma alguma,
por mais que nos esforcemos, de perceber qualquer falha. A crença na
solidez na evidência é uma concessão indevida ao materialismo. Um passo
sem volta, talvez; se for dado.
Utopia e Marx
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Hegel inovou reforçando a linha da evidência proposta por Descartes. Segundo Hegel, não podemos tomar como ponto de partida da filosofia a dúvida,
pois tal iniciativa leva a um ponto morto, a um beco sem saída. Não se pode duvidar da Razão; pois duvidando da razão nos privamos de tudo que temos. Se a
filosofia destrói a razão, é como se cometesse suicídio. Pelo contrário, precisamos
afirmar uma crença absoluta na Razão, começar todo o nosso itinerário pela
filosofia pela afirmação categórica de que confiamos na Razão, que ela pode, e
que pode atingir o pleno conhecimento. A partir dessa conquista, toma corpo
o projeto de tentar compreender a Razão, de descrever o seu funcionamento.
Talvez Marx, no texto citado, estivesse se filiando a essa linha.
Marx se alinhava com os materialistas e se opunha à tendência da filosofia para o idealismo. O apoio à evidência pode ser considerada como
muito coerente com o materialismo.
O que significa abandonar a problemática vista na perspectiva da filosofia e de imediato fazer a profissão de fé absoluta na ciência. O conhecimento deve ser visto como uma atividade humana, um esforço situado
no intento da sobrevivência, na história. Não é o idealismo que deve equacionar, que deve ser o ângulo a partir do qual se vê o mundo, e sim, pelo
contrário, é uma visão científica do planeta, da história e da sociedade que
deve equacionar o problema do conhecimento. Em vez de se enfrentar o
problema filosoficamente, como querem os idealistas, o Cientificismo pretende não aceitar os seus termos, dar uma volta, e, passando pelo lado de lá,
elegendo outro caminho, mostrar que o problema do idealismo era apenas
uma ficção, um conto de fadas. Pelo lado de fora, ele se desfaz. Pelo lado de
fora da filosofia, o pensamento se encaixa na grande história da humanidade, como um processo que pode ser explicado pela luta pela sobrevivência e,
no caso de Marx, pela luta de classes.
Má filosofia é um materialista dizer para um idealista que basta abrir
os olhos, que quando ele sente fome todas as ideias se tornam secundárias,
que a única forma de se provar um pudim não é escrevendo sobre pudins,
e sim comendo . E também afirmar que o idealista está confundindo experiência com ideia, que está transformando ideias em coisas concretas. Pois
tudo isso consiste, estruturalmente, em utiliza A para provar A, provar as
teses católicas a partir de outras teses católicas. Igualmente seria má filosofia
um idealista mandar um materialista fechar os olhos, entrar dentro da sua
mente, para ver se ali dentro se encontra algum pudim ou algum elefante.
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Evidentemente, um idealista também faria má filosofia se raciocinasse
como se seus oponentes, os materialistas, nem seus argumentos, existissem.
Para os idealistas, que aqui podemos tomar como sinônimo de empiristas, a ponte é vista daqui, do meu eu, das minhas ideias, para lá,
para o concreto; o seu problema é, estando eu aqui, dentro do meu
cérebro, saber, e se possível explicar a formação das ideias aqui dentro, a
partir da experiência. Os materialistas vêm o mesmo problema do lado
de lá, como se estivessem de pé na mesma ponte, só que do outro lado
– a matéria toda, a totalidade, é o seu ponto de partida – para aí se perguntar: como conseguir uma ideia que reflita melhor a realidade dada?
Como é possível, no mundo material, que se forme algo imaterial, uma
ideia? Que tipo de substância é esta, a ideia? O mundo efetivamente nasceu do big-bang e depois se formaram os planetas, etc., e, por fim, surge
a consciência, a ideia abstrata. Como isso se explica? O que significa:
como física, biologia e fisiologia explicam esses fatos?
Maurice Dobb, em A evolução do capitalismo (Rio de Janeiro,
Zahar, 1977), página 42, cita um argumento de Hayek, de que nunca nos referimos a qualquer fato concreto ou material, mas apenas a
projeções, a hipóteses, termos e a desejos humanos. Mas, qual seria o
interesse em negar a cultura para afirmar a realidade material? Simples:
boa parte da cultura, até mesmo a parte mais importante, se refere a
coisas materiais. Ora, assim a resolução parece ser bastante simples:
embora alguns entre nós saibamos que todo o mundo material a que
nos referimos sejam projeções culturais, podemos fingir que não são.
Fingir com o objetivo de que o sol e o suor brilhem ao meio-dia, de
que os tremores dos apaixonados ou os temores das crianças no meio
da noite não se dissolvam, para que suor, sol e temores sejam o que
devem ser, suor mesmo, sol mesmo e temores de fato. Tomara que um
dia, por esse argumento, nenhum governo tenha a terrível ideia de destruir todos os livros dos filósofos idealistas que negam a existência do
mundo material e dos fatos históricos. Uma solução para esse dilema
seria o seguinte: a cultura não pode ter para si que seu objeto é a própria cultura, é essencial ao seu funcionamento que todos os seus termos estejam apontados para o mundo material, assim temos que fingir,
fingimos que o mundo existe, porque a cultura assim deseja, ainda que
saibamos, no fundo, que tudo é cultura. E só cultura.
Utopia e Marx
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Mas existe outro objetivo. O século XIX, cientificista, tinha interesse de apresentar uma visão do mundo científica, compacta, dinâmica, e os séculos XX e XXI
têm o interesse de mostrar o cosmos retido na linguagem e na cultura. O século
XIX, cientificista, pretendia um mundo compacto e dinâmico, e os séculos XX e
XXI é obrigado a renunciar à unidade porque a cultura é essencialmente plural.
Em princípio, para a topologia, é preciso apresentar as duas estruturas,
inclusive uma em oposição à outra. Qualquer julgamento no sentido de “saber qual das duas é melhor” provavelmente só pode ser desenvolvido, com
alguma competência, depois que ambas as estruturas forem razoavelmente
apresentadas. E compreendidas. E mesmo assim, provavelmente este julgamento, se o idealismo ou se o materialismo é superior, não há de ser definitivo, pois pode ser revolvido a partir de uma nova descoberta, em uma nova
estrutura. Mas, de qualquer forma, constitui-se um problema filosófico,
uma discussão, que aponta para problemas, instrumentos, soluções, e quase
nunca para uma única e definitiva solução, no plural e não no singular.
O avanço do texto de Marx consiste em caracterizar toda a problemática do processo do conhecimento como um processo. O pensamento
funciona como um organismo. Isso já estava claro em Kant e em Hegel. Mas
Kant apresenta o pensamento como um organismo do ponto de vista da
lógica, quer dizer, para Kant o cérebro reproduz organicamente as exigências funcionais da lógica. Hegel apresenta o pensamento como o organismo
da Razão. O cérebro, para Hegel, evolui, por etapas, apresentando, a cada
momento um grau do desenvolvimento intrínseco da Razão. E Marx, na
medida em que apresenta desmontagem e articulação como duas metades
de um todo, apresenta o pensamento como um organismo absolutamente material. O pensamento fica encaixado pura e simplesmente na história
cósmica do universo, e na história da sociedade. Talvez má filosofia, mas
ciência, do ponto de vista do século XIX. O cérebro, para Marx, é apenas
um determinado momento da evolução da matéria. E não é má filosofia
se interpretarmos o marxismo como uma reedição do velho materialismo
agora sob as exigências do Cientificismo. Com pequenas mudanças que o
fazem o mesmo, por um lado, e por outro um novo materialismo e uma
nova teoria do conhecimento. Quando Marx se recusa a fazer filosofia como
filosofia, e situa a filosofia dentro de um grande projeto de compreensão da
sociedade, sem dúvida faz boa filosofia.
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2) Idealismo e Empirismo. O idealismo acredita que temos acesso
às ideias, que elas vêm primeiro, e que é a partir delas que temos que
questionar ou fazer uma ponte para o mundo material. O que o Empirismo sustenta é quase o mesmo, diferente apenas no sentido de que para o
Empirismo temos acesso à experiência, sons, cores, que são os sinais de
que dispomos, as informações, para saber como é o mundo material lá
fora. É por aí que o Empirismo está muito mais próximo – praticamente
no meio do caminho entre as duas posições – do materialismo. Assentados nesse ponto, os empiristas se perguntam: como se dá a experiência?
Como, neste mundo onde há galáxias, terra, árvores, animais, homens,
e, por fim, o funcionamento dos neurônios, como se dá, do ponto de
vista da Psicologia Experimental e da Anatomia, a experiência? Tanto
em animais simples quanto dos complexos, quanto em seres humanos?
Alguns empiristas, evidentemente, se aproximam mais do idealismo,
na medida em que se afasta dessa posição e se firmam, como é o caso
de Berkeley, na manipulação desses argumentos para fazer uma crítica
da experiência. Crítica e enxugamento, retirando sistematicamente das
ideias e das representações todas as conclusões de base discutível. Ou
sem fundamento, como aparece em Hume .
Os materialistas acreditam que os objetos materiais são verdadeiros, existentes, reais, a referência, inquestionáveis, e que as ideias são apenas o seu
reflexo. Assim, a realidade da ideia é totalmente dependente, é apenas um
reflexo da outra realidade, a realidade efetiva do concreto. E os idealistas acreditam que estamos na posse das ideias (elas são confiáveis), das abstrações, mas
temos dúvidas sobre o mundo material, entendido então como um universo a
ser alcançado e justificado. Os idealistas, desde o princípio, acreditam que se é
para aceitar tudo como aparece, não há por que fazer filosofia.
O idealismo é uma resposta a uma pergunta: “o que é mais consistente, a ideia ou a matéria?” E o Empirismo é uma resposta à outra
pergunta, bastante diferente: desmontando, como fica, quais são as peças
do processo do conhecimento? Sendo que desmontar, no Empirismo, significa desmontar no tempo, ir ao princípio, à experiência. E assim essa
pergunta pode aparecer vestindo uma forma mais precisa: como se dá o
início do processo do conhecimento? É lá no princípio, como se fazia na
Antiguidade, que se deve procurar a distinção, se uma ideia é falsa ou verdadeira. É por isso que o Empirismo acaba, na história e na prática, sendo
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um departamento do idealismo; embora historicamente sua intenção fosse
materialista, fosse buscar a experiência material no início do processo material do conhecimento, essa atitude os coloca a um passo de uma armadilha: é que criticando o processo do conhecimento estamos a um passo de
desqualificar a matéria e a própria experiência, para validar apenas a ideia.
Ou, como no caso de Hume e Kant, para validar a borda da ideia, a percepção, no primeiro, a sensibilidade no segundo. Mas, salomonicamente,
podemos afirmar as duas coisas: o Empirismo vive entre dois mundos,
busca um início concreto, material, para explicar o pensamento, mas tem
provavelmente uma intenção e certamente um resultado metafísico, que é
a afirmação de que só podemos confiar nas ideias.
Voltando à imagem exposta páginas atrás, temos dois círculos ou
esferas, a concreta ou material e a esfera da ideia, ou das abstrações, ou
da mente. Os idealistas se localizam no meio da esfera da ideia. Os empiristas se localizam do lado de dentro da esfera da ideia, mas nas beiradas,
bastante próximos da esfera concreta. E os materialistas, evidentemente,
se localizam na esfera concreta. Ou mesmo poderíamos afirmar que os
empiristas, embora sejam materialistas, enxergam o mundo a partir da
esfera da ideia; ou, ainda, que são materialistas e desmontadores, e não
materialistas e orgânicos. O que levaria a uma posição, didática, mas
simplista, de que o Empirismo opera a transição do idealismo para o
materialismo. Ou opera ou permite, apenas. Possibilita.
Tentemos compreender o problema empirista de acordo com o
esquema proposto no trecho em questão por Marx. Ele afirma, não
diretamente, que os empiristas (analistas, iluministas, desmontadores),
do século XVII (e, acrescentaríamos, XVIII ), consideram como definitiva a primeira etapa da formação dos conceitos, a desmontagem.
Não só consideram como definitiva a posse dos conceitos abstratos,
mas, desde o início, são esses conceitos, simples e manipuláveis, que
eles colocam como alvo, como objetivo a ser atingido pelo pensamento. Seria considerar a desmontagem um processo terminal, que tem
validade em si mesmo. E, então, ficaríamos pensando: cá estou, na
posse das minhas ideias, e eu confio nelas porque elas são simples, elas
correspondem ao meu modelo de compreensão. E são imediatas, eu as
apreendo diretamente. Eu e elas estamos no mesmo espaço, quase que
nos identificamos. De onde minhas ideias vieram, como se formaram?
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Como posso, eu, sujeito abstrato, na posse de ideias, estabelecer relações, uma ponte, com as coisas concretas? No pensamento “parece”
que o concreto é o resultado de uma síntese, ou seja, o concreto seria
uma invenção, uma construção de certa forma arbitrária, exatamente o contrário do que efetivamente acontece. As ideias são simples e
por isso, inclusive, são meu ponto de partida, mas as coisas concretas,
instáveis, dinâmicas, complexas me parecem problemáticas, quando
penso nelas eu imagino que o trabalho ainda está por ser feito.
Do ponto de vista idealista e empirista, nós, seres humanos, estamos dentro de um círculo, aqui dentro é a mente humana, e lá fora,
estão os objetos materiais. Do ponto de vista materialista, inclusive de
Marx, o concreto é que está dentro do círculo, denso, articulado, e lá
fora, volatizadas, estão as ideias e abstrações, cuja função é representar os
objetos concretos que estão aqui dentro. Metodologicamente, o presente
livro aspira a contribuir com esta figura topológica, um círculo com um
lado de dentro e um lado de fora, para a compreensão, sobretudo do
famoso trecho de Marx que estamos analisando.
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3) O verdadeiro e o falso. Há necessidade de que um caminho negue o
outro? Para o marxismo, o socialismo deve defender a verdade e combater a
mentira, pois a mentira é o capitalismo. A exposição das ideias do inimigo,
no esforço de compreender como elas funcionam, como se estruturam, é
em princípio um desserviço à causa socialista, e pode se confundir com a
mentira. Ou, talvez com mais justiça e clareza: mesmo quando expomos o
pensamento do inimigo devemos manter a combatividade, devemos nos
posicionar como um pensamento em guerra. Ou, ainda: não é possível admitir dois andamentos diferentes, um andamento para o pensamento, mais
morno, e outro para a militância política, mais aguerrido.
Os utópicos pensam mais ou menos o contrário. O socialismo só
existe na afirmação exagerada da liberdade e do poder do pensamento.
Devemos a todo custo estimular e fundamentar a capacidade humana de
pensar por conta própria, em intimidade com a cultura mais sofisticada,
com criatividade e até capricho. O pensamento deve ser descompromissado da tarefa de refletir a realidade. O pluralismo é fundamental
na construção de uma sociedade livre, fundada na cultura, onde, por
isso, nenhum ser humano tenha capacidade de se impor sobre o outro.
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Inclusive, porque a sociedade vive de acordo com os ditames da cultura
(as diferenças sociais constituem barbárie, herança do mundo animal, da
ignorância e do uso da força, do obscurantismo).
Marx parece sugerir (ou melhor, ficamos esperando em vão que ele sugira com clareza) que nunca compreendemos as duas etapas do pensamento
(abstração e ciência) a não ser como absolutamente dependentes, uma só
fazendo sentido como o complemento da outra, ou, como se a segunda fosse
o complemento necessário da primeira. Ideias nada mais são do que o resultado de uma etapa inacabada do processo do pensamento. As ideias, isoladas
do processo todo que começa e termina no concreto, não fazem sentido. Assim como tomar os objetos concretos, mas em seu sentido intuitivo, inicial,
também é um equívoco. Uma e outra atitude são parciais.
Ou, mais didaticamente, a utopia prefere compreender os dois métodos independentemente, sem dar preferência e sem sobrepor um ao outro, e
Marx, pelo contrário, procura mostrar que o método da abstração é parte e é
dependente do método da síntese. Para a utopia, a abstração e a recuperação
da vivacidade do real têm um desenvolvimento específico, que não pode
ser reduzido a nenhum de seus componentes. Embora, evidentemente, sob
outro ângulo, as duas etapas se completem. Completam-se, sim, mas sem
que uma anule ou engula a outra.
A validade do argumento de Marx vem do seguinte. As duas estruturas, a idealista e a materialista, são diferentes. Mas não apenas
diferentes. A estrutura idealista está apoiada em um equívoco, uma
limitação ou deficiência, que é compreender algo que tem duas partes
como se tivesse uma só, compreender a Desmontagem como algo em si
mesmo, como um fim que se basta, e não como parte de um processo.
A Desmontagem não resiste a uma crítica bem-feita, ela não é compreensível em si mesma. Ela não se completa. Mas faz sentido quando posta num mesmo corpo com seu complemento. A robinsonada,
pensar no conjunto apenas como a reunião de ilhas justapostas seria
exatamente uma deficiência. Quanto à ciência, pelo contrário, ela não
tem uma deficiência congênita, essencial, incorrigível.
Para a utopia, quando estamos dentro da universidade buscamos
o mundo concreto, mas não negamos a universidade. Estamos dentro
da universidade e olhando para o mundo concreto, mas, ao contrário
do que se pode pensar à primeira vista, é mergulhando nela que se
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mergulha no mundo concreto. A literatura e a geografia, por exemplo,
não devem ser negadas para se chegar ao mundo, muito pelo contrário.
Se como idealistas buscamos o mundo concreto, também não estamos
negando o idealismo. Pois nos dois casos buscamos a realidade sem negar o universo da universidade e da ideia, mas cumprimos uma utopia
do signo, que ele seja vivo, que seja capaz de reter em suas teias a realidade, a vida, o específico e pitoresco. Um romancista, quando escreve
um romance, estaria se negando como romancista, só porque fala do
sol, de praias distantes, de amores impossíveis e possíveis, de traições,
de decepções, de sangue e de batalhas imaginárias?
Alguém poderia pensar que o objetivo do teatro é representar bem,
com a maior fidelidade possível, a realidade? Nem mesmo um grego antigo
pensaria dessa forma. A utopia e a universidade não pretendem que o discurso represente com fidelidade a realidade, mas propõem o discurso como
um problema. Reter a realidade é o seu maior desafio, talvez, mas que não o
esgota. O discurso é um universo.
Habermas, na página 189 de O pensamento pós-metafísico: estudos
filosóficos (Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1990), se refere à indizibilidade do individual. O pensamento só consegue pensar em coisas abstratas.
Percebemos as coisas materiais e vivas, mas não conseguimos pensar nelas.
Utilizando Hegel, podemos dizer que as coisas materiais, que ele chama de
“istos”, só podem ser apontadas. Nós podemos apontar o dedo para elas
e “dizer”: isto, aqui e agora. Mas quando vamos pensar e as fotografamos
com o pensamento, elas se petrificam e generalizam. Aquele gato específico se transforma no gato universal, por mais que eu lute contra, luta
estimulada pela estrutura mesma do pensamento. O pensamento luta por
generalizar, mas luta também por particularizar. Se isso pode ser dito dos
objetos, também pode ser dito do sujeito. Eu não sei quem sou, mas posso
apontar para mim mesmo. A palavra eu é um recurso muito agradável. Só
de dizer eu parece que existo e faço sentido. Não sei, não consigo apontar
e não consigo dizer quem sou, o máximo que eu consigo é um nome,
que não suporta a análise; ele se desfaz. Com Parmênides, podemos concluir: como podemos supor que exista um mundo que não pode ser dito
nem pensado? Ou seja, como podem existir coisas que não fazem sentido?
Nada dentro do mundo – apenas as ideias fazem sentido – são compreensíveis como (porque são) genéricas.
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A representação, pois, para a utopia, muito naturalmente incorpora
a proposta de conter o real. Faz parte da natureza da representação ser
fiel ao real e estar permanentemente voltada para, em busca do real.
Quando a ideia se volta para si mesma, temos uma de suas faces, a outra
face é a tentativa de se anular para transparecer o real, duas faces que,
embora em constante tensão, só podem se realizar se complementando
uma à outra. O que significa mais ou menos a imagem simétrica daquilo
que Marx (Aristóteles também) pensa do concreto em relação às abstrações. Quer dizer também que os materialistas consideram que no processo da evolução da matéria, do reino animal, e da sociedade humana, o
surgimento do pensamento é natural, se encaixa perfeitamente em uma
concepção científica da matéria.
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4) O processo de clareamento não acontece só no pensamento, ocorre
também na história. O valor de troca, por exemplo, já estava presente na
realidade desde antes do dilúvio. Mas não podia ser apreendido. O valor da
troca antes do dilúvio estava embutido, confuso, emaranhado entre outros
conceitos. Hoje, contudo, sabemos que estava ali. Mas a história lentamente
decantou os conceitos, separou uns dos outros. A luz penetrou entre eles e
junto com a luz penetrou também o nosso pensamento. Mas a (outra) função do pensamento consiste em recuperar todo o processo, apreendendo a
realidade desde o início, tal como ela se produziu do lado de fora e depois tal
como ela aparece dentro do nosso cérebro. O pensamento toma estas partes
todas e as articula como ideias, perfazendo um sentido.
São dois processos, a realidade passa por um processo de clareamento,
de aumento da complexidade, de definição do sentido, e o pensamento também; os dois muito paralelos, mas muito diferentes também. Os dois reinos,
da matéria e do pensamento, não são totalmente independentes, se influenciam a todo o momento, a não ser em momentos muitos raros, nenhum dos
dois se sobrepõe ao outro, até a sua total anulação.

Có

pia

5) Articulação. Antes de tudo, a afirmação de que a articulação é um
detalhe ou aspecto da totalidade. Não faz muito sentido falar de totalidade
se suas partes não estiverem articuladas umas com as outras.
Na perspectiva da topologia é válido o argumento de que as ideias só
fazem sentido na totalidade orgânica da matéria. Tal acepção do conceito de
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significação ou sentido é válida, não pode ser desprezada. Já afirmamos logo
atrás que há duas acepções de compreensão, uma baseada na simplicidade
(compreender é separar) e outra na complexidade funcional (compreender é
relacionar parte com parte, formando um todo que funciona).
Mas deve-se completar esse argumento com a observação de que não
há articulação, processo ou totalidade apenas na matéria; também há pelo
menos nas especialidades universitárias e nos textos. É sobre isso que pretendemos nos debruçar neste item.
Podemos até fazer uma provocação, utilizando a perspectiva idealista,
propondo a dúvida: em que a articulação do mundo vai além, acrescenta, não é contida pela articulação dos próprios significados? Eu tenho uma
ideia, e a pratico, a confiro na prática, em que eu ganho em termos de articulação? É evidente o que isso significa: o pó, que é branco, e que salga,
na prática é o sal. É forçado reconhecer que ali dentro as três ideias formam
algo unitário, se juntam, a dúvida é se se trata realmente de uma unidade e
se se trata realmente de articulação.
A articulação dos objetos dentro do mundo material não seria apenas um exercício da universidade, uma exigência interna da universidade? Pelo seguinte motivo. Todas as especialidades universitárias, de uma
forma ou de outra, projetam uma tomada (como se diz em uma filmagem) do mundo. Na Medicina, podemos imaginar um corpo, doenças, o
bom funcionamento, a ação de substâncias químicas e interferências cirúrgicas. Ora, o mesmo corpo aparece de forma diferente na sociologia,
na psicologia e, de certa forma, também na filosofia e na matemática.
Nenhuma dessas especialidades tem muito a ver uma com a outra, mas,
também, não são conflitantes. Dá para imaginar alguma colaboração,
cada especialidade apresentando um aspecto que se casa com o outro. A
universidade tenta e praticamente é obrigada a tentar esse conjunto no
qual as diversas contribuições se casam. E formam, segundo o texto de
Marx, uma síntese das muitas contribuições. Mas, se realmente tentamos
isto, fazer com que todos os objetos, relações, leis, formem um conjunto
de imagens absolutamente coerente, hoje, século XXI, principalmente,
não consideramos essencial que tudo dê certo. Que tudo efetivamente
se case. Que se chegue à unidade. Então, se não dá certo, tudo bem,
mas o desafio nasce naturalmente do exercício da ideia. A universidade
deve continuar tentando, mesmo sabendo hoje que provavelmente não
Utopia e Marx

133

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

vai dar certo, que sempre haverá descompassos, contradições, conflitos.
Nem a unidade nos atrai tanto nem as contradições nos incomodam
tanto, aliás, até gostamos delas.
Tanto enquanto significados (semantemas), quanto como entidades
gramaticais, as ideias formam complexos articulados. Além disso, há outras
formas de organização das ideias. Cada especialidade universitária dispõe
categorias, conceitos, palavras em grandes complexos ou estruturas.
A obra de um autor, provavelmente todas as profissões, regiões, dialetos e religiões também fazem isso.
A topologia jamais admitiria a proposição de que uma dessas acepções de compreensão e organização é falsa ou inferior e a outra verdadeira
ou superior. Podemos sugerir que todos os objetos e conceitos existentes,
à medida que passam por diversos filtros da cultura, se dispõem – como
se fosse em uma prateleira ou escaninhos –, se organizam. Cadeira, por
exemplo, ocupa uma posição se for filtrada pela pedagogia, e outra posição
se for filtrada pela carpintaria.
Vejamos, muito resumidamente, como se dá a articulação sob as diversas epistemes. O nosso objetivo é compreender como Marx, situado na
episteme do Cientificismo, do século XIX, idealizada a articulação dos objetos e do conhecimento.
Um nome razoável para a episteme da Antiguidade é Religare. Por
exemplo, como se vê em As palavras e as coisas, de Foucault (página
38), as diversas partes do universo, os planetas e as galáxias poderiam
estar relacionadas entre si segundo o mesmo esquema do corpo humano, com cabeça, corpo, membros superiores e inferiores. O início
é o responsável pelas articulações, esse mundo está organizado porque
tudo tem a mesma origem.
Na Idade Média, a articulação se desloca lentamente do cosmos
para o lado de dentro do ser humano. Os modelos mais importantes desse período são o caminho da ascese, que tem do lado esquerdo o inferno
e os demônios e do lado direito, o paraíso, os santos, anjos e Deus. Além
disso, o cosmos tem uma história que começa com a criação, termina no
Juízo Final, e tem como ponto central a morte de Jesus, para a salvação
dos homens. A ascese do indivíduo está incrustada dentro da história da
salvação do cosmos. O início continua importante, mas já não explica
tudo, ele só continua importante porque é parte essencial de uma linha
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que começa com a criação do mundo, passa pelo ponto principal, que é a
morte de Cristo, e termina com o Juízo Final, onde, na verdade, desagua
na eterna felicidade do paraíso. Quer dizer, o ponto mais importante
agora está no meio, na morte de Cristo, na Páscoa, na passagem e salvação pelo sacrifício do Filho de Deus.
A Desmontagem, nos séculos XVII e XVIII, foi a grande episteme da
desarticulação, na medida em que pretende desmontar todos os objetos, do
mundo e da sociedade. Mas, também segundo Foucault, a Desmontagem
pretende dispor os objetos sobre uma tela, um quadriculado, onde não só
todos os seres, mas todas as características se dispõem segundo a mais absoluta ordem lógica. Em outras palavras, a articulação continua existindo, mas
ela é subterrânea e abstrata, liga os objetos não por contatos físicos, e sim
por sua disposição, características, categorias, classes.
O século XIX, desde Hegel, encontra uma fórmula mais satisfatória
de organização. O mundo, a sociedade, as pessoas são organismos. E a
articulação se transforma em algo mais forte ainda, o funcionamento. A
contribuição de Marx – nesse sentido, um adendo a Hegel – é considerável. A acepção funcional é tida como superior porque incorpora a acepção simplificante (Desmontagem). Considera-se o século XIX superior ao
XVIII porque o incorpora. É o que afirma o texto que estamos estudando:
a acepção funcional incorpora a desmontagem do concreto em conceitos
abstratos, ou seja, a acepção do seu tempo, o século XIX, incorpora a
acepção do século que estava sendo superado, o XVIII (XVII, no texto). A
articulação, em sentido amplo, não é uma preocupação central de nenhuma episteme, a não ser desta, o Cientificismo. Para o Cientificismo o que
importa é exatamente – compreender significa – mostrar que as diversas
partes do objeto estão articuladas entre si, e todas elas com a natureza no
intento da sobrevivência. A orelha, os dentes, o estômago do cavalo não
estão nenhum deles ali, nem são como são, por acaso, mas se encaixam no
projeto específico do cavalo para sobreviver. No caso do cavalo o projeto
que o define é fugir dos predadores.
Nos séculos XX e XXI, cuja episteme estamos chamando de Dialogismo, a proposta, a exigência de articulação, passa por uma atualização
(update, um conceito utilizado em computadores, parece pertinente, já
que datar, em português, significa outra coisa). A realidade deve aparecer como uma totalidade de ideias e matéria, na linguagem, mas ideias
Utopia e Marx
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tais como acontecem no grande complexo cultural, na universidade. A
realidade só pode ser obtida a partir do diálogo, com a contribuição das
diversas especialidades universitárias. universidade que não são apenas as
ideias, mas que está voltada para o mundo. É aí, na mais absoluta complexidade, com a contribuição não sintetizável das diversas especialidades
universitárias, que se encontra a solução entre a articulação e a exigência
de não simplificar. Articular, sim, mas sem forçar, sem obrigar as diversas
partes a se encaixarem umas nas outras a qualquer custo. Para se conseguir
esse resultado os objetos do mundo devem ser representados por ideias, e
ambientados na universidade. O objetivo da unidade não deve deformar
nenhuma das especialidades universitárias, mas é exatamente sendo o que
é, com sua especificidade, o Direito sendo Direito, a pedagogia sendo pedagogia, etc., que elas participam do diálogo.
E deve ser levado em conta também o argumento segundo o qual
uma análise intrínseca do processo do pensamento nos leva a considerar o primeiro método, o da Desmontagem, como deficiente, parcial,
em relação ao científico, segundo o qual o pensamento deve terminar
na constituição de uma realidade orgânica ou funcional. Mas que, indo
adiante, nos levaria a considerar que também o método científico é
superado pelo Dialogismo. Superado em si mesmo, principalmente na
medida em que a ciência se dá conta e se interessa pela psicanálise, pela
linguística, pela psicologia, pela antropologia. Esses projetos foram pesados demais para a proposta científica do século XIX e conduziram a
um novo modelo, através da chamada guinada linguística. Nesse aspecto, guinada cultural seria talvez preferível.
A Física, por exemplo, estuda galáxias e átomos. Mas os átomos
estão organizados no mundo ou dentro da Física? Nos dois, com certeza, mas qual é a relação entre essas duas formas de organização? Um dia
talvez essas organizações se tornem uma só. Mas tudo fica mais complicado se trouxermos o argumento para a antropologia, por exemplo. A
antropologia organiza diversos fatos, e pode chegar e realmente chega,
aos poucos, a resultados mais satisfatórios. Mas não se pode afirmar
que os costumes no mundo estejam organizados da forma como estão
organizados dentro da antropologia. Se afirmarmos que, um dia, a ciência, formando um grande bloco, vai mostrar que o mundo é tão organizado quanto o conjunto de todas as especialidades universitárias, e
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que uma organização é para a outra um espelho (se A e B se organizam
no mundo, se organizam de forma semelhante, como ideias, no mundo
da cultura), estaremos incorrendo em positivismo. Parece possível, caminhamos para esse ideal, mas nossa época não acredita na sua efetiva
possibilidade. Antes, a rejeita.
Um dicionário dispõe os objetos do mundo em ordem. Porém,
apenas um louco organizaria os objetos do mundo em ordem alfabética. Nem mesmo o Autodidata, personagem de A náusea, de Sartre
. Inclusive, alguns objetos não podem ser dispostos em ordem, mas
apenas a sua representação.
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6) As formulações utópica e marxista do processo do conhecimento.
Nós, utópicos, somos tentados a contrapor a esses argumentos os nossos
clássicos. As ideias também formam totalidades tão ou mais complexas do
que as coisas materiais. As ideias participam da cultura. Fazem parte de
poemas, filmes, romances, músicas, religiões, especialidades universitárias,
instituições, ideologias, têm diversas acepções nos diversos dicionários, formam frases. As ideias tais como as percebemos são apenas pontos visíveis
de uma realidade subterrânea extremamente complexa. Em outras palavras,
o mundo das ideias é muito mais complexo e articulado do que o mundo
material. A matéria tem sua lógica, ela se organiza, mas sua organização e o
seu significado adquirem um nível e complexidade acima quando está representada no mundo da cultura, nos textos, nas visões de mundo.
Se uma ideologia e uma época, o século XIX, só veem sentido no todo,
na articulação, no funcional, isso não significa que buscar significação na
simplicidade seja um erro. Além disso, não está muito claro, de uma perspectiva topológica, que a busca da peça, do simples, seja sempre uma etapa e
só faça sentido se for uma preparação para a compreensão do todo. A significação sempre está ligada a opções ideológicas, não há uma significação que
se destaque, que seja mais verdadeira no significado de excluir as demais.
(Para nós utópicos) não há realidade alguma em si, mas apenas aquela que
se reflete na cultura, nas instituições. Há realidade, para uns, mas há quem
considere que é a outra a perspectiva melhor. A força de uma proposição,
às vezes, está não nela mesma, e sim no todo, no conjunto, no sistema de
que faz parte. A fraqueza também. A totalidade, para nós, é a cultura, mas
isso não significa que apenas na cultura as coisas possam ser compreendidas.
Utopia e Marx
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A universidade funciona como um fórum onde diversas especialidades, enfoques, culturas, linguagens dão cada uma a sua contribuição,
que jamais poderia ser suprida por outra. Aquilo que o cristianismo,
geografia, música, Platão, etc. nos podem dar não pode ser dado por
outro participante do fórum. Aquilo que Platão nos dá jamais seria dado
pelo liberalismo. As contribuições de Milton Friedman, exemplo extremo de liberal, jamais se encontrariam em Santo Agostinho ou Foucault.
As ideias abstratas e simples devem ser observadas não só no mundo
concreto, e sim na sua articulação semântica e no diálogo entre as diversas especialidades universitárias. O mundo material é uma fonte indispensável de material para a universidade e para a cultura. Mas não
pode substituir a cultura. Nem mesmo a Rússia, o Brasil e o Irã podem
substituir a geografia, nem vice-versa. Viajar pelo mundo todo e conhecer minuciosamente cada beco e cada árvore não substitui o que se pode
fazer em uma faculdade de geografia. Embora, é certo, toda a geografia
dos livros não substitua uma visita de quinze minutos até a cidade mais
próxima. Ou mesmo olhar pela janela. Em outras palavras, de alguma
forma o materialismo é que pratica a robinsonada, como se a realidade
fosse uma ilha dentro da cultura. A totalidade da cultura é muito mais
totalidade do que aquela fornecida pelo concreto. O concreto não nos
basta porque somos essencialmente culturais. Não é possível dizer: renuncio às abstrações para apreender o concreto. Nenhum ser humano
pode persistir muito tempo nesse propósito.
O trecho de Marx que estamos analisando, curiosamente, não identifica o centro com o funcional. O trecho, contudo, começa logo depois
de outro trecho, que não citamos, que termina com a expressão “todo orgânico”. E convenhamos que funcional e orgânico são quase sinônimos.
Também em nenhum momento fala em funcionamento. Pelo contrário,
o critério que utiliza para distinguir o centro das beiradas é metafísico,
ou, na melhor das hipóteses, topológico ou matemático: os conceitos
localizados nas beiradas são simples, e os do meio são complexos, no significado de que contêm aqueles mais simples. Apenas por um momento,
como já apontamos, muito de passagem, Marx sugere que o concreto
seria a população “que é a base e o sujeito do ato social de produção
como um todo”. Cuja base, ato e produção, mas, sobretudo, sujeito,
lembram funcionalidade. Que, contudo, se desfaz parcialmente com o
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final: “como um todo”. Desfaz-se porque uma totalidade se contrapõe
de certa forma ao sujeito ativo e produtivo, que deveria ser sempre algo
pontual, como um motor. O motor não é o todo, mas uma parte, que
tem uma função específica dentro do todo.
O concreto pode estar no todo. Bastaria então organizar nossa abordagem ou argumentação para que fique clara a concretude de algo que se
manifesta apenas em um funcionamento. Do contrário, cairíamos no erro
de afirmar, por exemplo, que não existe corpo humano, mas apenas pés,
rim, coração. E que não existe sociedade, porém apenas instituições. E que
não existem instituições, só pessoas.
Falar que o concreto detém só ele a funcionalidade é incorrer no erro
dos próprios iluministas, é como afirmar que não existe corpo humano, mas
apenas pés ou rins. Ou mesmo coração, ou cérebro.
Podemos dizer que no trecho citado, na sua maior parte, o ambiente adotado por Marx é o epistemológico: Marx está preocupado com o
conhecimento, acima de tudo. Procura dar uma receita para se obter o
conhecimento, o correto ou verdade. Em segundo lugar, ele traça para o
conhecimento uma estratégia. E procura distinguir uma estratégia equivocada de outra, correta.
Talvez um argumento mais marxista, com resultados parecidos, seria
o seguinte. As ideias são objetos, produtos da sociedade, como quaisquer
outros. E as ideias se organizam, umas com as outras, ideologicamente.
Umas para servir aos propósitos dos trabalhadores, outras para servir aos
propósitos da classe opressora, dos capitalistas. Tomando apenas por um
dos seus aspectos (esse enfoque nos levaria muito mais longe), as ideias que
se organizam no interesse dos trabalhadores têm seu centro no trabalho,
na realidade, se organizam dialeticamente. E as ideias que se organizam no
interesse dos capitalistas são abstrações, se organizam de forma metafísica,
e estão muito relacionadas com a religião e com a proposição de um universo espiritual. O motivo dessa diferença é simples, é que as ideias, parte
da superestrutura, servem a objetivos orgânicos e econômicos, servem a
interesses; portanto, só existem estas duas opções, ou as ideias procuram
vincular as diversas partes da realidade entre si e com o todo, para, desta
forma, produzir questionamentos ou mudanças, ou, no caso das ideias e
ideologia da classe opressora, procuram separar e desta forma levar à estagnação. Ou servem ao sistema ou levam à sua destruição.
Utopia e Marx

139

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Se, por um lado, as ideias materialistas na prática levam à consciência
de quem as usa, levam ao mundo material, à história, às questões materiais
das relações de classe, enfim, possibilitam e provocam um mergulho na realidade, por outro lado as outras ideias, metafísicas, religiosas e idealistas
afastam as pessoas para outras questões, produzem o fenômeno da alienação.
De acordo com essa estratégia, recusaríamos, conscientemente, a formulação iluminista e metafísica. Mas não, exatamente, por serem falsas, e
sim porque se nós estamos de cá, no interesse da classe trabalhadora e da
mudança, e essas ideias estão do lado de lá, do lado de opressores e capitalistas, no interesse de dificultar mudanças. São posições contrárias, interesses
contrários. As ideias não podem ser analisadas fora do contexto da luta de
classes, ou melhor, podem, todavia essa análise mesma é parte do processo,
só que situada do lado de lá, do lado dos capitalistas. O nosso conceito de
verdade, nosso, dos socialistas, que estamos do lado dos trabalhadores, dos
oprimidos e das mudanças, é diferente do outro conceito de verdade, e, de
certa forma, lhe é superior. Pois condiz com o conceito de ciência, fundamento epistemológico do século XIX.

au
to
r,
p

Comentário final do trecho de Marx

Có

pia

do

Não devemos deixar de anotar, no fim, que esse comentário procura
destacar apenas partes do trecho, aqueles que direta ou indiretamente contribuem para o esclarecimento dos conceitos de centro e beirada, e que em
torno de nós permanecem muitas ideias e intenções bastante incompreensíveis; talvez por incompetência, ou deste autor ou deste método. No conjunto, o trecho de Marx é uma peça de interpretação, um desafio.
Nesse trecho de Marx, mais do que centro e beiradas, predomina o
conceito de totalidade, mais precisamente de totalidade orgânica. O que
justifica seu aproveitamento neste capítulo é que a totalidade, aqui, se apresenta como a síntese entre dois caminhos, do centro para a beirada e da beirada para o centro. Que é uma formulação de totalidade, mas que permite
exercícios interessantes sobre centro e beiradas.
O que há são dois caminhos, um deles parte do centro para a beirada,
o outro parte da beirada para o centro. Além de dois caminhos há ainda dois
métodos. Os dois métodos são compostos pelos mesmos dois caminhos, só
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muda a ordem. Um deles, o primeiro método, começa e termina na abstração, começa na beirada e vai para o centro e depois volta para beirada, e
afirma que a beirada, ou seja, (neste significado) a abstração, atinge a melhor
compreensão da totalidade, uma vez que a desmonta. O segundo método
começa e termina no concreto, começa, pois, no centro do círculo, vai até
a beirada, das abstrações, e volta ao meio, concreto. O primeiro método é o
Iluminismo, e o segundo é a ciência, entre outros nomes que podem receber.
Marx se alinha entre os que defendem o segundo método, que propõe que
os dois caminhos devem ser superados em uma síntese, a totalidade orgânica: devemos partir do centro, atingir a beirada, e depois atingir de novo
o centro, só que desta vez entendido não como o concreto imediato dado
pelos sentidos, e sim como uma síntese consciente das múltiplas abstrações
conseguidas pela análise. Ao que tudo indica, essa síntese não é possível no
pensamento puro, mas tão somente no pensamento integrado no mundo,
na ação política e no trabalho. Podemos dizer que na síntese, na verdade, o
segundo método, o científico, absorve e supera o primeiro.
A resposta utópica é de que a universidade, sim, é a verdadeira síntese.
Na universidade, através do diálogo entre as diversas especialidades universitárias, se pode atingir melhor, embora nunca com perfeição, o concreto,
como a síntese instável e complexa, como desafio da cultura. O método
utópico começa com a exploração do mundo do pensamento, que fica fora
do círculo; depois, por exigência do próprio pensamento, vai à busca da vida
e da matéria, em excursão, e depois volta ao pensamento, só que agora enriquecido, depois de ter não só sido transformado, mas de ter transformado as
pessoas, a sociedade e o mundo. O marxismo começa e termina no centro,
a utopia começa e termina na beirada. Ou seja, na síntese utópica, que é
idealista, o primeiro método é que absorve e supera o segundo.

pia
d

Comentário final

Có

Ao fim, o que é que se aproveita, o que sabemos ou adiantamos sobre
centro e beiradas? Um amontoado de ideias, casos e algumas hipóteses desconchavadas? Temos, pelo menos, mais imagens, mais ideias, compreendemos
agora um pouco melhor o que vêm a ser o centro e beiradas? Temos uma consciência mais clara do problema e de suas dificuldades, quer dizer, não pensaUtopia e Marx

141

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

mos – afastamos de nós – a atitude subconsciente de que seja algo simples?
Pretendíamos chegar a alguma conclusão e não conseguimos? Se houve frustração, ela deve ser vista com muitas reservas. Conclusões importam pouco.
Pelo menos importam pouco estrategicamente. Não pretendemos persegui-las. Temos tempo. E elas aparecem aqui e ali, tímidas e incompletas.
Temos, na verdade, dois problemas. Um é Marx e utopia, e outro é o
conceito topológico em si mesmo, centro e beiradas. Eles caminham lado
a lado, se afastam, às vezes, se tocam e, algumas vezes, ficam emaranhados.
Evidentemente, desejamos, autor e leitor, que fique provado que não perdemos tempo. Ao fim deste capítulo, se uma pessoa se interessa por esse
conceito, conclua duas coisas: uma, que se trata de um conceito esclarecedor
e decisivo em muitas ocasiões em Ciências Humanas, e outra que Marx esclarece esses conceitos e, ao mesmo tempo, eles o esclarecem.
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3. A ACADEMIA E OS INTELECTUAIS

Academia e alienação
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1) Topologia e alienação. Há outras formas de se compreender a oposição entre marxismo e utopia, além da topológica, que utilizamos aqui. E
muitas delas poderiam ser candidatas a ser a comparação fundamental, o
eixo. Mas, sem dúvida, a forma topológica, entre outras, é fértil e interessante. Se, pois, organizarmos topologicamente o assunto, podemos dizer que a
utopia procura fugir para as margens, prefere abordar pela beirada, enquanto que o marxismo, pelo contrário, procura o meio. O meio da sociedade
é a sua parte aparentemente mais importante, mais visível, forte ou estável.
O que o marxismo entende como centro, ou base , sobretudo a economia,
e logo ao lado dela, como um anel ao lado do centro, a política, pela qual a
sociedade providencia a sua sobrevivência material. A margem da sociedade
são fantasias, ideias, educação, diversões, direito, religião, moda, costumes,
e também, como parece à primeira vista, a academia.
Fomos obrigados, acima, a enfileirar um conjunto de palavras, todas
elas girando em torno de uma única ideia, porque essa ideia não pode ser
indicada por nenhuma palavra sozinha com resultados satisfatórios. Mas, da
mesma forma que há muitas palavras para indicar centro e beirada, há muitas
oposições. Por exemplo, uma das oposições se dá entre economia e cultura, a
economia envolvida com problemas muito importantes imediatamente, e a
cultura com problemas muito importantes estruturalmente e a longo prazo.
Como decorrência dessa aproximação, surge uma face da economia: são aquelas coisas que se não as fizermos os prejuízos são visíveis e perceptíveis a curto
prazo. Outra oposição se dá entre matéria e ideia. E assim por diante.
O fato de a academia estar na beirada ou mesmo do lado de fora
(olhando para dentro) coloca um problema lógico, que o próprio marxismo
não desconhece e é o ponto filosófico e epistemológico da questão: o ato de
pensar sobre a sociedade é marginal, até mesmo sem importância?
Utopia e Marx
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Essa diferença, que a topologia procura esclarecer, implica uma questão de método: para os marxistas os métodos privilegiados são a economia
e a política, e para a utopia seriam a topologia e a pedagogia, entre outros,
inclusive a epistemologia.
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2) O conceito de alienação. A alienação pode tomar diversas formas,
mas todas elas podem ser entendidas como “ficar de fora da vida”. Enquanto
as coisas estão acontecendo, as coisas importantes, em primeiro lugar, eu
estou em “outro” lugar. Enquanto os fatos políticos agudos aconteciam, eu
estava em outro lugar. Desocupado ou ocupado com coisas menos importantes. Drama muito compreensível para um acadêmico: o acadêmico tem
a paixão pelos fatos, mas a sua atividade o mantém afastado e geralmente
rejeitado por aqueles que fazem. Do ponto de vista marxista interessa, e é o
ponto de partida, compreender de que forma os interesses de classe determinam a organização de um pensamento voltado para a realidade, no caso do
proletariado, ou interessado em se afastar da realidade, no caso da burguesia.
Essa acepção do último parágrafo é a primeira do ponto de vista do
dicionário, mas não coincide, exatamente, com a acepção marxista.
O remédio marxista para a alienação acadêmica é amargo: fugir da essência da academia para o mundo, para fazer pesquisa e ciência. E o remédio utópico, pelo contrário, é de que a academia somente consegue se negar, com competência, se resolvendo, pondo a realidade como um desafio da resolução dos
problemas mais essenciais do pensamento. Reduzindo a clichês, evidentemente.
Uma das formas de explicar o que é alienação é a preocupação do
pensamento com o próprio pensamento ou com problemas teóricos ou religiosos. O sistema capitalista é alienante, pois estabelece relações artificiais
entre os homens, ou dos homens com a natureza, ou com o trabalho. Para
Marx, como vivemos em uma época revolucionária, todas as pessoas devem
ser revolucionárias. Ser revolucionário é estar, de fato e com o pensamento,
envolvido com a realidade econômico-social. Quem não está posicionado,
de cá, do lado das transformações e dos oprimidos, só pode estar de lá, do
lado dos opressores, e quem não estiver nem de lá nem de cá está em outro
lugar, foi afastado por efeito da ideologia. Está alienada. E isso é a mesma
coisa que estar do lado de lá, do lado da burguesia. Em outras palavras,
não há um lugar intermediário, estar no meio é estar do lado da burguesia,
alienado. Não tomar partido com os trabalhadores é tomar partido com os
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burgueses. Tudo que não for o eixo econômico, e sua abordagem política,
é alienante. Teorias, em geral, são alienantes, mas Marx admite uma teoria
desmistificadora, que procure fixar nossa atenção nos fatos. Uma teoria antiteórica, digamos. O marxismo nega a Filosofia, e, ao mesmo tempo, resolve
para sempre os problemas da filosofia. Religião, música, esportes, jurisprudência, geografia, maçonaria, espiritismo, vida familiar. Resolve, negando,
pois coloca cada coisa da beirada em seu devido lugar, em suas relações concretas com o miolo, a economia. A teoria marxista mostra o lugar de cada
coisa na dinâmica, atando a parte ao miolo, ao motor.
Marx percebe, aponta e combate, em todo o pensamento, tudo que leve
à alienação, e assim contribua para separar a pessoa de sua situação histórico-sócio-econômica. O marxismo, pensamento limpo das marcas e consequências da alienação, é o pensamento característico do proletariado. O marxismo
é o próprio pensamento do proletariado, (apenas) organizado por Marx. Que
Marx, um intelectual burguês, teria a função científica de perceber, registrar,
reter, desenvolver. E é nesse ponto que Marx encontra a única função histórica
do pensamento acadêmico: organizar um pensamento socialmente vivo. De
classe. Engajado. A filosofia tradicional tinha organizado o pensamento das
classes dominantes, alienadas, desinteressadas da transformação. E o marxismo seria a nova fase da filosofia, cuja função seria a organização do pensamento desta nova classe, o proletariado. Organizar o pensamento vivo, tal como
ele é efetivamente pensado pela classe trabalhadora real.
Marx, contudo, não seria marxista se apenas afirmasse que a alienação é
uma escolha equivocada. A alienação é produzida histórica e materialmente
pelas relações de produção. Os seres humanos, como todos os animais, lutam
pela sobrevivência. E para sobreviver estabelecem relações com a natureza e
com os outros seres humanos. Nos primeiros tempos da sociedade, os objetos que os seres humanos produziam e consumiam estavam perfeitamente
integrados na vida comunitária. Trabalhar e consumir eram o centro da vida
humana. Mas, por razões complexas, que não cabe apresentar aqui, a sociedade primitiva acabou por gerar outras formas de organização política, que
abrigavam cada uma uma divisão de classes. Em uma dessas etapas, começa
um processo que vai se prolongar até os dias de hoje, que consiste na separação
do ser humano do seu objeto de trabalho e de consumo. Resumidamente,
nesses inícios os bens de consumo se transformaram em mercadorias, objetos
destinados ao comércio. O homem deixou de produzir e consumir em um só
Utopia e Marx
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ato, comunitário, e passou a produzir para o comércio, para pessoas que não
faziam parte de sua comunidade. A sociedade passou a dividir socialmente o
processo de produção, uma região geográfica se especializou na produção de
uma mercadoria, e outra região se especializou na produção de outra mercadoria. Somente através da troca os objetos se tornavam sociais. Essa etapa, em
grandes linhas, à medida que ela se desenvolve e em que praticamente todos
os objetos produzidos e consumidos pela sociedade passam pelo comércio,
pode ser chamada de mercantil. E então, tanto a produção quanto o consumo
deixaram de estar integrados em sua vida. No entanto, o homem ainda tinha
uma relação vivencial com o processo da produção. Perdeu contato com o
resultado do processo, o produto, mas não com o processo em si. Mas em
uma etapa posterior, também isso lhe foi tirado. Quando o homem passou a
trabalhar por um salário, passou a cumprir tarefas estabelecidas por seu gerente ou patrão, tarefas que ele não compreendia nem dominava tecnicamente.
A sociedade surgida do pagamento do salário, da compra do corpo humano
para produzir para um proprietário, é chamada, em linhas gerais, de capitalismo. E, por fim, o próprio processo se diluiu em tarefas menores, e ocorreu
a chamada divisão técnica do trabalho. Cada trabalhador passou a se ocupar
de uma única etapa do processo de produção. Como acontece no capitalismo
moderno. O processo que acabamos de descrever, de um progressivo afastamento do trabalhador em relação ao objeto de trabalho, é chamado processo
de alienação. Material e histórico.
Poderíamos topologizar a teoria marxista no que diz respeito às mudanças sociais da seguinte maneira. A história teria um núcleo orgânico, o
meio onde as coisas estão mais articuladas e são mais dinâmicas. Que giram
em torno da questão da sobrevivência. E na periferia haveria partes menos
articuladas, que acompanham às vezes, às vezes não, que até podem tomar
um rumo diferente ou oposto ao da história. E que se desenvolvem, mesmo
que no mesmo rumo, em um ritmo mais lento. Ou seja, quanto mais no
centro da sociedade, maior a participação, maior a certeza de fazer parte e
acompanhar a história. A burguesia consegue retardar a história, afastando as pessoas, as instituições, da história, dando-lhes outras preocupações,
atrelando-as a histórias menores, como a da família, da igreja, da pequena
cidade do interior. Da universidade. Esse afastar-se é, sempre, em todos os
graus, alienação. Os utópicos do tempo de Marx, embora fossem socialistas
com boas intenções, teriam caído nesta armadilha preparada pelos burgue146
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ses. No entanto, essa teoria não seria ainda marxista se apenas afirmasse que
o sistema altera o pensamento, mentalidade ou costumes, para que seja marxista ela deve mostrar que o núcleo da realidade, da qual a alienação é apenas
o reflexo na mente, é a alienação material, o processo pelo qual o capitalismo
produz materialmente uma mercadoria alienada.
Quando a sociedade é cindida ao meio, e embaixo ficam os setores
mais dinâmicos, e concretos, e acima os menos dinâmicos (poderíamos ter
dito em vez de abaixo e acima, no centro e na beirada). As duas metades
entram em contradição, exatamente por causa de seu ritmo de mudança
diferente, porque a metade acima, a superestrutura, está sempre atrasada em
relação à base. Por isso tem então início uma época revolucionária. Nessa
luta só há duas opções, ficar do lado das mudanças ou contra, o que significa
a mesma coisa que dizer ficar do lado da classe oprimida ou do lado da classe
opressora. Na base, ou no centro, se localiza a luta, ali se trava a luta entre os
que são favoráveis e os que são contra as mudanças, oprimidos e opressores;
a superestrutura se alinha ou de um lado ou de outro. Isso pode parecer um
pouco confuso, mas pode ser compreendido. Uma força superestrutural não
necessita, por sua localização, de se posicionar exatamente contra as mudanças, pois não é ali que se trava a luta, mas, por injunções políticas, ela pode
se alinhar a favor ou contra as mudanças.
O conceito de alienação, para o marxismo, não deve ser buscado na Filosofia, ou na Psicologia, quando esse afastamento se traduz em problemas de
adaptação à vida social, nem na antropologia. Para o marxismo, a alienação é
um fenômeno econômico, subproduto do capitalismo. A burguesia é a classe
possuidora dos meios de produção, e o seu pensamento está a serviço da alienação, enquanto que a classe trabalhadora, ou seja, de todos aqueles que dispõem
apenas, para participar da economia, do seu corpo, chamado força de trabalho,
pensa dialeticamente. Pode-se discutir se isso é o que deveria ser, o que não se
encaixa nas disposições marxistas; se é de fato, ou se é assim tendencialmente.
O capitalismo é o modo de produção que determina a divisão da sociedade em duas classes, a classe que detém os meios de produção e a classe que
detém apenas a força de trabalho: o seu corpo. E de onde se enxerga com mais
clareza também o modo de produção capitalista, estágio mais avançado do mercantilismo. No mercantilismo tínhamos de um lado os produtores de mercadorias, e de outro os comerciantes, que compravam as mercadorias já prontas.
No capitalismo (que não é exatamente um modo de produção, mas o estágio
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superior do mercantilismo), através de sua típica relação social, o patrão que
paga o salário, nasce uma nova relação econômica; agora a classe dominante
não compra mais o produto já pronto, mas paga o trabalhador para dispor dele
trabalhador inteiro, de todo o seu trabalho. Em outras palavras, no capitalismo
o trabalhador entra em relações sociais com as outras pessoas não mais pela
mercadoria já pronta, e sim pelo seu próprio corpo, que é o seu instrumento de
trabalho. O fato que cria e caracteriza o capitalismo é o salário, que as pessoas
que trabalham recebem e que os capitalistas pagam. Ou seja, o salário determina
um ponto preciso onde se dá a relação entre as duas classes. O salário é a própria
relação sistêmica, central, logo acompanhada de outras, tais como a exploração,
a expropriação, a exclusão do poder, propriedade capitalista.
Segundo o marxismo, dessa situação diversa nascem também duas formas diferentes de pensar e de viver em sociedade, a burguesa e a proletária.
Diferentes e opostas. Diferentes porque a vida dos burgueses é diferente, eles
não passam pelos sofrimentos e pelas misérias dos trabalhadores, mas basicamente, e é dessa diferença que a outra decorre, pelo fato de terem relações
diferentes com o trabalho. Ambos, burgueses e proletários, são apartados das
relações naturais, que seriam aquelas existentes nas comunidades primitivas.
Mas os burgueses, capitalistas, como detêm os meios de produção, e são o
destinatários de todo o prazer, são afastados das relações concretas com a
natureza, com a produção e o trabalho. Os trabalhadores, proletários, como
só têm a força de trabalho, o seu corpo físico, embora se relacionem fisicamente com todo o processo, estão afastados da organização, planejamento,
das decisões e da significação cultural do seu trabalho. Alienação dupla, das
duas classes, ambas apartadas do trabalho, embora de forma opostas.
A alienação material é a cisão entre o homem e o produto do seu trabalho,
que transformado em mercadoria deixa de ser o reflexo e a confirmação, cultura,
e também a realização de sua humanidade. O marxismo aponta diversos aspectos da distorção do que seria o processo natural do trabalho: entre eles a coisificação, abstração, desmembramento, quantificação e o principal, o fetichismo.
O fetichismo não se confunde com a alienação, mas os dois conceitos
estão relacionados. Na medida em que o homem se separa do objeto de
trabalho, ele se afasta também das outras pessoas. Evidentemente. O objeto
de trabalho, segundo a visão proletária de Marx, é o meio fundamental da
relação humana. Na medida em que o objeto de trabalho deixa de ser o
homem objetivado, o espelho da humanidade do homem, ele se torna uma
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coisa fria, abstrata, deixa de ser parte da cultura. Enfim, o objeto de trabalho, a mercadoria, deixa de ser parte para se opor à cultura e à humanidade.
E o ser humano, ao utilizar o objeto do trabalho como a forma com que se
relaciona com a natureza e com os outros, se aliena de si mesmo, se torna
ele mesmo uma coisa bruta. E, nesse ponto surge o conceito do fetichismo,
esses objetos passam a substituir os seres humanos nas relações sociais. O
objeto, como no fetiche, assume o lugar daquilo que ele representa.
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3) Academia versus dialética. O conceito de academia põe, naturalmente, a seguinte oposição: de um lado, um conhecimento elaborado, produzido
por especialistas, a partir de uma pesquisa cuidadosa, construído a partir do
conhecimento produzido anteriormente por outros intelectuais, e de outro, o
conhecimento que os trabalhadores têm do mundo, cujo ponto forte não é o
conhecimento em si, mais elaborado, mais profissional, e sim o fato de que os
trabalhadores têm contato direto com a realidade, principalmente a produzem
com suas mãos, e estão envolvidos com a produção da sobrevivência. O texto
que acabamos de examinar, de Marx, lateralmente, não deixa de fundamentar
e justificar a preferência do marxismo pelo conhecimento direto em oposição
ao elaborado e abstrato. O conhecimento proletário é parte de aspectos mais
vitais da sociedade: sobrevivência, exploração, transformação da natureza, ciência. Além disso, não necessariamente, é possível elaborar uma vertente do
pensamento marxista onde o conhecimento deve ser exigido no sentido de
estar sempre voltado para o trabalho, para a transformação da realidade; o que
não é a mesma coisa, mas não deixa de ter alguma relação com o desprezo pelo
conhecimento separado do mundo, literatura, línguas mortas, filosofia, entre
outras especialidades universitárias.
Marx rejeita o conhecimento cujas soluções são antes soluções acadêmicas, para os problemas surgidos na academia, diferente do seu modelo,
marxista, que se debruça sobre a realidade e se faz um conhecimento inserido na realidade, exigido por ela, e ele mesmo uma parte da própria realidade. Um objeto só pode ser considerado como compreendido se sem ele não
for possível compreender a sociedade e se não o compreendemos a não ser
como parte da sociedade. Poderíamos sugerir o conceito de incondicionado
para um pensamento que se acredita um fenômeno isolado, que não tem
consciência de que se dá produzido, limitado, nem tem consciência de que
faz parte de sua constituição – e isto é essencial ao conceito de compreender
Utopia e Marx
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– pôr-se como um produto da vida social, da luta da sociedade pela sobrevivência. O pensamento condicionado, inclusive, se sabe um aspecto da ideologia e da hegemonia, sabe que enquanto se formula expressa e se explica
como a luta de classes refletida no universo das ideias. O conhecimento
dos trabalhadores, em contato com a realidade, é chamado de dialética; e
é, essencialmente, concebido como uma parte da produção das condições
de existência e da produção da sobrevivência. Assim, o conhecimento dos
trabalhadores, muito naturalmente, tende a compreender a si mesmo como
condicionado, e o conhecimento dos burgueses tende, também muito naturalmente, a se conceber como um fenômeno independente, incondicionado.
A articulação das diversas partes de um todo, formando um organismo,
é uma das características do século XIX, que pretende ser assim superior aos
séculos anteriores, iluministas, para os quais o conhecimento se dá quando
desdobrado em partes isoladas. O que estamos vendo aqui, agora, é ligeiramente diferente. A mesma formação topológica, o todo orgânico, não aparece
agora (quer dizer, para o marxismo) como característica do século XIX, cientificista, e sim como a consequência natural das relações dialéticas de uma classe
bem determinada, o proletariado, com a produção. O resultado, portanto, é
simples: a classe burguesa, no século XIX, teria ficado defasada, presa aos séculos anteriores, enquanto que a classe trabalhadora, em virtude de sua atividade
profissional, e também como consequência de suas relações sociais, a supera
como organização social e como organização mental.
Em outros capítulos se procura entender melhor como funciona a
dialética, mas aqui, neste capítulo, dialética significa apenas o oposto do
conhecimento acadêmico. Mas não no significado de que a dialética fosse
menos elaborada ou menos rigorosa, e sim no significado de que a dialética
nasce e se organiza diante de relações e de problemas concretos, enquanto
que a academia se organiza segundo as exigências do próprio pensamento.
A exigência marxista de que em vez de interpretar o mundo devemos transformá-lo não é um imperativo apenas moral, é uma exigência do próprio
conhecimento, é só transformando o mundo que nós o conhecemos.
Alienação e dialética na linguagem marxista significam muitas coisas.
Vejamos primeiro a solução utópica. A solução utópica para o problema parece mais simples: o centro de tudo é a academia. É na universidade que se
pode elaborar o melhor conhecimento. Apenas a universidade é capaz de ir
contra si mesma, de combater um conhecimento divorciado da realidade. A
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universidade é o remédio para o conhecimento, inclusive é um remédio para
seus próprios problemas. Todo conhecimento se apresenta culturalmente, e
assim, a utopia nada mais é do que assumir esse fato. A solução marxista é um
pouco mais complicada, porque de início parece conter uma contradição. O
conhecimento para satisfazer às exigências da academia deve negar a si mesmo
e buscar um modelo fora, em dois lugares, na matéria, em grandes linhas, em
primeiro lugar, mais especificamente na matéria enquanto economia, política, na forma material como a sociedade sobrevive, e, em segundo lugar, no
universo do trabalhador, do proletariado, do trabalho. Um método rigoroso
marxista exige que nós acadêmicos tenhamos esta exigência de ver a realidade
e de retratar a realidade exclusivamente. Exclusivamente no significado exposto por Hegel na Introdução à Fenomenologia do Espírito, quando critica
a pretensão iluminista da objetividade: a realidade sem o observador e sem
o meio pelo qual ela chega até mim. Com a diferença de que para Marx exclusivamente significa compreender a realidade como ela é, independente do
pensamento, num certo sentido, mas em outro incluindo o meu pensamento
e o pensamento de todos os homens, e incluindo também a cultura e dentro
dela o discurso. Independente (mais correto seria: inclusivamente, porque o
pensamento é uma parte da realidade) porque o pensamento nada mais é do
que uma parte do objeto e do dinamismo do objeto.
Uma rápida observação. Não confundir a visão marxista com a visão
positivista. O pensamento, para o marxismo, é parte do objeto, sim, mas o
marxismo não afirma, como os positivistas, que a passagem do mundo da
natureza para o da sociedade se dê sem salto qualitativo. Não havendo um
salto qualitativo fica justificada a ingerência das Ciências da Natureza sobre
os assuntos da sociedade. Os mesmos procedimentos que têm comprovada
eficiência na Física, Astronomia, Engenharia, Biologia, Matemática, se estendem e continuam, sem qualquer mudança, para os campos da sociologia, Ciências da Religião, literatura e outras artes. O marxismo acentua esse
salto. E difere, também, do ideal da objetividade, característica tanto do
positivismo quanto do Iluminismo. O marxismo nega a objetividade, pois
afirma que todo conhecimento é participação, e insiste que há dois reinos
com diferentes démarches e autonomia, o reino da natureza e o reino do
homem. Mas não é possível agora nos determos em questão tão intrincada.
Todos eles, pensamento, cultura e discurso, determinados pela realidade material. Sociologicamente e historicamente determinados.
Utopia e Marx
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À parte: a negação do pensamento acadêmico a si mesmo na utopia
é só aparente, pois se negando e buscando a realidade, na verdade o
pensamento acadêmico se realiza. Já o pensamento marxista, ele se
nega de fato, pois busca modelos fora do círculo acadêmico, e com
características diversas daquelas exigidas pela academia. Isso não era
tão patente no século XIX, quando academia e ciência eram quase
sinônimos. Mais que isso, ciência era padrão de qualidade acadêmica,
dar conta da realidade, principalmente da realidade dinâmica e mutante.
Põe-se o problema de compreender como Marx se sai dessa aparente
dificuldade. Ou seja: como Marx proporia (consegue obter) um conhecimento que é acadêmico, mas que também nega aspectos fundamentais do
que se entende normalmente como acadêmico. Um pensamento acadêmico,
mas dominado por valores do mundo do trabalho e da revolução.
Compreender e fazer, ciência e técnica. Vamos convencionar, aqui,
como se fosse em um dicionário, ciência como sendo o esforço para compreender um objeto, e técnica como o esforço para compreender e dominar
a nossa relação com esse objeto. No primeiro caso, uma relação centrada
no objeto, o objeto da tríade sujeito, meio e objeto, e no segundo caso uma
relação com o foco no meio, uma relação preocupada consigo mesma.
De imediato, para o caso do leitor não ter pensado nisto já, a estranheza: o marxismo, oposto do Iluminismo, estaria, à primeira vista,
mais perto da ciência, e também do envolvimento, enquanto que a utopia
estaria mais próxima do Iluminismo, e também da metafísica, e, por esta
via, também da técnica. Pelo menos dentro de uma determinada acepção,
a ciência lembra um maior dinamismo, participação, envolvimento. O
iluminista se afasta e propõe entre ele mesmo e o objeto um espaço, que é
o espaço técnico; ali eu me pergunto como fazer e quais os instrumentos
existentes e por desenvolver. Na exposição acima há uma área evidente
de sombra; a técnica supõe dar um passo atrás para compreender, e assim
criar um espaço metodológico, onde nos detemos na compreensão do objeto como problema, na compreensão dos instrumentos e em uma engenharia das possibilidades, certo, mas está, por outro lado, muito próxima
e muito comprometida com o fazer. E a ciência, embora mais envolvida
com o objeto, quase sempre tende a explicações que passam por cima, com
leis muito universais, das nossas pobres possibilidades de interferência individuais. A ciência evita a interferência, que deixa para um momento
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posterior. Compreender, a ciência, é a preparação para compreender como
fazer e para efetivamente dominar o processo de fazer.
Mas não estamos diante de uma dificuldade muito grande, basta se ambientar nos problemas das relações entre utopia e marxismo que a primeira
impressão se desfaz. O que chamamos acima de área de sombra se revela mais
profunda do que parecia à primeira vista, e percebemos que o posicionamento
dos marxistas ao lado da ação e dos utópicos ao lado do distanciamento e da
contemplação não passava de primeira impressão, e superficial.
Muitas vezes, principalmente quando estamos ambientados em outros
problemas, demoramos um pouco para atentar para o fato de que o marxismo, ao contrário daquilo que acabamos de afirmar como natural – de
que deveria ser uma ideologia da ação – se estrutura exatamente sobre um
conceito de ciência que rejeita a ação. Não rejeita, de fato, mas é obrigado a
fazer um pouco de ginástica (e assim a ação soa como artificial, o contrário
daquilo que acabamos de chamar de naturalmente) para mostrar a si mesmo o quanto a ação é importante. Acima de tudo, o marxismo é ciência da
sociedade e das transformações sociais, e apenas com dificuldade ele se pergunta como se encaixa o conhecimento no processo, e, pelo conhecimento,
ou não, a ação do homem sobre os fatos.
O século XIX não se livrou totalmente do ideal da objetividade, muito
mais característico dos séculos anteriores, iluministas. Não só para Marx, mas
para todo o século XIX era difícil conciliar o ideal da objetividade com outro,
talvez ainda mais forte e mais importante, do dinamismo. A ciência, não só
a ciência do século XIX, contém essa ambiguidade. Pois a ciência não é fria,
não é o movimento compassado dos relógios, e sim o resfolegar das locomotivas. Em um primeiro momento, o cientista deveria ser imparcial, acadêmico,
lógico, para só depois, em um momento bem separado, determinar que ação
empreender. Compreender de longe, objetivamente, primeiro, e transformar
depois são dois conceitos que deveriam representar dois momentos complementares, e que assim não entram em contradição, nessa acepção de ciência
do século XIX. Se tal solução não convence, é assim que parece ser o ideal.
A ciência, particularmente como ela era concebida no século XIX, tem
um espírito muito parecido com o da ação revolucionária. E daí estamos a
um passo da imagem proposta por Duveau, que relaciona o marxismo com
o masculino, decidido, combativo, em oposição ao utópico, tido como afeminado, muito cuidadoso, reticente, lento .
Utopia e Marx
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É preciso evitar um equívoco. Da forma que apresentamos o conceito
de alienação, o marxismo se aproxima muito de Paulo Freire, e também de
Lenin e Lukács. No entanto, quando Marx, a pessoa Karl Marx mais do
que o marxismo, combate a alienação, ele sugere um método filosófico, e
não, de imediato, uma ação. E nem se empenha, exatamente, em uma luta
pela transformação da classe trabalhadora em uma classe revolucionária
e consciente. Agir não é uma ideia estranha ao marxismo, mas não em
um primeiro momento; ela só aparece como consequência. Marx não
acreditava que a ação pudesse alterar o curso da história e determinar por
uma revolução o início de um processo que levaria ao socialismo. Para
Marx, o nosso pensamento e com ele a nossa ação fazem parte do mesmo
objeto de pesquisa (objeto também no significado de alvo) do marxismo
como uma ciência social: ou seja, tudo isto, o nosso pensamento, nossa ação,
as relações sociais sob o capitalismo, o capitalismo, a política e finalmente a
economia formam um todo, uma unidade dinâmica e histórica, objeto que é
o que o marxismo como ciência pretende compreender.
Nós sujeitos também somos determinados histórica e socialmente. O
processo que transforma a realidade não tem origem e nem mesmo passa pela
ação dos indivíduos, nem pela formação de um movimento, e nem por mudanças dentro do pensamento. E mesmo que eu tenha participado, a minha
participação se explica a partir das leis do todo, do processo, e nunca se põe
como um projeto a ser elaborado. Nunca se põe como um problema para o
sujeito, a não ser como um problema do conhecimento. Eu ajo; é um fato,
não há como negar, mas eu vejo a minha ação objetivamente, como parte
do mundo. Nós agimos, evidentemente, porque do contrário não estaríamos
dentro do mundo. Mas, vendo por outro ângulo, nós só temos a ilusão de que
agimos, pois somos determinados, somos parte de um todo, de uma totalidade, de um organismo cujas leis o marxismo procura compreender.
Dar importância para partido, ação, pensamento, mudança na mentalidade das pessoas, caracteriza a vertente voluntarista do socialismo, que Marx
rejeitava (e às vezes confundia com utopia). Autores como Lenin, Gramsci,
Lukács, Marcuse, Paulo Freire têm algumas tintas de voluntarismo; o que
sempre sugere, até, que o seu marxismo (o quanto são marxistas) pode ser posto em dúvida. Ou, como preferem alguns, haveria autores marxianos e autores
marxistas, os primeiros são seguidores diretos da pessoa de Karl Marx, e os
segundos são seguidores não exatamente da pessoa Karl Marx, e sim do mar154
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xismo, entendido como uma postura dentro das Ciências Humanas. Entre
outros, os autores citados como voluntaristas fazem sempre um esforço muito
sério e competente para mostrar como as mesmas ideias de Marx que conduzem a um impasse (não podemos fazer nada, nem o nosso pensamento pode
alterar coisa alguma) podem se transformar em uma teoria muito interessante
da ação revolucionária. Todos sabem, e muitos sabem na prática, que dois
autores ou duas pessoas podem ter um pensamento muito parecido, externamente, e ter ao mesmo tempo, por dentro, estruturas muito diferentes. Dois
liberais podem um estar assentado no marxismo e outro no Zen-budismo, no
que diz respeito a estruturas e metodologia. À primeira vista, nem se percebe.
O envolvimento em uma transformação das estruturas profundas da
mentalidade, do cotidiano, costumes, particularmente através de uma ação
paciente e pedagógica, é uma ideia que estava muito distante do pensamento de Marx. Se o marxismo estava distante de se propor a uma ação política
transformadora, mais distante estava, ainda, de uma proposta de revolução
das mentalidades, de pegar firme nas duras tarefas da pedagogia, na transformação miúda do cotidiano e das pequenas instituições.
Não ocupava o centro do pensamento de Marx uma ação política, uma
vez que o equacionamento marxista do problema, da necessidade de mudanças, é de que a ação já existia e apenas exigia correções, a ação política já estava
em andamento; a ação é parte da realidade que está em processo de mudança,
tudo é história. A ação não é algo que atua de fora sobre a história, mas é uma
parte essencial, se não a mais essencial, da história. Mas estudar a ação, como
ela transforma e se transforma, é diferente de propor uma ação revolucionária.
Inclusive, é diferente estudar o processo pelo qual, na história, a ação vai se
transformando em uma ação competente, de se propor a transformar a ação,
até agora incompetente, em uma ação competente. Nunca Marx se vê de fora
da história, como se estivesse de fora e de fora pudesse atuar para dentro, muito menos a partir de um ponto morto fora da história. Sempre ele se vê dentro
dela, e a história, junto com ele, está sempre em movimento.
A ação marxista se submete ao fato, à realidade. Evidentemente, nenhum dos dois extremos seria desejável, nem uma ação voluntarista, que
desconhece a realidade e pretende que sempre o que importa é vencer os
próprios problemas, determinação e vontade, técnica, conhecimento, ascese, e nem o outro extremo, uma submissão excessiva aos fatos, a ponto de
que nós devêssemos apenas descobrir e cumprir o nosso papel. O marxismo,
Utopia e Marx
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corrigindo o erro histórico dos utópicos, corre o risco de cair no erro contrário, que, em grandes linhas, parece ainda pior, pois pode conduzir à apatia
ou ao determinismo. Combatendo uma crença excessiva em nosso poder de
interferir, pode ter caído no erro de não ter crença alguma.
Mas é preciso reconhecer que a estagnação, a apatia, a aceitação da
realidade como ela é, não tem nada a ver com o marxismo. Se submeter à
história significa participar de um processo extremamente dinâmico.
Aparentemente o que o marxismo propõe contra a alienação é a participação, mas isso é apenas uma parte da verdade. O marxismo é bastante obscuro quando responde à pergunta: “o que devemos fazer?”. Se alguém disser
que a resposta é participação, só está certo pelo ângulo pelo qual o marxismo
se opõe à alienação, mas não está certo quando, por outro ângulo, enxergar o
mundo como uma totalidade dinâmica. Porque, embora possamos compreender a história, não fica muito claro o que podemos fazer e nem mesmo para
que serve produzir um conhecimento sobre a realidade. Uma vez conhecido
um objeto – suponhamos que seja produzido um conhecimento sobre ele, e
que o conhecimento se torne parte desse objeto – como podemos conhecer de
novo o objeto, só que agora acrescido de um novo elemento, o conhecimento?
O que muda no objeto, no mundo, quando dentro dele incluímos o conhecimento, e quando o conhecimento muda?
O verdadeiro problema da alienação para o marxismo não é que a
alienação leva as pessoas a se isolarem da realidade, a não participarem. O
verdadeiro problema é que a alienação é uma forma errada de pensar. Em
outras palavras, o verdadeiro inimigo da alienação, da alienação utópica,
é a dialética, que significa, sob um determinado ângulo, ciência, a forma
correta de pensar, em que o pensamento, em vez de se prender a entidades
abstratas, esquemas, modelos, mergulha na realidade. Não o que deveria
ser, a ideia, mas o que é efetivamente, que existe, concreto, real. E então, ele
pensamento se faz, voluntariamente, o servo da realidade. O sujeito se anula
dentro do objeto dinâmico da realidade.
São muito interessantes os esforços de Paulo Freire no início de A educação como prática da liberdade (São Paulo, Paz e Terra, 2003) para entender como é possível estar mergulhado na realidade, mas sem se tornar uma
parte indistinta. Estar dentro da realidade, com ela, mas sem se confundir
com ela. Conscientização e reflexão, quer dizer, eu posso estar dentro da
realidade e ao mesmo tempo apresentar uma personalidade única, capaz de
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interferir criticamente sobre o rumo dos fatos e da história. Refletir como
faz o cérebro humano é diferente do refletir do espelho, de ser reflexo; ser
reflexivo é diferente de ser (um) reflexo. O que seria, também, algo parecido
com uma palavra ou texto colocado entre parêntesis dentro de um livro.
Marx e todo o século XIX não se punham o problema técnico, de
como proceder, qual é a melhor forma de agir ou qual é o melhor instrumento para atingir um determinado fim. Essa pergunta somente começa a
ser feita no século XX, e mesmo assim lentamente. Quando Lenin, situado
na virada do pensamento do século XX para o XXI, pergunta o que fazer,
ele não está abrindo, ainda, conscientemente, não está se detendo e constituindo um espaço de reflexão tecnológico. Está se perguntando apenas
como fazer para dar acabamento ao processo revolucionário histórico (que
é objetivo e ultrapassa a ação de um indivíduo, de um grupo, ou mesmo de
um partido), para tomar o poder e para instalar uma sociedade socialista.
O seguinte trecho é uma amostra porque aponta para um pensamento
anterior a Lenin, ainda todo cientificista.
“Os adversários da esquerda de Kautsky sabem perfeitamente que não
se pode ‘fazer’ a revolução, que as revoluções nascem das crises e das viradas
históricas objetivamente amadurecidas” (independentemente da vontade
dos partidos e das classes) .
O que é novidade, no marxismo, é que toda análise de Lenin tem um
único objetivo, a ação. Ou seja, trata-se aí de um “que fazer” direcionado e
dominado pelos fatos. “Que fazer?” significa, um pouco, “e agora, estou sem
saída, tenho que fazer algo”. “Como eu, indivíduo, consigo me encaixar no
dinamismo dos fatos históricos?” O que fazer é uma pergunta que os utópicos fazem antes, e os marxistas fazem durante.
Marx e o século XIX também tinham dificuldades para fazer um esforço antropológico, hermenêutico, para compreender como funciona o pensamento das classes trabalhadoras, dos oprimidos, dos excluídos. Uma coisa
é Marx negar o pensamento estritamente acadêmico, e outra é a busca sincera de outra formulação, de um pensamento novo, elaborado no interesse
da classe trabalhadora. Agir pressupõe estar junto, antropologicamente, com
os trabalhadores e suas lutas. Marx, digamos, tem um pé em uma exigência
e um pé na outra: elabora um pensamento acadêmico, mas um pensamento
de encomenda para funcionar como se fosse o pensamento da classe trabalhadora. Nem só acadêmico, nem só antropológico.
Utopia e Marx
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Marx é uma reação acadêmica à academia. É natural a academia (está
na sua essência) negar a si mesma. Principalmente dentro de uma época, de
uma episteme, comovida com o dinamismo. Marx aponta para o pensamento dos trabalhadores, e pretende mesmo ser a teoria dos trabalhadores. Contudo, ainda permanece um pensamento acadêmico. Marx é uma preparação
para o século XX, mas ainda não está no século XX. Marx reage à academia e
de fato afirma o interesse pelos trabalhadores, mas o passo seguinte, efetivamente formular uma metodologia e outra linguagem, se perguntar e se deter
no problema é uma tarefa que todas as Ciências Humanas, e não só o marxismo, vão vencendo e que hoje ainda se encontra inacabada. Além dos já
citados Lukács, Gramsci, Paulo Freire, a antropologia e a Psicanálise, muitas
outras contribuições do século XX avançam nesse sentido. Todos os avanços
do pensamento que ocorrem no século XX podem ser incorporados ao marxismo ou, pelo contrário, tornam o marxismo uma formulação filosófica
ultrapassada? Ou seja, no segundo posicionamento se advoga a tese de que
é impossível atualizar o marxismo, a não ser provocando uma violação das
suas estruturas, ou seja, a atualização faria do marxismo algo que ele não é.
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1) Pequeno histórico . O papel histórico do conceito de alienação. Os
utopistas até Marx, embora tenham realizado diversos progressos teóricos
muito úteis à causa socialista, permaneciam acadêmicos, no significado de
envolvidos com problemas que interessavam mais aos meios universitários e
intelectuais do que propriamente à revolução concreta e histórica. Marx, que
ainda jovem foi jornalista em um meio operário, viu que a revolução estava
acontecendo e que o proletariado, por força da própria situação (e não por
causa da pregação dos socialistas), estava adquirindo consciência revolucionária. Consistência seria mais exato, ou, para utilizar uma linguagem ainda
mais marxista, Marx percebeu que a luta dos proletários estava adquirindo
força, efetividade, que a luta parecia se espalhar por todos os países a partir
dos mais industrializados e, também, que o processo era acompanhado de
uma organização política e intelectual cada vez mais promissora. Para o marxismo, a organização intelectual é apenas um desdobramento da organização
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da classe, como um todo. E era irritante, para ele, debater ou procurar aliar-se
com estudiosos que tinham outras preocupações; que não tinham experiência
concreta, como ele, Marx; que consideravam a revolução uma possibilidade
ainda remota; e que pregavam métodos revolucionários que procuravam desenvolver uma nova revolução, métodos pedagógicos e lentos, que procuravam convencer banqueiros e intelectuais, sem capacidade, portanto, de enxergar a realidade de uma maneira mais prática, concreta e imediata. A primeira
atitude de Marx era técnica: queria que o socialismo desse certo, sobretudo,
que conseguisse o poder. A preocupação de Marx era dotar a revolução viva
de um instrumental de pensamento capaz de conduzi-la à vitória segundo
seus próprios meios e objetivos, e não segundo os meios e objetivos que porventura Marx, ou qualquer outro intelectual burguês, julgasse os melhores. A
palavra alienado, na linguagem marxista, é um aprofundamento do conceito
herdado de Hegel, mas apresenta também esta acepção: incapaz de perceber a
realidade, incapaz de produzir um pensamento que seja com a realidade um
só corpo; preso, portanto, aos interesses da burguesia e da academia. E, nessa
linha: incompetente. Marx, visto à distância, é um utópico como qualquer
outro, mas quando se apresenta com o seu pensamento, só podia, como qualquer ser humano, vestir o pensamento de sua época, e assim teve que mostrar
seus projetos de mudança para uma utopia socialista com a conformação de
uma ciência da realidade histórica e social.
Alienado – ou alienação – não pode ser confundido com utópico, no
entanto, pois a utopia não era na época de Marx propriamente o pensamento burguês, e sim o pensamento socialista que ainda não tinha encontrado
sua vinculação mais prática, sua metodologia, e que estava preso aos séculos
anteriores e à burguesia.
O conceito de alienação, inclusive, é uma das perspectivas das quais se
pode olhar para marxismo e para a utopia. Todo o itinerário de Marx pelo
pensamento pode ser entendido com um combate sem descanso contra a alienação. E sua vinculação com centro e beiradas é imediata. Entrar, participar,
mergulhar, fazer parte do mundo, tomar partido, submeter-se à dinâmica da
economia e da história, todas são imagens marxistas positivas, enquanto que
alienação faz parte do grupo oposto: retirar-se, burgueses, academia.
É verdade que o conceito de alienação só interessou diretamente
a Marx na sua juventude, mas, sem dúvida, foi a busca de um terreno
firme, longe das disputas acadêmicas alienadoras que o fez fincar pé na
Utopia e Marx
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economia política, ou seja, ele abandonou o exame direto, filosófico, do
conceito de alienação exatamente como consequência da sua luta contra a
alienação. Se Marx combatesse o conceito diretamente, academicamente
e filosoficamente, estaria, de fato, na sua opinião, sendo apenas mais um
alienado, entre tantos. Estaria sendo metafísico, e não dialético.
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2) Abstrações. O livro Miséria da filosofia de Marx apresenta uma
curiosidade histórica, é praticamente o registro de nascimento do marxismo , e é uma resposta ao livro Filosofia da Miséria, de Proudhon. É neste
ponto, quando marca a ruptura com os utópicos, que Marx define os rumos
do seu pensamento e do marxismo. Aí Marx combate principalmente duas
características do pensamento utópico de Proudhon. Combate, primeiro, a
tentativa de Proudhon de compreender a realidade a partir de abstrações,
principalmente, no caso de Proudhon, o conceito abstrato de “justiça”. Registramos, de passagem, que justiça, para Proudhon, não tem um significado piegas e vago, mas se aproxima do que hoje nós chamamos de Federação.
Outra característica que Marx combate é o método chamado de modelo.
Não temos aqui espaço suficiente para examinar essa questão difícil, mas
vamos aceitar que seja bastante natural suspeitar que os acadêmicos, em
vez de se sujeitarem à realidade, na sua especificidade, no seu dinamismo,
se apoiem em modelos. O único modelo que Marx admite é a realidade, o
que significa, na prática, o capitalismo. Não é apoiado em outro modelo,
melhor, que Marx pretende combater o capitalismo. Mas apoiado no próprio capitalismo, na sua compreensão, no seu dinamismo ou contradições.
Juntando essas duas características, podemos dizer que Marx combatia em
Proudhon o academismo, mas não exatamente, e sim o mau academismo,
o tipo de academismo representado por Proudhon (na opinião de Marx).
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3) Marx e os grandes utopistas. O pensamento socialista, desde a Antiguidade (quando começa o socialismo?), ou o embrião do que viria a ser o
pensamento e o movimento socialistas, era até Marx quase que totalmente
dominado pelo que hoje chamamos de utopia. Quando Marx viveu, sobretudo na sua juventude, o movimento socialista, ainda muito frágil, era
dominado pelos utópicos. As grandes figuras eram, pela ordem histórica,
Saint-Simon, Owen, Fourier e, pouco mais tarde, Proudhon. Além de outros, tais como Cabet, Louis Blanc e Blanqui, talvez menos importantes para
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a teoria julgada em si mesma, mas fundamentais para a história do socialismo e do pensamento (quer dizer, por causa do impacto que suas propostas
de ação tiveram sobre o pensamento socialista).
Digamos que um historiador se proponha a situar Marx no tempo
em relação aos grandes utópicos. Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, e
Proudhon em 15 de janeiro de 1809. E tinham, pois, 26 e 36 anos quando,
a partir de fevereiro de 1845, em Paris, aconteceram os famosos encontros
entre ambos . Marx começa sua produção intelectual quando Proudhon já
era um intelectual maduro (pelo menos um pouco mais maduro) e bastante conhecido. Fourier já tinha morrido havia aproximadamente dez anos
(morreu em outubro de 1837) e Saint-Simon há muito mais tempo (1825).
Quanto a Owen, tinha então 75 anos e tinha uma atuação junto das causas
trabalhistas que nos fazem perguntar por que Marx e Engels não se aproximaram dele. Talvez nem haja uma resposta.
Quais poderiam ser as datas do ciclo dos grandes utopistas? Uma sugestão seria colocar seu início na Revolução Francesa – a não ser que consideremos Rousseau um grande utopista – com Baboeuf e Saint-Simon,
e seu término com Owen (que faleceu em 1858 ) e Cabet (que publicou
seu Voyage em Icarie em 1840 e morreu em 1856). Seria razoável, então,
propor: de 1789 a 1858.
Para esclarecimento do leitor, estamos nos referindo aos grandes utópicos. Houve antes deles muitos utópicos, principalmente no chamado período das utopias literárias, de More a Rousseau. E houve depois: Wells, que
a partir de 1905 (Modern utopia) passa a apresentar a palavra utopia como
algo positivo. Ernst Bloch. Na segunda metade do século XX, de repente,
um grande número de pensadores utópicos de um novo tipo, modernos,
acadêmicos, e muito mais coerentes: o próprio Ernst Bloch, Duveau, Ruyer,
Muchielli, Marcuse, Buber, Szacki, Furter, Paulo Freire... Inclusive, há uma
importante corrente de antiutópicos: Aldous Huxley, Skinner, Orwell, Gilles Lapouge, Kolakowski, Popper...
Por razões diversas, algumas teóricas, outras políticas, e outras até mesmo pessoais, Marx tornou-se um inimigo dos utopistas. Foi em oposição aos
utopistas que Marx pôde desenvolver o seu combate à alienação e diversos
outros aspectos positivos do seu pensamento. Embora, também por causa da
oposição aos utopistas, Marx tenha caído em alguns “erros”. De qualquer forma, a oposição aos utópicos foi decisiva, entre erros e acertos, se é que faz senUtopia e Marx
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tido falar em erros e acertos, para que Marx encontrasse a sua fisionomia, a lógica do marxismo, que liga de uma ponta a outra toda a sua obra. Tanto, pois,
com relação aos seus aspectos positivos como negativos, nunca poderemos
entender o pensamento de Marx se não o referirmos como oposição à utopia.
Um detalhe importante. Não estamos falando de um ser humano, Karl
Marx, e das falhas que possa ter tido como pessoa, levando para a teoria, por
exemplo, sua antipatia por Proudhon e nem estamos falando de seu conservadorismo sexual. Estamos falando do marxismo como uma região do
pensamento, de uma formação abstrata que foi descoberta por Karl Marx,
mas que poderia ter sido descoberta por outra pessoa. Se fosse descoberta
por outra pessoa, teria sido o marxismo diferente? Uma hipótese forte é de
que seria, mas não nos seus pilares de sustentação.
Intuitivamente, o quadro é muito simples. Havia, de um lado, a luta
dos trabalhadores. E do outro havia intelectuais. Tratava-se, simplesmente,
de colocar os intelectuais a serviço dos trabalhadores, ou seja, tratava-se de
inverter o que pensavam os intelectuais, sobretudo os utópicos. Em outras
palavras, o socialismo utópico imaginava que a revolução viria das pessoas
mais esclarecidas, que eles salvariam os pobres e trabalhadores a partir da
cultura, e o marxismo veio afirmar que a salvação dos trabalhadores, a revolução, viria deles mesmos. E que inclusive a salvação do pensamento e da
filosofia viria da negação da essência do acadêmico, quando os intelectuais,
de certa forma, se negassem para encontrar uma nova estrutura para o pensamento exatamente entre os trabalhadores.
A mudança de lado, dos intelectuais que passam para o lado dos trabalhadores, também pode ter outra interpretação: a mudança da Desmontagem para o Cientificismo, dos séculos XVI, XVII e XVIII para o século XIX.
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4) O papel do intelectual sob o Cientificismo. É muito compreensível
que um intelectual, seja estudando uma ideia em si mesma, seja estudando a
realidade concreta, se sinta lisonjeado com os resultados intelectuais, abstratos,
a ponto de pretender iluminar o caminho, e que suas ideias tenham alguma
serventia. Mas o pensamento do século XIX considerava que tinha a missão
de romper com esse esquema herdado do Iluminismo: essa crença em que o
pensamento possa mudar de fora para dentro a realidade, como se pudesse
emprestar à realidade a sua estrutura. Os iluministas viviam embevecidos com
a força do pensamento. Uma vertente do Cientificismo do século XIX apon162
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tava para outro rumo: curvar-se e apagar-se diante da realidade. Descrevê-la,
apenas, expondo suas leis. Talvez o Cientificismo acreditasse como nunca na
força do pensamento, mas dentro da sua estrutura não é assim que se passava,
a força do pensamento se dava exatamente na sua capacidade de manipular,
potencializar, unir, às vezes deturpar as forças da natureza. Ou: a força do pensamento somente atingiria sua máxima potência quando e na medida em que
ele se submetesse, que se transformasse em um servo da natureza.
A revolução concreta (que tinha se desenvolvido alheia às propostas dos
revolucionários acadêmicos) parecia mais forte até mesmo do ponto de vista
da teoria acadêmica. Quer dizer, os teóricos deviam desenvolver as suas teorias
a partir da observação; era, pois, a revolução concreta que devia transferir as
suas conquistas teóricas para os acadêmicos, e não os acadêmicos para os fatos.
E não se tratava exatamente de dizer que a realidade era mais importante do
que a academia, isto sim, mas também que a realidade era a chave para resolver
os problemas da teoria acadêmica. E mais, a descrição da realidade deveria ser
tão abrangente que o pensamento aparecesse como um caso como qualquer
outro, como uma aplicação pura e simples das mesmas leis gerais da ciência.
Marx desenvolveu paralelamente um pensamento ligado aos fatos políticos e crises políticas, de um lado, e, de outro, à problemática acadêmica.
Marx percebeu que a revolução real trazia as respostas exigidas pelo desenvolvimento acadêmico da teoria; percebeu como filósofo e acadêmico que a
solução para os problemas da academia estava em voltar-se para fora, para o
mundo que se contrapunha a ela. Marx admitia que a teoria poderia servir
de alguma coisa à revolução: pelo menos para dar melhor organização e
consistência às ideias correntes (subterrâneas?) nos meios revolucionários.
A questão: a organização (dos trabalhadores, da realidade) melhorada
pela academia retornaria à realidade, agora com a capacidade de transformá-la? O marxismo não só incorpora as discussões em torno do tema, como
sem dúvida sai fortificado da dificuldade.
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5) Marx e o socialismo histórico. Curiosamente Marx não mantinha
boas relações com o pensamento socialista propriamente dito. Ele, que era,
evidentemente, muito mais socialista do que filósofo ou economista. No
princípio, no entanto, não era assim. O berço do pensamento de Marx é
Hegel, que ele respirou na juventude. De Hegel se pode ir para a direita
ou para a esquerda. Marx foi para a esquerda, pois logo se encanta com os
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grandes socialistas utópicos do seu tempo. Marx, inclusive, antes da ruptura
(1846-1848), escreveu muitas páginas elogiosas a respeito dos utopistas, que
eram, então, os socialistas mais evidentes.
Não parece possível, em um espaço ligeiro de um livro dedicado a
outro assunto, dar uma ideia aproximada da complexidade do movimento
socialista que antecede Marx. Mas há muitos livros sobre o assunto. Alguns
deles, marxistas, consideram o socialismo anterior a Marx como a pré-história do marxismo, desconhecendo que as ideias utópicas e a utopia, como
movimento, passam ao lado do marxismo, apesar de terem sido abaladas por
sua existência. Abalo mútuo, na verdade.
Havia um desenvolvimento relativamente linear do pensamento socialista, desde, principalmente, Thomas More. Mas as ideias socialistas de
então se organizam de uma forma diferente das nossas ideias e das ideias
socialistas de hoje, e são, portanto, difíceis de serem compreendidas por
nós. Os grandes socialistas que surgiram depois da Revolução Francesa propuseram, cada um deles, um novo caminho: Saint-Simon, Owen, Fourier,
Proudhon, e também outros menores, como Baboeuf, Considerant, Blanchi
e Cabet. E Marx surgiu como a proposta de um caminho, como mais um
grande socialista: um novo tipo de socialista, e de utópico. Era assim que ele
se concebia em seus escritos de juventude, hoje conhecidos como Manuscritos. Quer dizer, neste tempo Marx ainda era um utópico, como muitos
outros. A ruptura só viria depois.
Digamos que se podem destacar diversas tendências no socialismo: trabalhismo, materialismo, cristianismo, ateísmo, biologismo, evolucionismo,
intelectualismo, pedagogismo, administração, história, Economia Política,
literatura, psicologia, golpismo, anarquismo... materialismo e trabalhismo
são, pois, duas tendências entre tantas outras. E naturalmente, embora não
necessariamente, as duas aparecem juntas.
É importante destacar este espaço. Embora hoje se possa pensar que
os utópicos constituíam um grupo e Marx era um contestador, um corpo
estranho – ou algo parecido com aquilo que normalmente se chama de
ovelha negra –, olhando mais de perto o que vemos é que são muitas as
formas de agrupar as tendências do socialismo, hoje e naquele tempo.
Fourier, por exemplo, era um tipo muito mais estranho, ao grupo, do
que Marx. Owen, se olharmos pelo lado da eficiência, constituía também
um caminho muito diferenciado. Mudando de um ângulo para outro,
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poderíamos repetir essa afirmação com relação a diversos autores,
principalmente os mais importantes. Podemos afirmar e sustentar com
bons argumentos que cada um deles é a ovelha negra do socialismo.
As influências acadêmicas, Hegel e Feuerbach, a militância, o ambiente
que Marx tinha respirado na Alemanha, a polêmica com a esquerda hegeliana
pareciam conduzir muito naturalmente para um enriquecimento das novas
tendências esquerdistas que surgiam na Alemanha. Bastava fazer com que se
encontrasse com o socialismo muito mais desenvolvido da França. E Marx se
sentia incumbido de ser a pessoa por onde se desse esse encontro (que mais
tarde se tornou triplo, pois agregou também a Economia Política inglesa).
Aos poucos, Marx se aproxima de um grupo ainda não muito bem
definido, mais político, mais adepto do confronto, e mais próximo da classe trabalhadora. Que era uma das tendências do socialismo mencionadas
logo atrás, embora um pouco difusa. Ou talvez fosse mais exato dizer que
havia a tendência de algumas das características se agruparem. Características com afinidades. O século XIX carregava a paixão pelo dinamismo,
pelas transformações, pelos confrontos, e assim Edmund Wilson expressa
a mesma opinião, de que o marxismo, em suas grandes linhas, é anterior a
Marx . Marx então parecia ter grande admiração por Proudhon, que tinha
algumas dessas características. Mas não todas. Proudhon era utópico, sim,
mas, como Baboeuf e Owen – e diferentemente de Saint-Simon e Fourier –
estava ligado ao trabalho e aos trabalhadores, e de todos era o único que agia
politicamente: era um deputado muito conhecido e combativo.
Vistas as diferenças pelo prisma de Marx, o problema fundamental é a
alienação. Não devíamos construir um modelo, discutir na teoria uma meta,
e sim compreender as lutas dos trabalhadores, sua exploração. E participar de
sua luta, ao seu lado, levando a contribuição do pensamento acadêmico. Os
utópicos eram socialistas de uma época em que estas lutas e estas contradições
sociais ainda não estavam vivas o suficiente. Agora, já na metade do século XIX
(mais precisamente em 1848), não era mais o tempo de elucubrações, e sim de
participar de uma luta em andamento, real. Mas, para os utópicos, a diferença
com Marx era de outra ordem: a questão do poder, da ditadura, ou da violência.
Assim, a disputa entre Marx e Proudhon tinha duas interpretações,
a de Marx e a de Proudhon. Para Marx, o problema era a alienação, o intelectualismo e o academismo: os utopistas, representados em Proudhon,
seriam alienados, acadêmicos, pessoas envolvidas com seu universo livresco
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e sem condições de compreender a realidade. Pelo lado dos utópicos, representados por Proudhon, o problema era outro, a liberdade, o compromisso
profundo com o respeito pelas decisões dos outros, a construção pedagógica
de instituições e pessoas capazes de tomar decisões, a descentralização.
O passo dado por Marx, dentro do movimento socialista, foi sem dúvida um grande progresso. Na medida em que Marx adequou o socialismo
às exigências epistemológicas do século XIX, ele estabeleceu as bases para
que fosse possível qualquer avanço futuro. Não foi uma tarefa fácil; o socialismo, principalmente enquanto utopia, estava muito preso às estruturas
do Iluminismo. Rousseau, Hegel, os grandes utópicos, a economia política, a historiografia nascente, a jurisprudência, e também mudanças mais
estruturais no espaço entre filosofia e ciências, e muitas outras mudanças
prepararam o terreno, mas juntar as peças todas em um conjunto harmônico exigia uma mente muito poderosa. Contudo, na medida em que Marx
consegue resolver problemas do socialismo se aliando a ideias e tendências
externas ao socialismo, tais como o materialismo, Hegel, trabalhismo, Ateísmo, encontrou uma solução onde não havia como preservar algumas teses
fundamentais do socialismo, que então era utópico, tais como a liberdade,
principalmente, mas também a valorização da pedagogia, a crítica do cotidiano, o cooperativismo. Evidentemente, não era possível uma solução que
agradasse a todos os lados, um utópico pacifista sem dúvida não agradaria a
grupos anarquistas violentos, por exemplo.
Por outro ângulo, o grande progresso conseguido por Marx foi ter superado, no pensamento social, como um todo, a fase dos princípios. Dos grandes princípios. Metodologicamente os utópicos desenvolviam suas propostas a
partir de princípios, tais como justiça, educação, amor, bondade, organização
. Embora estejamos externando uma opinião apressada e superficial. Mas foi
exatamente aí que o marxismo, como sistema e como metodologia, revelou
uma dificuldade na prática acadêmica: preservar certos princípios, pois, embora metodologicamente estivéssemos muito tendentes a nos livrar deles, no
resultado final exigíamos que eles fossem preservados. Essa figura pode ser
comparada com um arquiteto que abandonasse metodologicamente a beleza
a favor da praticidade, mas que – ele mesmo e seus críticos – desejasse no fim
não só a mesma beleza que se conseguia antes, e sim um novo patamar na
realização do Belo platônico. Ter aderido à praticidade foi apenas um truque,
um meio para se atingir o Belo. Um belo mais belo, não só porque prático.
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Idealmente o socialismo deveria passar pela ciência do século XIX e
sair do lado de cá mais fiel que nunca aos seus princípios. Não foi o que
aconteceu. O século XIX produziu, na sequência, Lenin e Gandhi, mas
também Stalin e Hitler.
Em Marx, os princípios ou ideais do socialismo não são atingidos diretamente, e sim através da ciência. Mas, ao adotar esse atalho, não teria Marx
se perdido? Não teria aderido tão fortemente à lógica concatenada da ciência
que os princípios se tornaram secundários?
Podemos arriscar a seguinte afirmação, para análise: a utopia exige a volta
ao método dos grandes princípios. A ciência, os jogos, a arte, a administração,
a matemática, todos, mas supervisionados com a mão de ferro dos princípios.
Enfim, embora o marxismo tenha relações profundas com o socialismo,
marxismo e socialismo não são a mesma coisa. Assim como utopia e cristianismo. Mas a identificação da utopia com o socialismo é muito menos questionável do que a que a existente entre marxismo e socialismo. Sobretudo o compromisso dos utópicos com o socialismo é muito mais consciente, constante
e determinado. Em nenhum momento o utópico perde de vista que é um
socialista. E os marxistas, pelo menos tendencialmente, muitas vezes são, antes
de tudo, cientistas sociais, e apenas em um segundo momento socialistas.
Pois bem, uma das formas, não a única, pela qual Marx se afastou dos
socialistas utópicos, e procurou se constituir como o único socialismo existente
(logo a seguir, a disputa passa a se dar entre utópicos, principalmente proudhonianos, anarquistas e marxistas), foi a questão da alienação, que se une a outro
conceito, de academia. Ou seja, para Marx a alienação se dá porque a academia
produz um pensamento abstrato e se afasta da matéria e do trabalhador.
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(6) Era Marx um intelectual? Evidentemente era. Um dos maiores intelectuais em todos os tempos. Até que ponto? Pois bem, vamos rodear essa
questão, talvez um pouco como os advogados do diabo católicos, com a
tarefa de sustentar uma posição absurda.
Marx representa dentro do socialismo, sob determinado ângulo, a maturidade acadêmica. Marx não só leva o socialismo a ser um pensamento e
uma ideologia mais capazes de mudar o mundo, mas também a ter um procedimento mais lógico e mais aceitável segundo as exigências da academia.
Saint-Simon, Owen, Fourier e Proudhon são românticos; geniais, mas, do
ponto de vista intelectual, amadores. Marx e Engels eram intelectuais alemães
Utopia e Marx

167

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

formados na escola mais avançada, de posse dos instrumentos metodológicos mais refinados, conheciam em profundidade as últimas contribuições da
filosofia, da economia política, e, embora talvez um pouco menos, da história. Provavelmente conheciam pouco tanto história quanto literatura. Mas
conheciam bem particularmente a história política recente. Inclusive, tudo
indica que o traço dos utópicos, de serem amadores, autodidatas, românticos,
não deve ser imputado apenas ao acaso, mas formava com outros traços dos
utópicos um conjunto coerente. Marx, sobretudo, tinha uma boa formação
filosófica, inclusive, sua tese de doutorado foi sobre filosofia grega, e pode-se
afirmar sem muito receio que foi na filosofia que ele aprendeu a manejar o
pensamento. Seus primeiros escritos são mais filosóficos do que os últimos,
embora não se organizem exatamente em torno das questões preferidas da Filosofia, tais como Metodologia, Teoria do Conhecimento ou Psicologia. Hoje,
nestes séculos XX e XXI, o panorama mudou e pode-se afirmar que praticamente todos os intelectuais, inclusive utópicos e marxistas, são profissionais,
acadêmicos, ainda que uns mais do que outros.
Agora, suponhamos que intelectual seja conceituado muito estritamente
como profissional ou especialista em pensar. Poucos pensadores da história
estudaram tão seriamente quanto Marx, mas, por outro lado, provavelmente
o seu modelo de intelectual era diferente do modelo de Kant ou Hegel, ou
muitos professores do seu tempo e principalmente de hoje. Talvez porque não
tenha ministrado anos a fio cursos ou orientado trabalhos sobre problemas filosóficos ou sobre filósofos. As tarefas de pensar e escrever exigem muita dedicação, mas o ambiente universitário, discussões, orientações, aulas, correções,
e o próprio contato humano característico do meio universitário fazem falta.
Embora às vezes o meio universitário conduza a muitos vícios.
Com certeza, Marx optou por se especializar em economia política.
Não só depois que passa a residir em Londres, mas muito antes. Desde os
Manuscritos da juventude parecia que, estabelecida a base filosófica, o problema mesmo era a economia política.
Marx e Proudhon, embora muito sérios do ponto de vista acadêmico,
sempre são polêmicos. A polêmica dificilmente permite uma análise cuidadosa dos argumentos dos adversários. O pensamento de ambos se organiza
a partir das polêmicas surgidas, não é um edifício erigido tranquilamente a
partir de problemas fundamentais. Como é sabido, ainda mais dependente
de embates circunstanciais é o pensamento de Lenin. Para se compreender
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o pensamento de Marx e Proudhon, como de outros autores, como, por
exemplo, Gramsci, só mesmo a partir de uma reelaboração. Acrescente-se:
só é possível conhecer esses autores a partir de uma reelaboração feita por
outra pessoa, geralmente interessada de fato em clareza, coerência, entre
outras características que parece natural se exigir
A utopia até a primeira metade do século XIX não era o que é hoje,
não tinha a mesma coerência (que não teria sido conseguida se Marx não
tivesse existido), continha falhas, e não só falhas acidentais, mas também falhas metodológicas, de linguagem, confundindo-se, até, em alguns pontos,
com os inimigos do socialismo. Socialismo e utopia eram linguagens imaturas, que estavam encontrando seus pontos de equilíbrio, seus dogmas, conceitos, categorias, e que ainda não tinham eliminado totalmente algumas
bobagens, tais como considerar o povo como plebe ignorante . Ou, muito
pior: receitas para melhorar a raça humana. Parece contraditório. Mas, sem
dúvida, seria um erro imputar todos os erros e limitações utópicos ao fato
dos utópicos não serem acadêmicos profissionais.
Não que Marx tenha se livrado totalmente destas “bobagens”. O Evolucionismo social, do tipo ‘o socialismo vai vencer queiramos ou não’, pode
ser considerado como uma delas.
Contraditoriamente, pois, os utópicos, que valorizam mais o pensamento, seriam menos acadêmicos, e os marxistas, que valorizam mais a realidade,
seriam mais acadêmicos. Avançar por essa questão, evidentemente, extrapola totalmente os propósitos do presente livro. O importante é assinalar que
mais ou menos por esta época, quer dizer, pelos meados do século XIX, as
exigências que pesavam sobre os intelectuais estavam mudando. Marx inaugura um novo modelo, que depois seria acompanhado por marxistas, ativistas,
católicos, onde deveria ocorrer uma síntese da dedicação ao pensamento e à
ação. Embora na prática pareça que todos os intelectuais tenham pendido
mais para um lado do que para outro. Marx mesmo não foi exatamente, na
intenção sim, mas não na prática, um homem de ação. Se o compararmos
com Owen, Proudhon, Lenin, Gandhi, foi muito pequena a porcentagem de
horas por ele dedicadas a conversas, articulações, elaboração de documentos
programáticos, greves, formação de diretórios e grupos, assaltos ou campanhas
para levantar fundos, deserções e catequese. Apesar da extrema competência
demonstrada por Marx em levar adiante, ainda que sem concluir, sua obra gigantesca, principalmente O capital, nem de longe ele pode ser comparado aos
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socialistas citados acima no que diz respeito à ação. A dedicação e capacidade
de empreender e levar adiante uma obra política de organização e de levar a
cabo com sucesso o enfrentamento das forças inimigas do bem e do socialismo são empreendimentos que nos fazem deixar Marx e Engels de lado, para
olhar com admiração outro grupo, além dos citados Mao Tsé-Tung, Trotsky,
Fidel Castro, Tito, Luís Carlos Prestes e Brizola no Brasil, entre muitos outros.
Inclusive milhares de revolucionários e mártires cujos nomes nem ficaram
registrados. Marx foi essencialmente um pensador e escritor.
Não confundir nossa pergunta, se Marx era um intelectual, com uma
outra, pertinente também, mas em outro ambiente, se Marx era santo, um
santo do socialismo . Aqui as duas perguntas se confundem, em uma área
de intersecção: Marx, ao ter se dedicado tanto a escrever sua obra, não teria
se tornado um santo pela via do intelectualismo? Sua inquestionável dedicação, com muitos sacrifícios, inclusive para sua vida familiar, sem dúvida,
significa que tinha noção da importância do seu trabalho intelectual para o
futuro da classe operária e da humanidade. Não seria esse um argumento
suficiente para a sua canonização?
Marx, enfim, como pessoa e como autor, é um personagem complexo.
Como, parece, são todas as pessoas. Se quisermos organizar suas características
segundo o critério “boas e más”, temos, entre as boas, que Marx era socialista,
verdadeiramente; extremamente determinado como intelectual, a ponto de
que sua determinação e capacidade de enfrentar dificuldades materiais com
o fim de executar suas tarefas intelectuais beirem a santidade; situado em seu
tempo, principalmente no aspecto epistemológico; profundo e complexo no
seu longo desenvolvimento; tinha uma personalidade afável com seus familiares e amigos. E, já agora entre as características negativas, Marx era polêmico;
confuso, mas não só na organização do seu quarto, e sim também na organização do conjunto das suas ideias e mesmo na organização de pequenos textos;
não estabelecia uma boa relação entre o desenvolvimento de suas teorias e o
desenvolvimento de sua personalidade; era autoritário, tanto em suas ideias
como na sua relação com outras ideias e pessoas; não rejeitava o capitalismo
em sua vida cotidiana de forma muito consistente. Marx foi um intelectual,
não foi um santo socialista, e também não foi um homem de ação. Embora
seja difícil separar da santidade o que se chama geralmente de carisma, podemos nos arriscar a afirmar que Lenin e Fidel Castro, por exemplo, tinham
uma personalidade mais próxima da santidade do que Marx.
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Qual o interesse em se saber se Marx foi santo ou intelectual? Em
princípio, trata-se apenas de uma curiosidade, e uma ideia que completa o
quadro que estamos palmilhando. De outro, a suposição de que geralmente as pessoas vivem o que pensam, e Marx deveria ser compreendido, em
sua biografia, com fundamento em suas ideias. Ou, em sentido contrário,
na esperança de que talvez a sua biografia possa nos ajudar a compreender
melhor suas ideias. Mas, então, por que Marx, em vez de ser um intelectual,
não foi um político, um empresário ou líder sindical? Foi, justificando, não
exatamente, então, um intelectual, mas um cientista social, tendendo para
a economia política, exatamente como exigia o seu pensamento. E se não se
preocupou em ter uma personalidade e uma vida coerentes com suas ideias é
porque, contraditoriamente, suas ideias não pediam isto, como pediriam se
ele fosse um utópico, e, se pedissem, talvez exigissem dele exatamente o que
foi, uma personalidade burguesa dedicada a destruir o capitalismo. Uma
pessoa capaz de absorver as contradições do sistema.
De passagem, podemos destacar, dentro de todo esse tema, dois pontos, ambos interessantes dentro de um enfoque topológico. Um, o fato de
Marx ter sido acadêmico e os (grandes) utópicos (do seu tempo), em geral,
não, ao contrário do que seria de se esperar. E, outro, o fato de que as ideias
utópicas incidem sobre a personalidade, pedem uma personalidade elaborada, têm o gosto da pedagogia, da análise da personalidade e do cotidiano, a rejeição profunda do capitalismo, e o marxismo não. Logo, põe-se a
questão: é difícil para um utópico compreender o que é, de fato, viver uma
vida pessoal como marxista, tanto para Marx quanto para qualquer outro
marxista. Difícil viver o ideal na prática se o próprio ideal, ao contrário da
maioria das religiões, não se põe o problema de ser vivido na prática.
Existe um ponto que se localiza um pouco mais dentro do conceito de
santidade e um pouco menos no conceito de intelectual. Esse ponto parece se
dever às críticas feitas por Berdiaev. Algumas pessoas, umas bastante conhecidas e, com certeza, outras anônimas, conseguiram elaborar – com sua obra, no
caso de serem intelectuais ou homens ou mulheres de ação, e outras vezes com
sua personalidade, cotidiano, coerência – uma proposta dotada de sentido.
Que funciona como um universo de apoio, do qual se pode fazer, inclusive,
uma crítica ao burguês, ao liberal, ao capitalista. Marx não parece uma pessoa
e nem uma vida assim, que se ofereça para a análise e para a admiração em
todos os pormenores. A personalidade de Marx nem é bem elaborada, nem
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muito elaborada, nem se distingue muito profundamente da proposta de personalidade daqueles que combate, principalmente o burguês. Marx pode ser
compreendido como uma síntese entre conservador e uma pessoa apaixonada
pela ciência e pelas mudanças científicas e sociais, o que incluía um detalhe
muito comum em seu tempo, o Ateísmo. A síntese, contudo, não se funde em
uma proposta dotada de originalidade, unidade e sentido. Julgado como se
fosse um texto, um texto elaborado com a pretensão de ser uma obra de arte,
a personalidade de Marx não figuraria entre os grandes textos. Não concordo
com a afirmação de Berdiaev de que somente o cristianismo é capaz de se opor
ao liberalismo de forma eficiente. O materialismo de Sartre, por exemplo, nesse aspecto é mais convincente do que o materialismo de Marx. Até mesmo de
dentro do liberalismo pode sair um tipo mais convincente de oposição ao liberalismo, como Mill, Neill, Dewey ou Rogers, ou do herói escocês (William
Wallace) retratado no filme Coração Valente. O anarquismo de Tolstoi ou o
Hassidismo de Martin Buber são outras sugestões.
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7) O intelectualismo no século XIX. Marx, marxismo e o pensamento do
século XIX são coisas diferentes, mas nem sempre é fácil distinguir entre os três.
Aqui procuramos tratar Marx e o século XIX como se fossem uma coisa só.
A forma de pensar predominante no século XVIII, a episteme do século XVIII (e XVII), era a Desmontagem. E uma das formas de se definir
a Desmontagem é a análise intelectual. A realidade é desmembrada até se
tornar um conjunto desarticulado de peças.
Marx faz uma descrição dos métodos dos Economistas Políticos do século
XVIII . O que ele afirma é o que acabamos de afirmar no último parágrafo, que
estes autores desmontam a realidade, reduzindo-a a conceitos mais abstratos.
Marx compreendeu muito bem que o século XIX se opunha a essa visão
fragmentada do conhecimento. Quando Marx combate o intelectualismo dos
utópicos, combate junto com eles todo o Iluminismo. E combate junto o método da Desmontagem. Marx é o século XIX, cientificista, combatendo os séculos anteriores, particularmente XVII e XVIII, da Desmontagem iluminista.
Faz sentido – não é equivocado, mas desde que não se simplifique – relacionar utopia com Iluminismo, e também com intelectualismo e metafísica.
Apesar de que apenas uma metafísica sem religião pode ser vinculada ao Iluminismo, já que o Iluminismo tendia a abominar a religião. A análise iluminista
é cética, fria, parte do zero, atitudes geralmente incompatíveis com a religião.
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O intelectualismo em si não é uma ideologia, quer dizer, uma ideologia completa, assim como também não são ideologias completas algumas das formulações aparentadas com ele: Humanismo, Renascimento e
Classicismo, e depois o jacobinismo, e nem o jesuitismo. Mas encontra na
utopia uma forma, peculiar, de se manifestar como ideologia. A utopia pode
mesmo ser compreendida como uma forma de intelectualismo: o intelectual
olha para o mundo e o reestrutura segundo as regras do pensamento.
Muito naturalmente o leitor pode estar se perguntando se Marx estava
preocupado com os trabalhadores ou se com os erros dos intelectuais. Se o que
mais o impressionava era a miséria da classe trabalhadora ou se a necessidade
de substituir o idealismo do século XVIII pela ciência do século XIX. Marx
era um intelectual típico que tinha encontrado nos trabalhadores um tema
acadêmico, ou era efetivamente um socialista envolvido com o universo do
trabalho? Ao que tudo indica, ele estava muito sinceramente envolvido com as
duas coisas, e um de seus grandes méritos foi compreender que os problemas
da sociedade e os problemas da academia tinham muito a ver um com o outro.
Não que exatamente um influenciasse o outro, muito menos que o mundo da
academia influenciasse a história ou a sociedade, e sim que esses dois mundos
passavam pelas mesmas mudanças, que havia entre ambos algum isomorfismo
(o que acontecia a um deles acontecia de forma semelhante no outro).
Ou podemos formular essa mesma definição de uma maneira mais
condizente com a mentalidade do início do século XIX: Marx pretendia
um, desenvolver uma ciência da sociedade, dois, que mostrasse o processo
revolucionário em andamento. Não necessariamente nessa ordem. Pretendia
fazer a revelação, portanto, de uma marcha inexorável, que não dependia
nem de Marx nem de qualquer outro intelectual .
O leitor deve estar já se perguntando também: o cientista, modelo que
o século XIX coloca no lugar do intelectual iluminista, não é ele também
um intelectual? A resposta é muito simples: sim, só que de outro tipo de
intelectual. O cientista procura as leis, mais se submete ao seu objeto do
que procura, como o iluminista, transformá-lo pela desmontagem e remontagem. Mas, por outro lado, o cientista é participante, quente, envolvido, e
não um analista frio. O cientista é menos um filósofo, e mais um especialista, o que inclui a vivência em um hospital, em uma mina de carvão, na
sala de aula, na bolsa de valores, no governo. Ou, se não, o conhecimento de
relatórios, estatísticas, análises clínicas, pesquisas de campo.
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Um detalhe deve ser observado. O intelectual do século XIX, o cientista, sob um determinado aspecto de uma determinada acepção de intelectual, não é um intelectual, e sim um prático. O intelectual é um especialista, especificamente do pensar. Do ensinar e do escrever, também, mas
em primeiro lugar do pensar. Ele não pensa como as pessoas comuns, e sim
como um entendido, que utiliza metodologias sofisticadas, que conhece e
opta entre diversos procedimentos, que geralmente domina alguns. Mas,
evidentemente, um especialista em pensar é diferente de todos os outros
especialistas e práticos, porque o pensamento é a atividade fundamental do
ser humano e é também o fundamento de todas as outras especialidades. E,
embora mais indiretamente, de todas as práticas humanas.
O homem ideal, para o Iluminismo, era um intelectual. A crítica feita por
Cervantes em Dom Quixote não parece indicar que o intelectual fosse modelo
superado. Talvez se pretendesse superar um tipo de intelectual, que lia sem crítica, que incorporava ideias diversas sem qualquer critério. E o século XIX, cientificista, ao propor um novo tipo de intelectual, devia também criticar seu predecessor. O que fazia sentido. O intelectual iluminista, especialista em pensar,
parecia ser antes um doutor, detentor de um saber cartorial, vinculado ao poder,
inútil, incapaz de ocupar uma função no conjunto do saber e da sociedade, etc.
Mais adiante, vamos nos dedicar ao fato de que no marxismo os elementos estão mais amarrados, e na utopia estão mais soltos, mas agora não
é isso que interessa. E sim que o mundo material concebido como material
é mais articulado, amarrado, se comparado com as ideias. Ou, pelo menos,
parecia assim no século XIX. A academia e a universidade, no século XIX,
estavam voltadas para um resultado, que era entendido como ciência. A universidade no século XX está antes determinada a se organizar, a estabelecer
um funcionamento, de onde saem resultados, certo, mas onde os resultados
são apenas uma decorrência natural, um desdobramento. No século XX a
universidade e a concepção do conhecimento elaborado mudaram bastante;
por causa das Geometrias Não Euclidianas, Teoria da Relatividade, Teoria
dos Quanta, Psicologia Experimental, psicanálise, antropologia, hermenêutica, linguística, autores como Max Weber, Adorno, Rogers, Foucault,
Bakhtin, Barthes, Bloch, Habermas, Paulo Freire, Edward Thompson, escolas como a Escola Nova, Nova História, Escola de Frankfurt, New Left. E
por outras causas colocadas fora da universidade, evidentemente. Algumas,
inclusive, onde estão muito vinculadas à universidade e à sociedade. É o
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caso, por exemplo, da relação entre as teorias filosóficas e científicas que
foram abaladas com a derrota do Nazismo, a derrocada dos imperialismos
inglês e francês, a derrota Norte-Americana no Vietnã, a queda do muro de
Berlim. Tais mudanças podem ser mal resumidas pela expressão de Habermas: guinada linguística. O mundo material não é mais o mundo material
lá fora, que a ciência procura captar, mas é o mundo retido nas teias da
universidade, é o mundo que é compreendido e falado. Ou seja, hoje não
só pensamos que pensamos de forma diversificada, mas pensamos que o
mundo é assim também, ou seja, não acreditamos que apenas o enxergamos
diversificado, mas que ele é diversificado em si mesmo. Certo, a academia
é composta de diversas especialidades, ou departamentos, ciências, faculdades, como se queira chamar. Todas elas irredutíveis uma à outra. Inclusive,
por trás da utopia há um modelo de pessoa que inclui a fragmentação e
o diálogo. O indivíduo utópico modelo, que é uma versão do indivíduo
moderno, é alguém que busca uma unidade, sim, para a sua personalidade,
mas trabalhando sempre com a pluralidade, sem o propósito de eliminar e
esquecer a pluralidade, inclusive com algum sofrimento. Uma pluralidade
no tempo e uma pluralidade no espaço, quer dizer, um indivíduo dividido,
que transita entre diversos espaços, exigências, discursos.
O século XIX e Marx tinham como modelo epistemológico a realidade
primeiro, e em segundo lugar o conhecimento, assim o papel da universidade seria lutar para retratar a realidade. O modelo de indivíduo é prático,
como se o intelectual tivesse uma deficiência essencial . O intelectual é problemático, ele deve se transformar em uma pessoa comum e inserida no
mundo para conseguir um conhecimento válido. Ou seja, o intelectual por
si mesmo não pode conhecer, e assim é obrigado a deixar de ser o que é, ir
para o mundo como um prático, para só depois retornar a ser intelectual de
posse do conhecimento conseguido em terras estranhas. Por outro lado, no
século XX, como o mundo só existe retido nas teias da linguagem, que são
mais competentes quando organizadas como especialidades universitárias, o
conhecimento que vale é o obtido pelo intelectual. Tudo que se conhece no
mundo: na profissão, na família, no cotidiano, deve ser reprocessado pela
universidade para conseguir o status da validade.

Có

8) A universidade e o marxismo. Não parece equivocado supor que o
ambiente universitário, acadêmico, do tempo de Marx e em qualquer tempo,
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já apresentava algumas características pouco marxistas. Ou, por outro ângulo,
que marxismo e academia mostravam, então, alguma incompatibilidade.
A universidade é essencialmente pluralista e o marxismo essencialmente unitário, autoritário. É verdade que alguns acadêmicos vão encontrar no
marxismo a resposta para suas aspirações, embora tal projeto só comece a se
consolidar depois da vitória bolchevique na Rússia, em 1917.
Aparentemente aconteceu algo curioso. O marxismo é forte candidato a
“expressão mais completa do pensamento do século XIX”. O modelo de pensamento do século XIX, que temos chamado de Cientificismo, teria em Marx
sua expressão mais completa e acabada. Contudo, Marx não era muito conhecido durante o século XIX. Alguns pesquisadores consideram que o marxismo
até o fim do século XIX era conhecido de muito poucas pessoas. O marxismo,
expressão de todo um século, somente vai se transformar no que de fato é no
século seguinte, o XX. O marxismo seria, então, de fato, um pensamento do
século XX, com larga aceitação nos meios políticos e universitários. Embora
com um perceptível declínio, como se lentamente o marxismo deixasse de
satisfazer às exigências do século XIX tardio. Ou, corrigindo: como se um
marxismo tardio deixasse de satisfazer a um século XIX tardio.
Estamos convencionando como século XIX tardio o início do século XX,
o que só faz sentido supondo como válida a hipótese de que epistemologicamente o século XIX avança sobre as primeiras décadas do século XX. Segundo
essa hipótese, no fim do século XIX e início do XX, o campo das ciências se expande, o que, em um primeiro momento, alimenta os projetos do Cientificismo
(que estamos chamando de episteme do século XIX). Uma ampla explicação do
universo, inclusive e principalmente do universo social, seria possível, sem saltos
(ao passarmos da antropologia para a linguística, por exemplo). Mas, em um segundo momento as ciências novas e os desenvolvimentos das antigas começam
a minar os fundamentos do Cientificismo. E exigem uma revisão dos sonhos da
ciência, principalmente da sua formulação positivista.
Se o pensamento do século XIX era diferente dos séculos XX e XXI,
certamente a universidade do século XIX era também diferente da universidade dos séculos XX e XXI. Com certeza, a universidade do século XIX
tendia mais fortemente para o positivismo. O positivismo amadurece durante o século XIX, e atinge seu apogeu na virada do século, mas ao mesmo
tempo em que declina avança em termos de consistência filosófica. Fica,
digamos, mais forte nas suas estruturas enquanto por fora começa a ruir. O
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positivismo abandona aos poucos suas pretensões filosóficas abrangentes,
suas tentativas de explicar o mundo, e se encastela em reinos mais limitados, como a psiquiatria, linguística, lógica. Encastela-se principalmente em
domínios anglo-saxões. Não estamos falando de nomes, de pessoas, pois, só
para dar alguns exemplos, Durkheim e Croce são latinos, e são considerados
mais positivistas do que Dilthey, Gadamer e Marcuse, que são anglo-saxões.
A utopia teve dificuldades no século XIX, por ser um século tendencialmente positivista. Mas se dá bem com o século XX. Que é o século do
diálogo, da pluralidade, da cultura e da língua. Por outro lado, a estrutura,
quer dizer, a espinha da utopia é mais complexa do que a do marxismo, e
exigiu, por isso, uma maturação mais demorada. O marxismo está mais
próximo da Biologia, Engenharia, física, Economia Política, direito e a utopia dependem de avanços mais difíceis na filosofia, antropologia, história,
linguística. Se o século XIX pedia uma ciência universal, da qual as diversas
especialidades universitárias seriam peças, o século XX pede a universidade,
onde o que importa é garantir o diálogo entre as diversas especialidades. A
unidade não é uma conclusão, mas um funcionamento. Não se dá no nível
do conteúdo, mas apenas no nível da forma.
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9) Ciência e fórum. Ciência é uma das palavras chaves do marxismo.
Metodologia, para o marxismo, significa um trabalho em que se pretende que as múltiplas contribuições sejam todas enfeixadas em uma única
imagem científica da realidade. “Científica” inclui ideias como: unificada,
coerente, articulada. Quanto à utopia, as contribuições, por exemplo, da
geografia, psicologia, matemática... não necessitam entrar em acordo. O diálogo preserva a especificidade de cada uma. A inconclusão e o desacordo
são suportáveis. Metodologia, rigor e arte são na utopia mais importantes
do que no marxismo, exatamente porque na utopia não faz sentido fazer
sacrifícios em função da unidade. Muitas vezes uma contribuição é avaliada por critérios outros, tem valor cultural e pedagógico, e mesmo que seja
absolutamente incompatível com outras contribuições mais consolidadas,
nada pode ser tão grave que induza à sua eliminação. Talvez haja falsidades
interessantes e verdades apenas óbvias. Para a cultura, a verdade é sempre
um fato importante, mas não tão central quanto para uma ideologia centrada na ciência; certamente tem importância, por exemplo, saber se de fato
houve um dia uma mulher que pode ser considerada como Madame Bovary,
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talvez com outro nome, mas, com mais certeza ainda, importa que haja um
livro onde ela vive, sempre que alguém se dispõe à leitura. O fórum só pode
ser concebido com múltiplos participantes. Uma realidade contraditória e
o próprio espetáculo de um conjunto diferenciado, desarticulado, variado
por suas contribuições uma à outra, não constituem um problema, mas
agradam ao gosto utópico. Magia, moda, futilidades da jurisprudência e da
administração, métodos de alfabetização, jardinagem, esportes, religiões no
plural, informática, culinária, tudo isso, que o marxismo só admite quando
vinculado ao processo central da economia, são elementos aproveitados pela
utopia para formar um conjunto menos harmônico, menos articulado, mas
que se pretende mais moderno e mais sofisticado.
A utopia moderna é bastante diferente das propostas utópicas de Platão em A República e, sobretudo, em As leis de dotar a constituição de um
país de instrumentos fundamentais de controle e censura para todas as artes.
Mesmo uma arte antiutópica, liberal, conservadora, seria perfeitamente tolerada, por ser arte. Na universidade, para a utopia, todas as contribuições
de alguma forma se equivalem. Questionamos hoje as manifestações artísticas dos conservadores e liberais por ocuparem o que nos parece um espaço
excessivo. Mas de forma alguma a ideologia utópica patrocinaria a proposta
de uma sociedade que seja totalmente limpa de qualquer traço das manifestações das artes conservadoras, liberais, e outras questionáveis. Que podem
ser atividades muito distantes do trabalho tido como científico, mas que
são igualmente culturais e, portanto, indispensáveis para o funcionamento
da universidade como instituição. O papel das ideologias federacionista e
utópica em uma utopia social seria de garantir da pluralidade e de elas mesmas serem disponíveis entre muitas outras, para todas as pessoas. As pessoas
vão dispor de muitas ideologias, federacionismo e utopia estarão entre estas
ideologias, e terão o papel estrutural exatamente de preservar a pluralidade.
Apesar da profunda identificação, os utópicos também têm dificuldades
com a academia. A utopia valoriza a natureza e os sentimentos. A criatividade
e a vida comunitária. Princípios que não se opõem, mas que apresentam algumas dificuldades dentro da academia. O projeto de uma vida comunitária,
onde todo o universo, particularmente a cultura, é visto como um conjunto
de instrumentos para a nossa vida, para nossa relação com a nossa vida, nosso
corpo, com a natureza e com os outros, não é exatamente a mesma coisa que
uma vida dedicada à pesquisa. Charles Autran em Utopie, ou du rationel a
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l’humain critica o intelectual obsessivo, que ele identifica com a utopia. Embora um utópico possa resvalar para o profissionalismo acadêmico e para a
pesquisa obsessiva, normalmente não é o que acontece. As dificuldades ficam
maiores quando se trata de pesquisa em Ciências Exatas, Físicas ou Biológicas.
E também Esportes e Artes. Em outras palavras, uma pessoa dedicada a uma
especialidade universitária se afasta do modelo utópico quando a dedicação
é obsessiva e exclusiva. Mesmo quando se dedica a uma especialização mais
próxima dos interesses humanos, (tais como pedagogia, geografia, psicologia, sociologia, história, etc., ou mesmo música e artes em geral). Mas, se a
especialização é em algum esporte ou Ciências Exatas, Físicas e Biológicas,
torna-se ainda mais problemático para um especialista obsessivo se manter
dentro do modelo utópico. O utópico deveria, como O grande Meaulnes, de
Alain-Fournier, ter uma relação apaixonada, mas difícil, com a universidade.
Evidentemente, no seu desenvolvimento é possível que até um trabalho
acadêmico sobre Matemática tenha um tratamento humano, e um trabalho
acadêmico sobre o sentimento materno tenha um tratamento exato. Ou, talvez melhor: desumano. Um pianista ou um pintor obsessivos com sua arte
não configuram um indivíduo que, na universidade, trabalha com áreas perigosas, de exposição e crítica de sua personalidade, de suas ideias e comportamento. Não se trata, seria muito simplista, de que a filosofia, por exemplo, nos
faça pensar melhor sobre problemas cotidianos, ou mesmo se trata de afirmar
que nos instrumente com conceitos e situações cotidianas que possam depois
ser inferidas para os nossos casos particulares. Estar em contato constante com
problemas humanos, questões humanas, soluções humanas nos torna pessoas
mais hábeis, complexas para tratar com nossos problemas humanos pessoais.
Mesmo que eu nunca me sinta uma barata, nem seja um menino sofrido
trabalhando em uma fábrica de queijo, mesmo assim, eu me torno melhor
lendo Kafka e Dickens, uma pessoa mais complexa. Em tese, estatisticamente.
A palavra universidade expressa melhor os interesses da utopia do que
academia ou pesquisa. Porque, como vimos, a universidade é algo muito
mais amplo e complexo do que a especialização ou a pesquisa. Inclui amizades, lanchonete, emoções, esportes, e até burocracia e leis.
Esse conjunto, esse ideário, embora muito resumido, se transportado
para o universo ideológico marxista, produz um conjunto muito mais estreito: ciência, conhecimento, pensar certo, história, trabalho intelectual, criar
uma cultura proletária.
Utopia e Marx
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O espaço de pesquisa. Antes de iniciar um tema como este, que já é
clássico na literatura marxista, seria necessário fazer um levantamento dos
resultados já incorporados pela pesquisa. Como nossa intenção não é nos estender muito, porque o espaço reservado para este assunto no conjunto proposto para este livro é pequeno, nos bastam as contribuições mais abstratas.
Quais livros conteriam um tratamento típico, tanto marxista quanto
utópico? Haveria um livro pelo menos absolutamente marxista e nada utópico, e outro absolutamente utópico e nada marxista? Talvez não exista nem
uma coisa nem outra. Tomemos o exemplo de Michael Löwy, em Para uma
sociologia dos intelectuais revolucionários . Apesar de que o seu estudo é
feito através de um intelectual em particular, György Lukács, ele nos fornece
um exemplo muito típico de uma abordagem que hesita entre o marxismo
e a utopia. Nesse livro, em determinados momentos, a utopia significa um
idealismo com dificuldades com a realidade, romântico, etc. Mas em determinados momentos, utopia significa ética e coerência.
Löwy afirma que:
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“É neste nível que se situam as reservas e as objeções de Lukács ao Bolchevismo. Seu ponto de partida ideológico, que dá estrutura ao conjunto do
artigo, é, mais uma vez, um dualismo do tipo neokantiano, entre a ‹árida
realidade empírica› e a ‹vontade ética, utópica, humana›” .
E cita o próprio Lukács:

do

“Não acredito que seja necessária mais fé para o ‘rude heroísmo’ da decisão bolchevique do que para a lenta, aparentemente menos heroica, e,
entretanto, carregada de responsabilidades profundas, a luta que trabalha
a alma, longa e pedagógica, daquele que assume até o fim a democracia” .
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Sua análise dá excessiva importância, para um marxista, a leituras (às
leituras feitas por Lenin e Lukács) e a um itinerário muito mais intelectual
do que econômico.
Alguns dos leitores destas épocas que hão de surgir daqui para frente, a
não ser que haja um retorno no fluxo da história, e o autor, inclusive, prova180
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velmente assinariam embaixo de uma espécie de oração: se Deus não me deu
a oportunidade, por razões suas, de ter marchado nos primeiros dias terríveis
da Revolução Francesa, com guilhotina e equívocos da época, e nem, muito
mais e melhor, de ter participado dos dias difíceis da Revolução Russa, ou
Chinesa, ou Cubana, então que me dê forças para enxergar uma revolução
das mesmas dimensões nesses dias modorrentos de transformação da vida
humana pela cultura humana.
Juntando as duas partes, o livro dá a impressão de que a solução não
existe; se formos éticos e coerentes, ficaremos inevitavelmente distanciados
dos problemas e soluções reais, da ciência, mas se, por outro lado, tivermos o
senso da realidade, da revolução, dos problemas dos trabalhadores, nos distanciaremos do ideal e da ética. Somos oportunistas ou somos pedagógicos
; não parece possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ser utópico e ser
marxista não é uma opção que permite uma saída genial, uma síntese com o
lado bom de cada um. Por quê? À primeira vista não há motivo algum para
se acreditar que essa síntese seja impossível.
Gramsci, Mannheim, Wright Mills, Marcuse e Le Goff geralmente
são citados como autores clássicos e obrigatórios sobre o tema dos intelectuais, e, no conjunto, definem com clareza esse espaço sociológico. E não
podemos deixar de acrescentar Harry Braverman, Charles Autran e Roberto Freire (utopia e paixão). Mas há muitos outros, mais recentes, inclusive
brasileiros. Curiosamente a maioria deles, embora utilizem uma linguagem
mais marxista que utópica, nunca são marxistas ortodoxos, mas constantemente resvalam para a utopia.
Gramsci, Braverman, Mills, Mannheim são exemplos de uma
análise que prioriza o econômico, nos moldes marxistas, mas que satisfaz às exigências utópicas.
Entre eles, escolhemos Gramsci como referência fundamental do modelo de análise marxista. Embora pareça contraditório, já que Gramsci, sem deixar de ser marxista totalmente, poderia ser classificado não só como utópico,
mas como a mais utópica das abordagens do problema da educação, a referência. E isso não faria sentido, tomar como referência das duas posições contrárias exatamente o mesmo Gramsci. Espero que o próprio desenvolvimento
deste capítulo convença o leitor disto, de que Gramsci possa ser considerado
um modelo de abordagem marxista e utópica ao mesmo tempo. Sem discutir, agora, qual a dose de um ou de outro. Na verdade, temos aqui mais um
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tema que oferece um exemplo em que utópicos e marxistas podem cooperar, e
menos um tema em que se possa mostrar de forma muito esquemática as diferenças e fronteiras entre marxismo e utopia, onde como em um mapa geral
se possa ver onde termina um e começa outro. O que parece fugir um pouco
àquilo que este livro pretende: mostrar as diferenças mais evidentes e não as
problemáticas. A nossa esperança é de que, embora mostrando a cooperação,
as diferenças podem ir sendo esclarecidas no corpo a corpo, questão a questão.
Apenas para esclarecimento do leitor, em grandes linhas, Gramsci é
marxista na medida em que utiliza uma linguagem próxima do marxismo
e em que, mesmo se atendo mais à superestrutura (cultura) e à sociedade
civil, quer dizer, fora do círculo mais rigoroso da economia, sempre vincula
todas as estruturas e fatos à economia, ainda que indiretamente, e é utópico
na medida em que desloca os fenômenos superestruturais para o centro da
sociedade e da história, na medida em que em Gramsci os fatos superestruturais são o foco do interesse sempre que procurarmos compreender como
funciona e como muda a sociedade.
No correr deste capítulo, esperamos deixar as diferenças bem claras,
sem nunca deixar de reconhecer que a proximidade de interesses entre utópicos e marxistas realmente se traduz em proximidade nas conclusões. Enfim, em colaboração. E o lugar desse tema parece que deve ser posto aqui,
nesse ponto, praticamente dentro do problema da academia.
Definição. Como definir a classe dos intelectuais e como definir um
intelectual? O problema sociológico chamado de intelligentsia poderia ser ligeiramente definido como o estudo sobre essa categoria social constituída de
pessoas relacionadas com ideias mais elaboradas, livros, artes, universidade,
ensino. São as pessoas mais envolvidas com a cultura, particularmente a cultura mais elaborada ou difícil de ser incorporada (de aprendizagem mais difícil).
Mas há outras definições importantes, algumas mais marxistas: pessoas que
se dedicam a negócios culturais, que produzem ou comercializam objetos ou
serviços culturais. Mas, evidentemente há muitas outras definições possíveis,
algumas conhecidas. Aliás, a definição de intelectual constitui um dos problemas desse espaço, cujas consequências afetam praticamente todos os outros.
Destacamos duas definições, para nos servirem de referências, uma de Gramsci: “‹comissários› do grupo dominante para o exercício das funções subalternas
da hegemonia social e do governo político” . E outra, de Le Goff: “Intelectual
designa os que fazem do pensar e do ensinar seu pensamento uma profissão”
182
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Evidentemente, na definição de Gramsci, os intelectuais não são essencialmente subalternos. Acredito que nas duas definições de Gramsci e de Le Goff falta
o principal, o conceito de cultura. A sociedade, provavelmente todas as sociedades,
providencia para que a cultura, o patrimônio armazenado e sistematizado, principalmente, seja desenvolvida, guardada, reproduzida, difundida, ressistematizada,
em alguns casos questionada, preparada para a aplicação, etc., e entrega essas diversas funções a pessoas e instituições mais ou menos especializadas. Parece razoável
que haja muita preocupação em colocar pessoas competentes em funções centrais,
pessoas que assumem cargos administrativos e políticos de muita responsabilidade, médicos e engenheiros etc., mas, por motivos um pouco diferentes, parece
razoável que haja muita preocupação também em encontrar pessoas competentes
para funções muito marginais, mas também muito difíceis, que exigem um longo
preparo técnico e ou uma habilidade admirável. Mesmo um médico especialista
em cirurgia plástica ou um engenheiro especialista em eletricidade automotiva não
são de uma importância estrutural muito evidentes.
Uma pequena lista dos problemas que caracterizam este espaço: o que
é um intelectual, como se formam os intelectuais, como eles se organizam,
em que situações históricas e sociais aparecem, qual a tipologia dos intelectuais, que instituições complementam ou se opõem à sua formação, quais
as relações dos intelectuais com a sobrevivência, com a política, família,
religião, em que circunstâncias os intelectuais se tornam reacionários ou
conservadores, etc.; de que maneira o estudo dessa categoria social poderia
se beneficiar de estudos semelhantes; quais as especificidades de tal estudo.
Uma sugestão muito atrativa é colocar muito mais peso na metodologia: o intelectual é aquele que pensa com um método consciente e desenvolvido em um espaço específico. Enquanto as outras pessoas geralmente
pensam segundo um método mais ou menos natural.
Os marxistas têm um interesse mais restrito a algumas questões, que se
referem às relações dos intelectuais com a economia e com as classes. Ao passo
que os utópicos ocupam e se interessam pelo espaço conhecido como o estudo
dos intelectuais . De uma perspectiva principalmente sociológica. Provavelmente, digamos, para a utopia a sociologia é o interesse básico, é prioritariamente através da sociologia que a utopia procura compreender os intelectuais,
e daí para a Psicologia, para as ideologias, etc.; apesar disso, sempre, a utopia
não afirmaria que se deva dar à sociologia o direito de descartar qualquer interesse; coordenar sim, todos os interesses, mas sem descartar nenhum.
Utopia e Marx
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Além disso, a teoria marxista é muito mais definida e explícita. E afirmativa. A teoria utópica, que não é exatamente uma teoria, seria: a possibilidade de que as mudanças sociais se organizem a partir das estruturas do
pensamento, principalmente dos recursos fundamentais da técnica de pensar;
a importância de tecnologias de organização social, tais como as relacionadas
com movimentos, com a justiça, família e administração pública; preferência
por instituições mais vinculadas à cultura, principalmente a universidade; a
necessidade de se estudar a evolução das grandes ideologias, que funcionam
como grandes tecnologias; interesse em compreender as grandes formações
epistemológicas de cada época; a possibilidade de que a humanidade na sua
história tenha sido uma caminhada, a esperança ou a luta por uma organização social mais complexa e eficiente; a complexidade do fenômeno social,
aparentemente jamais redutível a um único esquema; compreender o papel de
instrumentos culturais nos mais diversos aspectos da vida humana. Podemos
afirmar que embora os utópicos se interessem por este espaço todo, preferem
as margens, que seriam atitudes, hábitos, a compreensão do complexo caminho que leva alguns a serem intelectuais e outros não, as estruturas do seu
pensamento, a participação dos intelectuais na elaboração da cultura de uma
sociedade, os primeiros traços de intelectualismo na infância e adolescência,
entre mulheres; a formação histórica dos intelectuais, a diferença, por exemplo, dos intelectuais gregos e os medievais etc. Mas se interessam por tudo.
Ou seja, a teoria utópica é antes uma metodologia, preferências, interesses, mas nada que se arrisque a uma fórmula ou uma decidida opção que
possa ser confirmada ou estar errada. Exatamente por isso se afasta do modelo clássico das teorias. Evidentemente, preferências e metodologias podem
estar erradas ou podem se comprovar, mas isto só se revela a longo prazo; e
se dá indiretamente, quase sempre.
Os marxistas não se interessam pelo problema em toda sua amplitude.
Sua pergunta preferida seria algo parecida com: “como se formam os intelectuais?”. Sendo que este “como”, aqui, significa como sociologicamente, politicamente e economicamente, e não pedagogicamente. Os marxistas dão ao
problema uma organização própria. Que estabelece uma clara preferência por
algumas questões, enquanto deixa outras na penumbra. Uma pessoa se forma
em uma determinada situação de classe, explorado ou explorador, presenciando e ouvindo uma linguagem toda ela envolvida por sua situação econômica e social, etc., executando certas funções econômicas, ou executando uma
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função que é determinada por outra função econômica. É em sua situação de
classe, sobretudo, que o marxista vê a formação do intelectual.
Digamos, a sociedade se organiza em função da resposta, social e material, que consegue dar ao problema da sobrevivência. Por que a sociedade,
para sobreviver, necessita de intelectuais? Geralmente como funcionários de
uma superestrutura, de uma cultura, instituições que objetivam justificar
aquele sistema de opressão. Isso seria o natural, o intelectual ser o funcionário que organiza a ideologia para ser consumida como justificação do sistema. O intelectual organiza a cultura para que cumpra sua função (os utópicos concordam, mas os marxistas tendem a ressaltar, como se esta função
fosse praticamente a única da cultura), de justificar a situação, de fornecer
uma cosmovisão onde aquela situação de classe apareça como natural. O intelectual pode servir à própria classe, assumindo funções administrativas ou
de alta especialização . E, então, surge o problema mais curioso: e quando
o intelectual surge em uma situação inesperada? Ou: como um intelectual,
tendo vindo da classe trabalhadora, contra todas as dificuldades interpostas
pelo sistema, consegue se formar? Ou (curiosamente o marxismo se interessa
mais por este problema): como um intelectual da classe opressora organicamente se vincula ideologicamente aos interesses da classe oprimida? Por
que razão alguém poderia passar a ter interesses contrários aos da sua classe?
Por que alguém, embora devesse ser, por sua situação de classe, conservador
ou liberal, na prática acabou se tornando aliado do proletariado? Traduzindo: como se explicam estes casos em que a teoria marxista (em versão
simplista) aparentemente não funciona? E os caminhos que geralmente se
toma na busca de uma resposta são vários; por exemplo: identificar uma
classe de intelectuais proletarizados; compreender a função econômica dos
intelectuais, o que poderia ser observado melhor e mais especificamente,
por exemplo, no estudo de intelectuais diretamente ligados à produção de
objetos culturais; compreender como os intelectuais participam na formação de uma cultura nacional de vanguarda ou conservadora etc. Talvez, no
complexo conjunto de forças políticas, por exemplo, setores aristocráticos,
prejudicados pelo progresso dos burgueses, tenham interesse em se aliar à
classe trabalhadora. Ou, no conjunto dos mecanismos de sobrevivência da
sociedade e da ideologia (no significado marxista de ideologia) os intelectuais proletários tenham a função de traduzir a ideologia da classe opressora
na linguagem dos oprimidos.
Utopia e Marx

185

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Quando um marxista se pergunta como um intelectual conservador ou
burguês pode se tornar socialista, ele está procurando resolver um problema
teórico, como se algo de fora de seu campo de interesse pulasse para dentro.
Em um primeiro nível, primário, um intelectual conservador, de uma família
tradicional, do campo, por exemplo, ou um intelectual ligado a empresários,
finanças, etc., deveria defender seus interesses de classe. O marxismo deve se
reexaminar e reexaminar o problema para encontrar, sem sair de seus pressupostos, como é que ocorre esta anomalia: esse intelectual ir contra seus interesses de classe e contra sua classe. É comum em muitas abordagens, ideologias,
teorias, metodologias se sentir obrigado a se ocupar de temas que não são
exatamente aqueles onde se sentem mais à vontade. Como explicar, utilizando
a teoria marxista, um problema externo sem recorrer a recursos externos? A
perspectiva de se sair bem é atraente, seria demonstrar que o marxismo tem
serventia além de seus domínios tradicionais. O marxismo, como qualquer
teoria, não aceita ser falho diante de uma dificuldade tão pequena. E como
qualquer ideologia o marxismo gostaria de mostrar sua competência até mesmo em campos distanciados e hostis. O problema poderia ser formulado assim. Primeiro, para o marxismo, como já vimos, as mudanças nascem no centro da sociedade, e daí se expandem para as laterais. Além disso, as ideias são
formuladas, organizadas e absorvidas no quadro da economia e dos interesses
políticos; assim, em princípio, trabalhadores têm interesses revolucionários,
e aristocratas ou burgueses têm interesses reacionários. Isso não é o (todo o)
marxismo, mas é o núcleo e a versão simplista.
E os caminhos que geralmente se toma na busca de uma resposta são
vários; por exemplo: identificar uma classe de intelectuais proletarizados;
compreender a função econômica dos intelectuais, o que poderia ser observado melhor e mais especificamente, por exemplo, no estudo de intelectuais diretamente ligados à produção de objetos culturais; compreender
como os intelectuais participam na formação de uma cultura nacional de
vanguarda ou conservadora, etc.
Talvez, no complexo conjunto de forças políticas, por exemplo, setores
aristocráticos, prejudicados pelo progresso dos burgueses, tenham interesse
em se aliar à classe trabalhadora. Ou, no conjunto dos mecanismos de sobrevivência da sociedade e da ideologia (no significado marxista de ideologia),
os intelectuais proletários tenham a função de traduzir a ideologia da classe
opressora na linguagem dos oprimidos.
186

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Para os utópicos, apesar de existirem diversos tipos de intelectuais, haveria alguns pilares, todos os intelectuais têm alguns pontos em comum.
Um deles é o socialismo . Ou seja, para a utopia o intelectual é naturalmente socialista. Não é, pois o intelectual aristocrático ou burguês que se
desvia, mas o contrário: devemos compreender como pode um intelectual,
em dadas circunstâncias históricas ou particulares, se tornar aristocrata ou
burguês, contra a sua natureza. Assim, os utópicos tanto se interessam em
compreender como uma pessoa se torna socialista, independente, etc., como
– se interessam mais ainda, pois parece mais curioso –, em outros casos, se
torna um conservador, corrupto, etc.
Para a utopia, ser intelectual parece ser a condição mais natural para
todo ser humano. O grande mistério fica posto da seguinte forma: como as
pessoas vivem a experiência angustiante e dramática de não serem intelectuais? Aliás, todos nós vivemos a experiência angustiante e dramática de não
viver na utopia, de viver aquém das possibilidades, entendida a utopia como
o mergulho total na cultura. É certo que uma pessoa excluída da cultura
pode e geralmente não tem os instrumentos intelectuais para perceber o
que está perdendo. “Felizmente”, não sofremos tanto porque, mesmo fora
da cultura, estamos estupidificados a ponto de não termos uma sensação tão
profunda do que estamos perdendo. Mas poderíamos, em nossa pesquisa,
identificar os casos em que as pessoas excluídas percebem e tomam consciência do que significa não conhecer Música, não poder organizar melhor o
pensamento, não estar na universidade.
Para a utopia, o problema da pesquisa é menos compreender como alguns
seres humanos esquisitos se tornam intelectuais, e sim compreender como determinadas circunstâncias perversas da sociedade e da história permitem que algum
ser humano deixe de ser intelectual. Viver na universidade é estar em um processo
ininterrupto de organização sua e da cultura, uma em relação com a outra.
Para a utopia, não há aí dificuldade teórica alguma; como para qualquer ideologia e sua igreja a cooptação de um novo elemento é uma tarefa
difícil. Muitos aderem, mas poucos aderem totalmente. Trata-se da opção
posta por Cristo ao jovem rico: é possível aderir apenas cumprindo os mandamentos ou então é preciso vender tudo que se possui e seguir, sem olhar
para trás, nem mesmo para enterrar o pai ou a mãe.
A situação de classe sem dúvida é um ingrediente importante para definir
quem vai ser católico, protestante, budista, anarquista, conservador, liberal, e
Utopia e Marx
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também quem vai ser membro das divisões e das divisões das divisões, e também das combinações entre estas ideologias, como, por exemplo, quem vai ser
católico comunista ou um membro da Opus Dei, do Rotary ou da maçonaria.
O mesmo raciocínio se aplica parcialmente para a formação de uma
equipe de teatro, para formar a orquestra sinfônica da universidade, para formar uma equipe de futebol ou para formar um grupo de amigos que sai aos
sábados em alguma cidade do interior. Mas não há qualquer razão para acreditar que a situação de classe seja a única característica que vai determinar
quem vai ser o que. Isso vale para todos os exemplos dados acima. E se todo o
conjunto de características fosse favorável, nem mesmo assim ele seria determinante nesta situação tão complexa que é a conversão; uma pessoa da classe
abastada, com acesso a instrumentos musicais, professores e informações, com
um notável talento para algum tipo de composição ou execução musical, etc.,
etc., tem grandes chances de jamais se tornar um músico.
A função revolucionária da intelligentsia e da teoria. Os utópicos se
identificam com os intelectuais. O utópico gosta de intelectuais, se interessa
por sua análise, deseja ele mesmo ser um intelectual, às vezes muito naturalmente já é, embora deseje quase sempre ser mais do que é, confia, desde
Platão, que os intelectuais mudarão o mundo, confiaria o poder aos intelectuais, acredita que a universidade é o mirante privilegiado para se obter a
melhor visão do mundo, etc.
Sabemos, como todos sabem, e concordamos, que muitos intelectuais
são antipáticos, mas acreditamos até que provavelmente a antipatia que geralmente vinculamos aos intelectuais se deve ao fato de serem privilegiados,
geralmente, e outras tantas vezes ostentem a superioridade do seu privilégio.
Entre os diversos interesses dos utópicos por intelectuais consta a pergunta: como funciona essa forma de pensar? Como ela se distingue, qual
sua relação com outras metodologias e mentalidades? Quais os seus fundamentos? Em outras palavras, o utópico vê um espaço contínuo, em torno da
pedagogia, que vai desde o interesse que a universidade tem pelo mundo até
a política e a economia; a pedagogia, transformando as pessoas em intelectuais, transformando a cultura, transforma as relações, inclusive econômicas,
etc. É a partir da universidade e dos intelectuais, das ideias manejadas por
seus especialistas, que o mundo deve ser transformado.
Quer dizer, a utopia não é apenas um projeto, um desenho no ar, mas
se organiza, de uma forma muito mais compreensível, em torno desse espe188
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cialista, que transforma ideias em realidade, ou que transforma a realidade a
partir das ideias, ou, ainda, a utopia é uma ideologia que confia em tais especialistas para que as transformações da realidade, que de certa forma já acontecem por si, sejam coordenadas e mantidas segundo as exigências humanas.
Todas as transformações pretendidas pela utopia podem ser postas como
transformação pedagógica das pessoas, desde crianças, em intelectuais.
A cultura humana é bastante complexa e sempre foi. Pode-se sustentar a tese nada absurda de que a cultura humana torna-se cada vez mais
complexa. Hoje, como sempre, cumpre diversas funções: produz ideologias;
organiza instituições, normas políticas; fornece pequenos instrumentos para
resolver problemas do cotidiano; apresenta tecnologias para resolver conflitos, entre muitas outras. Ora, nem mesmo um especialista resolve muito
bem o problema de viver de acordo com a cultura. A condição natural do ser
humano é viver imerso na cultura. E, então, juntando as duas coisas, viver
mergulhado na cultura e de acordo com ela são exigências muito naturais,
que se casam bem. Em outras palavras, ser intelectual praticamente se confunde com o conceito de ser humano.
Não só no todo, mas os utópicos confiam nos intelectuais, sobretudo
no detalhe, no cotidiano, na sua capacidade de enxergar os pontos pequenos. Na sua sensibilidade.
Porém, não se trata de confiar nos intelectuais tais como são,
hoje, como já foram em outras épocas, e sim como um projeto de
transformação. Confiamos em que imersas na cultura, as pessoas e as
instituições se transformem, porque, enfim, confiamos na cultura. A
cultura é o melhor que nós temos.
O marxismo enfrenta uma dificuldade teórica que é de todas as Ciências Humanas do século XIX. Na medida em que o mundo todo é compreendido como um objeto, uma totalidade, a teoria e nós, intelectuais,
fazemos parte desse objeto, dessa totalidade, e esse fato conduz ao determinismo. Se fazemos parte daquilo que estudamos, de que adianta chegar, por
exemplo, a uma solução ou a um rumo?
No caso do marxismo, isso é ainda mais grave. A teoria surge no fato
político depois da festa, quando tudo já foi definido. Não vamos nos dedicar a esse assunto, pois ele já foi bastante explorado pela literatura marxista.
Aqui, o que nos interessa é mostrar, apenas, que a função do intelectual está
ligada à função revolucionária da própria teoria.
Utopia e Marx
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A abordagem orgânica (Gramsci). Os utópicos correm o risco de serem
acusados de continuar examinando o intelectual em si, metafisicamente. Vamos fazer aqui um esforço para compreender como os marxistas concebem
o intelectual no conjunto, no funcionamento da sociedade como um todo.
O intelectual visto como parte de um todo que tem um funcionamento, que
se distribui em funções articuladas, como um organismo. Esse conceito, da
sociedade como organismo, parece ser a forma mais didática de tipificar o
marxismo, além de que também indica em que ponto ele se afasta da utopia.
Um conceito muito interessante que aparece em Gramsci, embora exija maior precisão e desenvolvimento, é o de mediação (também nas formas:
mediador e mediatização). A ideia, simplificada, sem nos preocuparmos
muito, aqui, em sermos fiéis ao pensamento de Gramsci, é a seguinte: dividamos a sociedade em três níveis ou camadas. A de cima é o grupo dominante, mas também, vista por outros ângulos, é a elite política ou o próprio
estado (o adjetivo dirigente também aparece, mas introduz muitas complicações); a camada de baixo é a dos destituídos de poder (é preciso salientar
que essa separação deve ser interpretada como um reflexo de outra divisão, a
econômica na qual a camada de cima são os capitalistas, aqueles que detêm
os meios de produção , e a de baixo é constituída por aqueles que dispõem
apenas de seu corpo para trabalhar, a chamada força de trabalho); e, entre
elas, a camada do meio, a mediação, que também recebe o nome de sociedade civil, e que é o conjunto das instituições: mídia, educação, estrutura
jurídica... Se há na sociedade um setor econômico, que é o conjunto das
instituições formadas por relações de produção, há outro setor, a sociedade
civil, que se organiza em instituições, com base nas relações superestruturais.
Economia e superestrutura são as duas metades da sociedade na concepção marxista. A segunda absolutamente secundária, posterior, dependente e determinada pela primeira. A mudança de dois, em Marx, para
três, em Gramsci, também mostra uma profunda mudança. Ou seja, em
Marx temos a divisão da sociedade em duas partes, relações de produção e
superestrutura, e em Gramsci temos em cima a classe dominante, no meio
a sociedade civil, e em baixo a classe trabalhadora. A superestrutura, em
vez de aparecer depois, como o número dois em dois, aparece no meio,
como o número dois, sim, mas agora entre o um e o três. Evidentemente,
o dois em três fica no meio e não acima, daí a mudança estrutural, de “algo
que completa” para “cimento”, que media.
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Façamos um desenho na tentativa de representar o esquema de Marx:
um prato, ou base, que tem em cima um monte de comida, quer dizer,
em baixo as relações de produção, e em cima a superestrutura, a cultura
principalmente. O desenho da imagem proporcionada por Gramsci poderia ser de um conjunto de blocos de cimento em uma parede. Entre esses
blocos, temos o cimento. O cimento é a mediação entre os diversos blocos.
O cimento são as instituições, mas também são os instrumentos culturais.
No desenho de Marx, a superestrutura fica sobre, acima. E no desenho de
Gramsci, a superestrutura é o cimento que fica entre os blocos.
Segundo Gramsci, todas as relações são mediadas pela cultura, inclusive
as relações de produção. Logo, a superestrutura não é só o cimento que fica
entre os blocos. Transferida essa imagem para o nosso desenho, diríamos que
todos os blocos estão ligados por cimento, e ainda os próprios blocos são feitos
de cimento. A cultura liga tudo e constitui até mesmo os blocos, as relações de
produção. Todas as relações de produção são mediadas pela cultura.
Contudo, às vezes, a imagem mais apropriada para visualizar Gramsci seria do estado, acima, e embaixo o proletariado, e no meio, um
colchão, que torna as relações menos diretas. O meio amortece. Mas
que também, além de ser um obstáculo, que amacia, funciona como
uma ponte. Ponte, que liga, muro, que bloqueia, escada, que liga o de
baixo com o de cima, obstáculo, que, ao mesmo tempo em que separa
deve ser transposto, instrumento... Todas são imagens que captam cada
uma um aspecto do meio.
Evidentemente, as sociedades modernas se distinguem das antigas exatamente por terem a camada do meio mais fornida, complexa e também
amarrada, como uma teia por onde a liberdade se manifesta e, ao mesmo
tempo, se perde. O conceito de teia deriva mais de Buber do que de Gramsci, já que é Buber que sugere a expressão “tecido celular” .
Nas sociedades antigas a relação entre o grupo dominante e o povo se
dava diretamente, o que significa: pela força física. Nas sociedades modernas,
mais complexas, essa relação já se dá por meio da sociedade civil, que media
e amortece. Podemos, então, afirmar que as sociedades modernas, democráticas, se parecem com teias, no significado de que são ricas em instituições.
Esse esquema sugerido por Gramsci difere do esquema clássico de
Marx, sobretudo, em um ponto. Em Marx, a superestrutura aparece apenas
como justificadora da estrutura econômica, chamada, pois, de post festum.
Utopia e Marx
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Como a coruja de Hegel, que só levanta seu voo ao entardecer, quando tudo
está definido, depois da festa.
No esquema mais ortodoxo, de Marx, a superestrutura em nada interfere na organização da sociedade; apenas a justifica e solidifica. No esquema
de Gramsci, a superestrutura é mediação, cimento. Ela não aparece depois,
então, mas está por dentro, é constituinte. No ato mesmo do seu nascimento, a sociedade já é cultural. Ela não se torna cultural com o desenvolvimento, com a sofisticação, com a modernidade, mas sempre, desde o início é
cultural. O que acontece é que com o tempo a cultura se desenvolve e esse
desenvolvimento se desdobra no desenvolvimento social, criando a teia institucional, reflexo ou desdobramento da complexão cultural.
Um detalhe importante. A mediação da superestrutura vai muito além
de funcionar como uma espécie de colchão entre o poder e o povo. Na constituição de toda relação social, o meio é fornecido pela superestrutura, assim, as
leis, linguagem, pedagogia, filosofia, costumes, atitudes, não aparecem depois
que a sociedade se define, mas estão presentes desde a sua raiz. Não no fim,
e sim no começo. E estão presentes em cada momento. Não há relação social
que não utilize como meio um pedaço da superestrutura, e, se utiliza um pedaço, é como se a utilizasse toda. Porque cada ideia, cada palavra, a linguagem,
instituições, tudo forma um sistema ideológico complexo e orgânico.
Dentro desse esquema de dominação, existem espaços de liberdade. O
povo renuncia ao afrontamento físico exatamente porque a ideologia engana
o povo, na medida em que difunde a impressão de que há caminhos, de que
é possível manifestar opiniões e ascender socialmente. Essas opiniões quase
sempre são falsas; em princípio esses caminhos, essas possibilidades de mudança não passam de uma armadilha. Apesar disso, apesar desse esquema
para nos enganar, para nos fazer crer que devemos lutar por esses espaços,
mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que se trata de um engodo, os espaços devem ser ocupados. Devemos lutar para fazer exatamente aquilo que o
sistema deseja que seja a nossa luta.
Visualmente, podemos comparar o esquema de Marx com uma casa
em que o alicerce, colunas e vigas formam a estrutura. Em que, por conseguinte, paredes, telhado e também móveis e bibelôs surgem depois, sobre,
completando os vãos. Por cima: a superestrutura completa algo já estruturado, não interferindo, pois, na estrutura. E o esquema de Gramsci seria como
uma casa onde temos primeiro os blocos ou tijolos e depois, o cimento. Mas,
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como acabamos de ver, na verdade a superestrutura aqui fica no meio, como
mediação. No meio e não sobre, durante e não depois, interferindo e não
completando, ocupando pois os vãos que lhe são destinados pela estrutura.
O complemento, na imagem sugerida por Marx, aparece (no significado do teatro) na obra quando ela já está definida, sem capacidade de a
alterar em nada. Ou quase nada. Isso é que significa a diferença entre não
poder mudar e mudar apenas coisas sem importância: apenas complementa,
não altera o que realmente importa.
Já no esquema de Gramsci, a superestrutura, o cimento, é fundamental
para relacionar entre si todas as peças da casa, pois é o cimento que estabelece a relação que liga as coisas. A mediação, que são os costumes, mídia,
direito, educação, linguagem, é constituinte não só das relações sociais já
estabelecidas a partir das relações de produção, mas é constituinte das próprias relações de produção. É inconcebível uma relação de produção entre
duas pessoas, ou entre uma pessoa e um instrumento, uma relação, pois,
cujo objetivo é produzir algo importante para a sobrevivência, que não seja
mediada pela educação, palavras, direito, etc., enfim, pela cultura.
No esquema de Gramsci, qualquer parte da casa, digamos, mesmo
aquela mais fundamental, já depende e é ela mesma constituída junto, ligada, pelo cimento, ao mesmo tempo, quer dizer, não depois. A casa, pelo
cimento, a sociedade, pela cultura.
Essa mudança de Marx para Gramsci tira o intelectual das margens,
no significado marxista (ou seja, aqueles que não interferem diretamente em
estabelecer as estruturas da sociedade), e os coloca no centro. O intelectual
passa a habitar o lugar onde se atua diretamente na produção e organização
das mediações, instrumentos culturais, linguagem, que estão presentes desde as fases mais fundamentais de qualquer ato ou relação humana.
Topologicamente falando, Gramsci opera exatamente aquilo que o marxismo pedia para que pudesse funcionar plasticamente: que a superestrutura
fosse trazida da margem para o centro da sociedade. O marxismo não perde
nada como recurso intelectual para explicar a sociedade, quando se aproxima
da utopia. O resultado é uma visão da sociedade muito mais satisfatória.
Uma ideologia é um instrumento, algo que é organizado para servir a
fins práticos; uma ideologia deve ser plástica. O marxismo ganha em plasticidade com as mudanças sugeridas por Gramsci. (Uma questão mais delicada está em saber se assim o marxismo continua marxismo.)
Utopia e Marx
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Poderíamos pedir uma pausa, para abrir um pequeno espaço, onde buscaríamos algo parecido com uma resposta mais clara sobre a seguinte questão:
todas essas imagens, base, superestrutura, blocos, cimento, colchão, não poderiam ser transferidas para centro e beiradas, todo e parte? Em princípio, sim, mas
parece que em algumas aplicações é preferível dizer base e superestrutura, e em
outras aplicações é preferível dizer centro e beiradas, o que sugere que a questão
não é tão simples e talvez nunca chegue a uma resposta taxativa e clara.
Entretanto, não é assim exatamente que um utópico veria o problema. Vamos, pois, fazer um rápido exercício, expor os mesmos problemas de uma perspectiva um pouco mais utópica, mais genuinamente utópica. Parece que os conceitos
mais adequados para iniciar esse exercício seriam catequese e conversão.
Catequese e conversão. O intelectual, para a utopia, é o ser humano típico, na medida em que se realiza e se define enquanto membro de uma vivência
determinada (entre outras possíveis e efetivadas) da cultura. Dentro da cultura, em particular, o ser humano organiza e transforma diferentes conteúdos
(religiões, informações, tecnologias) em uma ideologia. É na ideologia que ele
se completa como ser humano, porque é somente na ideologia que a essencial
multiplicidade da universidade é exigida enquanto uma unidade de vontade.
Parece que aqui aderimos à tese marxista de que a matéria sintetiza as muitas determinações, mas essa unidade é instável, se faz e se desfaz a cada momento de uma biografia humana. A matéria tem uma função lógica, contudo, do
ponto de vista humano, não existe. Os seres humanos vivem na matéria, porém
o fazem através de palavras, conceitos, estruturas, grandes construtos culturais,
etc.; a realidade que eles tocam só serve como uma ficção de unidade.
E aí dentro temos uma ideologia, o socialismo, em suas grandes linhas.
E temos um problema, converter pessoas, seja qual for a sua classe, para nossa “igreja”, para que se tornem socialistas. O ser humano, o intelectual e o
socialismo formam um conjunto fortemente articulado em suas partes, porque é dessa forma que o homem moderno se posiciona diante da sociedade e
do mundo. Estar de fora do socialismo e da cultura é estar alienado, estar de
fora da humanidade (essa é uma afirmação apenas para nós, companheiros
da mesma igreja, e não para os outros, porque consistiria em desrespeito).
Como se dá a conversão? Não, exatamente, como se dá, mas: como
fazer para que se dê?
Viver na cultura, viver na universidade, ser um intelectual é como pertencer a uma igreja, apesar de que dentro dela a pluralidade esteja muito acima
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de qualquer dogma unificador. Na verdade, não é exatamente. Converter alguém à cultura é como atrair uma pessoa para um espaço de sedução, pegar na
rede, ou lançar a rede, como um pescador que pescasse homens, que é a imagem utilizada por Cristo. Esperamos, nossa ação está baseada na crença de que
as pessoas que vivem na cultura sejam mais sensíveis a nossas ideias. Além de
que se converter ao socialismo e à utopia é apenas um aspecto, que se pretende
o mais ortodoxo, do projeto muito mais amplo de conversão à vida na cultura.
Entretanto, é preciso isolar um detalhe um pouco complicado, assim
como os “o que é, o que é” ou charadas são complicados. No caso da educação, nós lançamos a rede para trazer algo para um lugar, mas aqui, no caso
da educação, temos um caso especial de mediação, pois a rede não tenta
pescar ou levar para outro lugar, o lugar é a própria rede. A rede tenta pescar
para si mesma. A educação é o lócus da sedução de todas as ideologias. As
pessoas são conquistadas em geral. A educação é o espaço dos espaços.
Repetindo. Desenhemos, na mente, o seguinte esquema: há, em torno,
diversos espaços, que são principalmente as ideologias: cristianismo, marxismo, utopia, anarquismo, zen-budismo, e também a música, geografia,
linguística, e ainda propostas mais diluídas, como religião, educação, ética
etc. E há, no meio, um espaço, que é a Educação, onde as pessoas, principalmente as mais jovens, são preparadas para a opção. Aprendem a ler, a
produzir textos, a compreender, procuram conhecer as diversas opções, etc.
Como se pode observar, a educação é, ao mesmo tempo, o espaço que
fica no meio, que media o processo de introdução, opção e conversão para todos os demais espaços, e um espaço como todos outros: em volta, como uma
opção. No significado de que uma pessoa qualquer pode optar pela educação
ou não. Num certo significado, a educação é a grande opção. E não é apenas
uma preparação em geral para as opções. Aí, então, vemos que a educação
pode mediar a introdução das pessoas às diversas opções e também à própria
educação. E quando alguém se educa, a cada passo, além de se preparar para
diversas opções, está avançando por uma grande opção, absolutamente genérica e instrumental, opção pela cultura, pedagogia, humanismo, metodologia,
etc. A educação é a mediação geral, é inclusive a mediação de si mesma.
Outras ideologias têm crenças semelhantes, acreditam também – assim como a utopia – que a vida na cultura torna as pessoas mais prováveis
candidatos à conversão. (Não custa lembrar que há ideologias, ou vertentes
dentro de ideologias que, pelo contrário, consideram a cultura um perigo,
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que desvia da verdade.) Ou seja, converter alguém à cultura não significa
exatamente o que propõe a utopia, uma vida totalmente dedicada à cultura,
envolvida com ideias, teatro, esportes, ciências, música, dança, religião etc.,
pois a educação é um espaço geral, de onde as pessoas podem seguir outros
caminhos e podem fazer outras formulações. A utopia, como ideologia específica da educação, é provavelmente aquela que aconselha a vivência na
educação em geral, com muito poucas restrições.
Nós, utópicos, não queremos exatamente apenas transformar os outros
em utópicos, converter as pessoas à nossa ideologia. Somos utópicos, mas
somos também federacionistas e pedagogos. Queremos que as pessoas sejam
capazes de pensar, de sentir, de organizar uma ideologia e uma personalidade próprias, um discurso, e apenas, em um segundo momento, tentaremos
transformar essas pessoas em cristãs, modernas, federacionistas, utópicas,
universitárias ou socialistas. Que são “departamentos” da nossa “igreja”. Departamentos compartilhados com diversas outras ideologias.
A utopia se caracteriza pelo conjunto. Uma pessoa é utópica (aqui o
correto é dizer utópica ortodoxa) na medida em que participa de um grande
número dessas ideologias, mas apenas exteriormente, porque, efetivamente,
isso só acontece quando assume a ideologia tronco. Algo semelhante a uma
pessoa que se acredita cristã porque é trabalhadora, não usa drogas, evita a violência, etc. Nenhuma dessas características por si só caracteriza um
cristão, e o conjunto todo também não, mas chega bem mais perto. Nosso
desejo de que as pessoas sejam universitárias não é apenas uma passagem,
um corredor, quase uma armadilha, que só faz sentido porque pretendemos
pescar entre essas pessoas aquelas que nos interessam, os convertidos à utopia, federação, socialismo ou cristianismo.
Nossos sonhos não têm, pois, uma parte quase vazia, primeiro, que conduz
à outra, consistente. Há ideologias que apenas suportam a educação e apenas
consideram válida a educação que utiliza todos os instrumentos para produzir o
seu fiel. A utopia vê esses dois passos, a educação, a conversão à educação, inclusive, e depois a própria utopia, como duas etapas consistentes. Dependendo do
ângulo, a utopia é mais importante, mas nunca como um fim.
O nosso objetivo mesmo é que as pessoas sejam universitárias. O resto
é consequência, lucro, mais um sonho do que um objetivo. Nós, utópicos,
lutamos para que as pessoas optem pela vida na cultura, e apenas secundariamente sonhamos que essas pessoas se tornem socialistas, o que é um
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longo caminho, e apenas dentro do contexto é que sonhamos que algumas
delas ainda se tornem utópicas.
Essa exposição exige uma pequena correção, que por sinal nos aproxima mais de Gramsci. Dentro da visão utópica, a universidade é um movimento (entendido como a proposta de viver na cultura) especial também
por outra razão. Evidentemente, nos faz falta não conhecer aquilo que conhece um engenheiro, e os conhecimentos da advocacia não nos fazem falta
apenas na defesa ou conhecimento dos nossos direitos, mas porque nos permitiriam um processamento mais sistemático de muitos problemas da vida.
A dança nos faz falta a todos. Os esportes. A música talvez acima de
tudo, etc., mas fazer ou não fazer, dedicar-se ou não a qualquer uma dessas
especialidades é uma decisão muito pessoal. Todas as pessoas, forçosamente,
têm que renunciar a porções muito significativas, praticamente indispensáveis, da cultura humana. Renúncias que são mais dolorosas na medida em
que o indivíduo se converte à proposta da utopia de uma vida mergulhada e
transformada pela cultura. Por outro lado, ser ou não ser universitário, viver
ou não viver uma vida na cultura, isso está um pouco acima da simples opção.
Evidentemente, uma pessoa pode viver apartada da cultura, da cultura
vivida de uma forma muito intensa. Uma pessoa pode se dedicar à jardinagem, à música sem muita elaboração, viagens, e ninguém pretende lhe
tirar este direito. Mas estamos muito perto de afirmar que renunciar à vida
universitária como um todo é uma decisão que está nos fundamentos, quer
dizer, é uma decisão que de alguma forma fundamenta ou compromete
todas as outras decisões.
Por isso é que pensamos que genericamente o convite para viver na
cultura, na universidade, é um convite universal, feito a todos os seres humanos. Converter alguém à cultura é um pouco diferente de convidar as
pessoas para qualquer especialidade, religião, em particular. Trata-se de algo
mais fundamental, quase como se estivéssemos convidando as pessoas a
empreenderem o processo de serem efetivamente pessoas. O que não tira
o direito de ninguém de renunciar à cultura, em diversos graus. Mas não
podemos deixar de observar que na prática só têm direito à renúncia quem
já atingiu certo nível de maturidade intelectual.
Gramsci não esposava a maior parte das ideias acima, mas sou da opinião,
discutível, de que há um fundo e fundamento comuns. Principalmente a proposta de ocupação do espaço estratégico que são a escola, a cultura, a sofisticação.
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A imagem da sociedade, em Gramsci, de que há um polo do poder,
concedido pelo poder econômico, e outro polo sem poder, os trabalhadores,
ambos mediados pela cultura; a cultura entre estes dois polos entendida
principalmente no seu enraizamento em instituições, principalmente a imagem de que a cultura produz as mediações sociais em geral, pelas quais se
dão todas as relações. Digamos que são três imagens: a guerra de posição, a
valorização das instituições, a concepção da cultura e da escola como uma
usina onde se produzem as mediações. E, juntando, a solução, mais da utopia do que de Gramsci, de ocupar o espaço da cultura, fazer da cultura sofisticada o ponto de apoio das transformações sociais exigidas pelo socialismo.
Liberais e capitalistas se encastelam nas tecnologias, Engenharia,
Administração, Medicina, tudo bem, nós, socialistas estamos em casa na
cultura sofisticada, fundamentada na filosofia, sociologia, história, e daí,
também, incorporamos as tecnologias, mas tecnologias fundamentadas na
Lógica, na Matemática, é daqui que dialogamos com eles.
A utopia exige que completemos essa imagem com aquilo que Proudhon
chamava de Justiça e que corresponde aproximadamente ao que nós aqui estamos chamando de Federação, que seria uma luta microscópica, lenta, surda, mas
constante em todos os momentos da história, para dotar a sociedade de estruturas
independentes. Pessoas, famílias, cidades, ideias, especialidades universitárias, cada
uma destas, digamos, categorias, instituições, subconjuntos, é parte da sociedade,
sim, mas também constitui uma organização, um universo, com alguma vida própria, e no processo da história a consistência dessas partes aumenta e ganha complexidade, ao mesmo tempo em que o todo se organiza como Federação de partes.
Ou, com outras palavras, ao mesmo tempo em que o todo se adapta à função de
ser uma Federação de partes progressivamente consistentes.
Assim se explica a diferença apontada por Gramsci entre a sociedade
antiga e a ocidental moderna, antiga com pobres, poucas e muitas vezes
ausentes mediações, entre classes, pessoas, instituições, e aos poucos, na história, a criação desse tecido celular de meios e de efetivas relações. Dentro
de um processo que lembra Teilhard de Chardin , no desenvolvimento de
diversas forças relativamente independentes da sociedade se fortalece uma
em particular, a cultura. A cultura se fortalece, se torna mais complexa, ganha efetividade material, passa a interferir de forma muito mais consistente
e coordenada nos setores mais variados, desde a administração política até a
condução dos aspectos mais íntimos da vida familiar e pessoal.
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Estes dois processos, de desenvolvimento das instituições, quer dizer, da sociedade, e da cultura, estão muito relacionados. Tanto no esquema utópico quanto
no marxista, principalmente na formulação feita por Gramsci, o que vemos é o
desenvolvimento de cada parte da sociedade fortalecido pela mediação universal, a
cultura. A justiça de Proudhon é, em nossa apresentação, a cultura institucionalizada, transformada em vida social, e daí em pedagogia e em cotidiano.
A cultura como ideologia, chamada utopia e, às vezes, mais especificamente, de pansofia, deve empreender uma dura batalha nos próximos tempos, décadas ou talvez mais que um século: combater as formas ideológicas
endêmicas inimigas da cultura, principalmente o conservadorismo − porque
ele ainda não morreu − e o liberalismo. Infelizmente, ambos, conservadorismo e liberalismo, fincaram raízes muito fundas na sociedade e sua extirpação ou anulação política pode ser um processo difícil e longo.
A base da luta pela cultura pode vir dos países desenvolvidos onde o capitalismo é mais desenvolvido, por parte das pessoas que cursam as universidades, em geral, mas principalmente pessoas que são transformadas pelas
Ciências Humanas. Elas deverão travar uma luta pelo poder e principalmente pela linguagem contra os empresários e aqueles que cursam a universidade em áreas que são do gosto do liberalismo (Administração, Engenharias,
Medicina, entre outros). Mas pode ser que a base social da luta pela cultura
venha de países que no momento atual ainda não entraram totalmente no
capitalismo, que estão atrasadas: os países latinos da Europa, os países do
Leste Europeu, grande parte da Ásia, toda a América Latina e África.
Vista a diferença entre Gramsci e a utopia por outro ângulo, é como se
em Gramsci, além de uma linguagem um pouco diferente, faltasse um toque
sutil: perguntar o que fazer e responder que tudo que podemos fazer é feito
através de uma ideologia e de um movimento.
Como se pode notar, o esquema de Gramsci se aproxima do utópico,
apenas se afasta do modelo utópico porque insiste mais na precedência do
econômico e do político. Quando Gramsci se preocupa com o que fazer, ele
parte de instituições criadas pela história, pelo capitalismo e pelas lutas que
têm lugar nas estruturas capitalistas, ele não se propõe a uma engenharia
nem das ideias, nem das pessoas, nem de um movimento. É dentro desse
esquema que ele enxerga o intelectual e também a ação pedagógica, a universidade e a mídia, a liberdade, a revolução de costumes, etc. Quando Gramsci se preocupa com que o intelectual possa estar vinculado organicamente
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aos interesses da classe oprimida, e quando propõe que os intelectuais sejam
dirigentes, ele está se comportando muito mais como utópico do que como
marxista . Ou se como marxista, de um tipo novo, diferente do tipo cientificista do século XIX, mais aberto, com uma visão mais complexa da sociedade, mais (um pouco) preocupado com o que fazer, já deslocando o centro de
interesse da sobrevivência para a linguagem, pedagogia, instituições e outras
franjas da sociedade, e indiretamente sugerindo uma luta longa e estrutural.
História dos intelectuais. A intelligentsia admite, além de um tratamento sociológico, um tratamento histórico. Embora não haja espaço no presente
livro, vamos fazer um rápido comentário. Como evoluem o intelectual e a
intelligentsia, quer dizer, individualmente e como uma classe? Como era o
intelectual na Idade Média, como ele se formou e como ele se transforma
no intelectual renascentista e depois iluminista? Como vivia, como pensava
e como sentia o intelectual no tempo de Marx? Quais são as características
específicas do intelectual moderno (moderno recente, dos séculos XX e XXI)?
A diferença entre marxismo e utopia, neste campo, é simples. O marxismo
se movimenta preso ao esquema histórico marxista, onde sobressaem conceitos
como: precedência da economia, contradições econômicas, dialética materialista, modos de produção, contradições e lutas de classe. O marxismo nunca estuda o intelectual como uma categoria que tem uma história própria, mas procura
sempre os modos de produção, e aí dentro procura compreender como se forma
o intelectual dentro da função que lhe foi determinada pelo sistema.
Digamos, os marxistas, ao estudar os intelectuais, estão presos a uma teoria e pretendem uma teoria. Os utópicos não estão presos, mas se interessam
em primeiro lugar por uma metodologia, ir pelas margens. Só se interessam
secundariamente por uma teoria: a importância das estruturas epistemológicas,
compreender instituições como, por exemplo, a jurisprudência ou o futebol.
A utopia se movimenta dentro dos quadros da Nova História, onde os
conceitos que se sobressaem são, por exemplo: margens, linguagem, mentalidades, tecnologias, inclusive tecnologias fundamentais e aparentemente
pouco importantes, tais como os botões das roupas ou novas palavras, longas durações, educação, instituições. Inclusive, cabe nos quadros da utopia
o estudo de Habermas em Para a reconstrução do materialismo histórico,
onde o autor explora as semelhanças entre as etapas históricas e as etapas do
desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget e, ainda, explora o desenvolvimento da aprendizagem social das técnicas para resolver conflitos.
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Apesar do que estamos chamando de limitação marxista, é preciso reconhecer que o ângulo histórico, no problema da intelligentsia, deve-se ao
marxismo. Poderíamos até resumir o marxismo, nesta questão, como uma
busca determinada de compreensão dos intelectuais no seguinte quadro:
compreender a sociedade como um todo e dentro dela a função dos intelectuais. Dinamicamente, historicamente, ou seja: qual a função dialética do
intelectual, entendido como elemento funcional, no processo de transformação da sociedade? Sem se esquecer, embora seja primário, qual a função
econômica do intelectual.
E por que a utopia se interessaria por teorias como a de Habermas?
Se a sociedade humana se desenvolve seguindo as mesmas etapas que segue
uma criança enquanto cresce, então provavelmente a sociedade está amadurecendo o seu sistema básico de processar problemas. Há na sociedade
possivelmente um núcleo, a tecnologia de como pensar. Interessa também
um estudo sobre as técnicas de resolver conflitos, mas, por outro motivo,
porque essas técnicas são os fundamentos da organização da sociedade. Fundamentos epistemológicos (técnicas de como pensar) e organização interessam porque veem a matéria como acidente; o importante são as ideias, como
a sociedade consegue organizar e manipular suas ideias. Ou seja, a utopia
se interessa pela teoria de Habermas porque essa teoria coloca como eixo
de explicação da história não a economia ou qualquer detalhe material, e
sim o desenvolvimento do pensamento e da tecnologia (particularmente da
tecnologia de como pensar e resolver conflitos).
A utopia poderia propor que um dia, no futuro, todas as pessoas fossem intelectuais, mesmo que a história estivesse caminhando em sentido
contrário. Afinal, diferentemente do marxismo, a utopia não é uma teoria
da história. Às vezes, a utopia até organiza uma teoria da historia, mas só
pra apresentar os fatos de acordo com sua preferência, para, por exemplo,
dizer que na história é a cultura que opera todas as mudanças, e hoje muito mais do que no passado.
Apesar de elaborar teorias de encomenda, de fato a utopia não propõe,
como o (mau) marxismo, que a humanidade caminha inexoravelmente para
confirmar nossas hipóteses, nem para materializar nossos ideais. Apesar disso, nos alegra, a nós utópicos, analisar uma teoria histórica que afirma que a
humanidade caminha para o mesmo lado que propomos. Por esse aspecto,
a utopia se aproxima do neoevolucionismo.
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Marx contrapôs, a essa imagem linear da história humana, a sua dialética, baseada, embora não igual, em Hegel. Na história, não só os intelectuais
aumentam em número, em consistência, e vão desenvolvendo um modo de
vida próprio, e lateralmente também crescem e ganham consistência certas
instituições importantes para o seu modo de vida: universidade, livros, a profissão de professor, como ainda os intelectuais avançam na sociedade, na administração pública, nos espaços formadores de opinião, e assumem posições
mais sólidas dentro de diversas instituições tais como igrejas e corporações.
Por outro lado, ocorre o que podemos chamar de intelectualização da
humanidade, mais pessoas se tornam intelectuais, a cultura se consolida, aumentam atividades, tais como esportes, instrumentos musicais e pesquisas. Um
número maior de pessoas, mesmo não sendo propriamente intelectuais, se aproximam mais da cultura, a música se organiza e se difunde, o teatro também.
Como, na sociedade, sobretudo na mentalidade e na estrutura epistemológica da sociedade, o intelectual avança para posições mais centrais?
Embora a utopia não morra por qualquer uma dessas teorias, trabalha com
elas e observa com satisfação quando uma delas adquire contornos teóricos
mais precisos e quando argumentos e fatos corroboram nesse rumo.
Unindo as abordagens sociológica e utópica, os marxistas, sobretudo,
se perguntam quem seria capaz de fazer a revolução. Que pessoa, classe, instituição possui a potência revolucionária? Essa pergunta não faz o gênero da
utopia. O utópico se pergunta: como nós, um movimento, podemos fazer
uma revolução? Ou na formulação mais próxima da marxista: como nós
deveríamos ser (vir a ser) para que fôssemos capazes de fazer a revolução?
E “como é essa revolução que pretendemos?” é uma pergunta muito mais
utópica do que marxista. Saber qual e como deve ser feita a revolução é uma
pergunta utópica, enquanto que o marxismo quer fazer a revolução, óbvia,
que está no ar, e que oportunamente há de se definir.
Está aí outro ponto, bastante óbvio, sobre o qual marxistas e utópicos
têm perspectivas diferentes. O trabalhador é a pessoa que deve fazer a revolução, para o marxismo, enquanto que a utopia deposita suas esperanças
no intelectual, embora não em qualquer um, e sim nos intelectuais como
um todo. E também, não no intelectual dado, colhido como uma flor nos
campos do capitalismo; o revolucionário, para a utopia, é o resultado de um
trabalho longo e improvável. Os marxistas acreditam na força da teoria marxista como elemento decisivo na revolução, mas não gostam do tema em si,
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não sentem como marxismo insistir no fato de que dispõem de uma teoria
fundamental para as mudanças que pretendem, ao contrário da utopia, que
entende que a teoria utópica é uma grande força que transforma o mundo.
Surge até a suspeita de que os marxistas somente fazem esta pergunta –
“como um intelectual pode fazer a revolução?” – forçados. Forçados principalmente por dois motivos. Um, porque a intelectualidade é um fenômeno social
forte, que exige análise, trata-se de um assunto inevitável; os próprios marxistas
são de alguma forma intelectuais, o marxismo é uma ideologia complexa que
exige um preparo intelectual, que exige ainda a organização do movimento e
principalmente do partido ou, pelo menos, suporta a presença de intelectuais.
A preferência dos marxistas pelos trabalhadores não parece ser motivo
forte e claro o suficiente para excluir todos os intelectuais do movimento,
sem direito a apelação. O próprio marxismo rejeitaria um quadro ideal em
que os trabalhadores se tornariam marxistas ou algo parecido por geração
espontânea, no próprio embate, em suas lutas e dificuldades.
Em vez dessa tese ingênua, o marxismo parece alimentar outra tese tão
ingênua quanto: de que se possa fazer uma revolução marxista quase sem
ou mesmo sem marxistas e sem movimento marxista. E em segundo lugar,
porque o desenvolvimento do socialismo depois de Marx mostrou uma presença sempre crescente dos intelectuais e também porque (a discutir) no
conjunto ocorre a esquerdização da intelectualidade em geral. Em outras
palavras, os intelectuais do século XX são muito mais de esquerda do que os
do século XIX, além de aumentarem muito em número e em presença na
sociedade, sobretudo nos círculos do poder. Forçados significa: o marxismo
preferiria considerar sempre a revolução do ponto de vista do proletariado.
Como os proletários se conscientizam, se organizam, etc.
Mesmo assim, faz sentido pensar que o utópico primeiramente põe
para si o problema do intelectual nos quadros da conversão. Nós nos convertemos... Como converter alguém para se tornar também ele um intelectual,
um membro desta igreja chamada universidade (ou destas igrejas chamadas
socialismo, marxismo, anarquismo, cristianismo, federação, utopia)? O que
nos leva aí sim à situação sociológica ampla, que já definimos: queremos
compreender os intelectuais e também os que não são.
O problema dos intelectuais, para a utopia, praticamente se confunde
com o problema da pedagogia: trazer as pessoas para o mundo da cultura,
ou, processualmente, da educação, pois é na perspectiva da pedagogia que
Utopia e Marx
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o utópico enxerga preferencialmente o problema da revolução. Quando o
utópico se propõe o problema da revolução ele é lançado, em seguida, nos
quadros da pedagogia, e então essa pergunta se transforma em outra: como
educar as pessoas, inclusive a mim mesmo?
Quem é intelectual? Os modelos utópico e marxista. Mannheim e Gramsci, particularmente, se interessam em distinguir o intelectual cosmopolita em
oposição ao nacional, o intelectual membro de uma pátria muito específica que
é o pensamento, que paira, portanto, acima dos interesses materiais, e os intelectuais engajados, comprometidos e organicamente vinculados a interesses
concretos. Gramsci, como italiano e como seguidor – rebelde – do historicismo
(culturalismo e nacionalismo) de Croce, se interessa pela questão: como pode
se formar uma intelectualidade progressista, nacional, envolvida com os problemas concretos (em oposição a intelectuais abstratos, interessados por problemas
transcendentais, comuns a toda a humanidade)? Marx vincula o conceito de
alienação ao intelectualismo; Gramsci explora em que circunstâncias sociais e
históricas pode surgir um intelectual que não mereça o xingo de alienado.
Quais seriam os mecanismos da luta pela hegemonia cultural e as possibilidades da formação de um bloco histórico, progressista, capaz de dar
um passo adiante no sentido da modernidade? Como organizar, desde sua
concepção, uma revolução que como a Reforma Protestante e a Revolução
Francesa “consiga envolver os estratos mais profundos da sociedade”? .
O modelo marxista de envolvimento, contudo, não pode ser contido
todo ele apenas em uma proposição do tipo: o bom intelectual é aquele que
pensa e age dentro do mundo, envolvido, participante. Essa interpretação do
marxismo é inadequada. Mas é também – o que parece ser mais importante e
mais rigoroso – um modelo de análise. O marxismo não pretende que o intelectual seja alguém engajado, mas analisa o intelectual priorizando o seu engajamento. A vinculação da sua ação e do seu pensamento com a realidade. Há
intelectuais orgânicos, quer dizer, que são intelectuais como um órgão de um
organismo, a sociedade, e há intelectuais que não são. Quer dizer, o marxismo
não diz que é um absurdo, que devemos acabar com os intelectuais alienados,
e sim que há um fenômeno da alienação, um fenômeno histórico e social a ser
estudado, e há o fenômeno contrário, do intelectual orgânico.
Na verdade, a palavra orgânico é utilizada aqui em um significado próximo, mas não exatamente igual àquele que é próprio de Gramsci. Orgânico, aqui, significa que devemos deixar de lado como os intelectuais pensam,
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suas atitudes, etc., e para examinar suas relações físicas com a natureza, com
a família, alimentação, e, sobretudo, com o trabalho. A sociedade, examinada assim organicamente, como um conjunto de animais envolvidos com sua
sobrevivência, alimentação, teto, lixo, etc., nos permite perguntar onde, aí,
se localiza o intelectual, para que serve?
Gramsci, embora seja discutível se ele foi um pensador marxista ou
tópico, propõe uma abordagem do problema (quem é o intelectual?) que
nós podemos tomar como tipicamente marxista. Em vez de se propor a uma
análise da vida pessoal, organização mental ou das capacidades dos candidatos a este título de intelectual, ele faz uma abordagem principalmente pela
forma como vivem as pessoas: os intelectuais e principalmente suas famílias
vivem entre alunos, livros, peças de teatro, práticas esportivas, têm suas preocupações e suas vidas em torno do mundo acadêmico, ideias, técnicas, são
pessoas que manipulam um vocabulário relativamente grande, dominam
técnicas do discurso, etc. Não tudo isto ao mesmo tempo, mas são pessoas
que reúnem geralmente grande número destas qualidades como consequência desta proximidade continuada com o mundo da cultura.
Santidade. Voltamos aqui à questão da santidade, já apresentada, só
que agora dentro de outro tema, o da sofisticação e intelectualismo. Mas
a definição utópica prefere outro enfoque. Em vez de orgânico, em vez de
uma visão da sociedade como um todo, como um organismo, para ali dentro procurar a função do intelectual, prefere partir de algo radicalmente
diferente, do modelo do indivíduo, de uma utopia do indivíduo, para se
perguntar: este indivíduo ideal é um intelectual?
A universidade é uma instituição, quase uma religião, ou o seu templo.
E o intelectual é o seu sacerdote, mergulhado e dedicado à cultura. Ideal
inatingível. Somos sempre falhos. Procuramos conquistar as crianças para
a cultura. Procuramos melhorar a nós mesmos e a outros universitários.
Procuramos melhorar as ideias. Tudo com o objetivo de estabelecer uma
vida segundo a cultura e mergulhada na cultura. As duas coisas formam
um círculo, o ideal do homem utópico é o intelectual; é na cultura, como
intelectual, que o indivíduo utópico pode instrumentar e viabilizar sua caminhada ascética, para ser aquilo que ele deseja ser.
O intelectual é o indivíduo dedicado a estabelecer o reino da cultura, em
si, nos outros e no mundo, mas com a condição de que sempre estaremos nos
cobrando a cada minuto. O conceito de intelectual nesse significado é inútil
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para julgar ou classificar os outros, mas é válido para organizar a minha ação.
As ideias não são exatamente entidades estáticas que pairam no espaço abstrato,
mas interagem de tal forma com a sociedade que é praticamente impossível
separar uma coisa da outra. A cultura, pois, desdobra, naturalmente por seu
funcionamento, uma série de atitudes, iniciativas, transformações, construções.
Em resumo, se segundo a definição de Gramsci todo ser humano é intelectual, de acordo com a definição que propomos praticamente ninguém
é. Grande parte das pessoas pode estar envolvida em um processo, mas esse
processo nunca termina, além de ser deficiente em cada momento. Para
nós, intelectuais, sempre existirá alguma deficiência, geralmente muita, no
significado de que sempre estaremos um pouco angustiados – porque nosso
propósito é transformar o mundo pela cultura – diante da enormidade das
tarefas que as ideias exigem, mas que nós somos incapazes de cumprir.
Os marxistas também têm seus modelos de personalidade. Pelo menos
os mais ortodoxos não abrem um espaço de pesquisa no qual se persegue
intencionalmente, onde se pergunta com clareza e onde se dispõem e se organizam questões e instrumentos relacionados com o modelo de personalidade.
Quando, quase sempre inconscientemente, um marxista desenha um
modelo, ele se interessa mais em examinar se os intelectuais se aproximam
ou se afastam dos interesses da classe trabalhadora. Já os utópicos são mais
genéricos, se interessam pelo problema do modelo de personalidade de uma
forma mais determinada e ampla.
Qual seria o modelo utópico de intelectual? Superficialmente, não
parece ser complicado: deveria ter uma forte individualidade ou autenticidade; reflexão; domínio acadêmico dos diversos desafios da atividade intelectual; flexibilidade; provavelmente, embora isto em termos de modelo seja
um pouco discutível, seria desejável que professasse um conjunto ideológico
coerente, que fosse, genericamente, um convertido; que esteja localizado na
crista do desenvolvimento, que não se situe em uma problemática já superada, e ainda que tenha compromissos com algumas lutas, tais como a paz,
ecologia, emancipação, contra o racismo e pelos direitos humanos; que seja
coerente na sua vida prática .
À parte, há um desejo menos legítimo, mas inegável, de que um
intelectual seja, de alguma forma, um inimigo do capitalismo e de seus
representantes. Que seja, portanto, ao que parece, algum dos diversos
tipos possíveis e subtipos de socialista. Ou, o que é bastante diferente,
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existe alguma expectativa de que o intelectual seja contestador e que
tenha alguma coragem intelectual.
Guimarães Rosa e Dostoievski, por exemplo, apesar de sua profunda
sensibilidade para os problemas sociais, não eram decididamente socialistas.
E nesse significado, eram intelectuais que não cumpriam toda a extensão
do nosso retrato. Mas, de qualquer forma, os utópicos suportam até um
intelectual liberal, como Milton Friedman ou Hayek. Talvez porque no fundo consideremos que em condições razoáveis, fora do capitalismo, somente
surgiriam intelectuais como eles em raríssimas conjunturas estatísticas.
Em outras palavras, para defender a confiança nos intelectuais, somos
obrigados a engolir até mesmo alguns intelectuais esquisitos, conservadores
ou liberais. De qualquer forma, aceitamos os riscos. Enfim, podemos dizer
que as expectativas dos utópicos em relação aos intelectuais encarnam mais
tranquilamente as características naturais dos intelectuais, na medida em que
efetivamente são intelectuais. Embora, de forma alguma, a utopia dos intelectuais, como um grupo, se constitua por um número muito grande de liberais
ou de pessoas sem qualquer ideologia mais definida, isso tanto porque nos
parece que intelectualismo e liberalismo formam um par suspeito, como porque rejeitamos qualquer homogeneidade do grupo de intelectuais, de uma
faculdade, cidade, país, época. Rejeitaríamos, até, um grupo que fosse muito
coerente em torno da utopia, da Federação, do socialismo, do cristianismo, e
até mesmo de um louvor pacífico das benesses da vida acadêmica.
Seria desejável, aqui e ali, intelectuais um pouco rebeldes com relação
ao próprio intelectualismo. Essa observação talvez possa ser posta em dúvida
em um aspecto, é que os utópicos enxergam como intelectuais apenas as pessoas dedicadas às Ciências Humanas, ou razoavelmente inteiradas do mundo
das Ciências Humanas, e com interesses culturais mais ou menos amplos. Os
cientistas das áreas Exatas, Físicas e Biológicas não seriam intelectuais em sentido pleno, a não ser que tenham certas características das Ciências Humanas,
na medida em que, simplificando, ponham para si o problema de pensar e
organizar o discurso academicamente , e que se proponham a viver a sua vida
pessoal a partir de uma problematização intelectual e cultural.
Essa última exigência é o que se pode chamar de exposição: meus pensamentos e atos mais íntimos são expostos e trabalhados com os instrumentos da
academia. Mas mesmo isso pode ser justificado como sendo exigências normais
para uma pessoa que efetivamente e amplamente seja transformada pela cultura.
Utopia e Marx
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Mas suponhamos uma diferença importante entre o conceito de intelectual e um modelo particular de intelectual que poderíamos chamar de santo.
(Assunto delicado, muito difícil de tratar dentro da academia, mas necessário.) Um utópico pode ter como santos pessoas nem todos muito intelectuais,
como São Francisco de Assis, Owen, Gandhi, Guevara, Teresa de Calcutá,
inclusive os brasileiros Irmã Dulce, Paulo Freire e Darcy Ribeiro, porém sempre vê dentro deles um pouco de intelectual, de universitário, de uma pessoa
de ideias e métodos. Owen, Morus e Gandhi, utópicos, Rosa Luxemburgo,
Gramsci e Guevara, marxistas podem ser propostos como modelos de santo (e
não tanto pelo fato de que todos, menos Owen, terem sido mártires); e, como
modelos de pessoas que estavam longe de ser santos, Fourier, utópico, e entre
os marxistas o próprio Marx. Sem falar do mais óbvio: Stalin.
O normal, para um indivíduo utópico, é viver dentro da universidade,
mas não se pode dizer que uma vida dedicada à revolução, ou aos pobres, ou
ao magistério, seja uma falha. Todos eles foram, de fato, em doses diferentes,
intelectuais e homens de ação. Marx foi muito mais intelectual do que um
homem de ação, e talvez não possa ser considerado um santo utópico, não
por ser marxista, e sim porque a sua personalidade não era particularmente
elaborada, desenvolvida . Lenin é um tipo perfeito, síntese de intelectual e
homem de ação, mas, por outro lado, a sua personalidade – assim como a de
Engels, embora muito menos problemática do que a de Marx – não chegasse
a ser um tipo especialmente elaborado.
Para a utopia, não há um modelo fixo. As personalidades devem ser o resultado da vivência da cultura, mas não é uma vantagem ou muito menos uma
condição ser intelectual e homem de ação ao mesmo tempo. Santo Agostinho,
Thomas More, Locke, Owen, Lenin são raridades. E não são admirados exatamente por serem uma síntese, e sim pelo que escreveram e pelo que fizeram.
Fourier, Marx, Engels, Lenin, Kautsky, Stalin, Mao Tsé-Tung podem ser
lembrados como personalidades interessantes, com grande capacidade, geralmente gênios, no campo intelectual ou na ação, mas não santos, quer dizer,
seriam pessoas com personalidade, algo questionável, ou simplesmente normais. Esse tema, a coerência, não deve ser visto apenas como um viés metafísico, uma espécie de recaída em utópicos modernos. A coerência nos remete
ao tema já apresentado da organicidade do intelectual. A metodologia utópica
exige que o intelectual seja abordado não só por aquilo que ele pensa, mas
também pela forma como vive, em cada desdobramento de sua vida humana.
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Paulo Freire é um exemplo dessas dificuldades; considero razoável a
hipótese de que Paulo Freire era uma boa pessoa, mas não exatamente um
santo, e que, se ganhou uma reputação desse tipo, isso se deve muito mais a
motivos visuais: voz pausada, barba branca, figura alta e esguia.
Normalmente, em uma primeira abordagem, cultura popular se opõe
a academia. Evidentemente, embora se toquem, senso comum e cultura popular não são a mesma coisa. Mais próxima da educação popular é a educação informal e a cultura não elaborada; quer dizer, aqui haveria um pensamento de comunicadores, pessoas bem informadas, profissionais do teatro,
engenheiros, médicos, políticos, padres que se opõem (não podem ser confundidos com) aos verdadeiros profissionais do pensamento, filósofos, geógrafos, pedagogos que são uma parte da intelligentsia, os acadêmicos.
Aqui, no segundo grupo, dos acadêmicos – propositalmente não acrescentamos: “propriamente ditos” –, também haveria engenheiros, médicos, padres,
comunicadores, mas de um tipo diferente, pessoas que conhecem os fundamentos de suas atividades, que produzem textos e se ocupam com os avanços e com
a chamada vanguarda, pesquisadores, professores dos centros mais avançados da
vida universitária, que produzem com consciência do desenvolvimento histórico daquela especialidade e de sua situação no contexto atual.
As dificuldades da pesquisa, de escrever e pensar, são imensas. Poucos
seres humanos se dedicaram tão seriamente aos estudos quanto Marx, a
ponto de prejudicar de tal forma sua vida pessoal. Talvez sonhasse ganhar muita fama e dinheiro com seus livros, mas é pouco provável que se
preocupasse muito como assunto, a não ser que fosse uma pessoa muito
medíocre, o que certamente não foi.
Grandes violinistas, grandes tenistas, grandes políticos, todos são pessoas determinadas. A questão é se a determinação tem alguma relação com
o poder. Há uma diferença, parece, entre grandes jogadores, dançarinos,
músicos e intelectuais. Não há um jogador de futebol perfeito, não se espera
isso de um jogador. Assim, suas deficiências, embora sejam um obstáculo
sério contra o qual ele luta a vida toda, têm seu lado positivo.
As deficiências dos intelectuais parecem ser de outra ordem. Nós, intelectuais, somos, sobretudo, ignorantes. Gostaríamos de conhecer, ler e
escrever mais. Ser um intelectual de verdade é ser, sempre, um deficiente.
Um intelectual de verdade, quando escreve um livro ou profere uma aula
ou palestra, se encolhe. Eu tenho algumas coisas para dizer, mas só as digo
Utopia e Marx
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porque a vida é curta e eu preciso compartilhar minha ignorância. Talvez
alguém me ajude. As minhas ignorâncias e deficiências me angustiam, mas
também me são bastante caras, mas sem elas eu seria outra pessoa.
Pois bem, parece haver alguma diferença na relação entre conhecer e
deficiências ou conhecer e poder nos séculos XIX e XX. A crença no poder
que decorre de conhecer era mais firme no século XIX, e também, por isso
mesmo, um pouco mais inocente.
Mao Tsé-Tung talvez fosse uma personalidade muito peculiar, com
grande determinação, genialidade, apesar de não tão determinado a evitar a
violência como gostaríamos. São Francisco de Assis, Thomas More, Owen,
Gandhi, Guevara, por outro lado, são tidos geralmente como santos, as suas
personalidades parecem ter sido o resultado de um trabalho longo e competente. Che Guevara, entre eles, parece ser o único que se envolveu em
atos violentos, o que o torna um caso discutível, do ponto de vista utópico,
embora não seja discutível o fato de Che Guevara ter possuído uma personalidade e uma biografia que correspondem ao que entendemos por santidade.
Julgar se alguém possui uma personalidade elaborada ou não exige
uma pesquisa mais detida, e talvez nem possa ser levado a um bom termo,
ou se aplique apenas em casos extremos. Assim, só poderíamos concluir se
alguém é um grande santo ou um grande canalha. Mas nada poderia ser
afirmado sobre as posições intermediárias.
O motivo básico dessa diferença de abordagem é muito simples: o
marxismo não contém recursos desenvolvidos nem interesse pelo assunto,
nem tem um modelo de pessoa elaborado, o seu modelo é apenas a consequência plana do conjunto da ideologia. Os milhares de livros católicos
sobre santos e santidade não têm, no campo marxista, mais do que algumas
linhas, com sorte, indiretamente.
Em princípio, cobrar coerência de alguém não faz parte do universo
marxista. Embora nas conversas entre marxistas, o tema ocupe um espaço
muito maior do que nos escritos. Se um marxista, talvez por um descuido,
cobra coerência de um intelectual, ele está pensando principalmente na sua
atividade política e na sua proximidade da classe trabalhadora.
Possivelmente, nem lhe passa pela cabeça coisas como estudo, alcoolismo, vegetarianismo, vida sexual, fazer e cumprir propósitos relacionados
com amigos e parentes, procurar uma religião, perder peso, plantar árvores,
selecionar livros, filmes e outras atividades culturais, controlar o orçamen210
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to, honestidade, pagar contas, delações, cumprir horários, saber escutar. O
santo marxista deve ser uma pessoa que pense com rigor, o que, para um
marxista, acaba sendo a mesma coisa que ser marxista mesmo.
Marx combateu muitos políticos e intelectuais do seu tempo, o que
faz supor que ele tivesse algum modelo de intelectual ao qual eles não correspondiam. Talvez, quanto a esse último item, cobrasse um padrão de vida
discreto. Mas isso não é certo, pois há marxistas que consideram um direito
do trabalhador viver confortavelmente sob o capitalismo, mesmo que outros trabalhadores vivam na miséria. O trabalhador deve se preocupar com
a miséria, mas não parece que deva renunciar ao conforto por enquanto,
enquanto dura um período especial, de reivindicações, de transição.
O marxismo inclui toda uma literatura sobre a união do trabalho intelectual com o manual. Contudo, o que motiva a exposição do modelo
marxista de indivíduo é, ao que parece, de ordem prática: evitar a cisão, sob
o comunismo, de uma classe de burocratas e intelectuais e de uma classe de
trabalhadores ignorantes e braçais; e, a seguir, entre os que detêm e os que
são excluídos do poder. O risco seria de substituir uma divisão de classes por
outra, substituir a divisão de classes econômicas por uma divisão baseada no
acesso à cultura ou no poder.
Segundo os marxistas, todos os trabalhadores devem pressionar o
capitalismo e lutar para terem os salários mais altos. Isso traz complicações, conciliar dentro de uma alma socialista os mesmos desejos de
consumo e de riqueza dos liberais.
O tema da coerência, não deve ser visto apenas como um viés metafísico, uma espécie de recaída frequente em utópicos modernos. A coerência
nos remete ao tema já apresentado da organicidade do intelectual. A metodologia utópica exige que o intelectual seja abordado não só por aquilo que
ele pensa, mas também pela forma como vive, em cada desdobramento de
sua vida humana. O pensamento faz parte da sua forma de viver, não pode
ser compreendido isolado. O pensamento é parte constitutiva da sociedade,
e a sociedade parte constitutiva do pensamento.
Marx apresenta um conceito de práxis centrado no econômico. O homem
não é apenas seu corpo e seu pensamento, tal como se concebe no Humanismo clássico, mas é, também, e fundamentalmente, aquilo que faz. O homem
transforma o mundo, constituindo sobre a terra um reino humano, a cultura.
Correto, desde que isso não seja entendido apenas do ponto de vista econômico.
Utopia e Marx
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O pensamento humano, desde a Pré-história, vem se organizando. Assim como na terra física se coloca pedra sobre pedra, construindo-se igrejas e
cidades, no pensamento também são erigidos grandes edifícios, instrumentos
tão complexos quanto um computador. Grandes edifícios e pequenos avanços, alguns até imperceptíveis, e hoje ainda não detectados pela pesquisa.
E também em um campo intermediário entre o pensamento e a realidade física o homem constrói instituições, atitudes humanas, leis e formações
sociais. O conceito de organicidade, complementando o conceito de práxis,
apresenta um conjunto mais aceitável para a utopia. Cumpre, principalmente,
a exigência utópica da lateralidade: não examinar o fato apenas em sua aparência e no seu eixo, mas nos seus mínimos desdobramentos, no tempo.
Cobrar coerência para um utópico inclui a proximidade da classe trabalhadora, afastamento dos ideais consumistas do capitalismo, coerência consigo mesmo e com o que se propõe (projeto), clareza religiosa na organização de
sua vida – o que significa que tudo, mesmo alimentação, sexo, cotidiano sejam
coerentes com seus propósitos –, dedicação aos estudos, atualização continuada dos seus conhecimentos, atuação junto das crianças, adolescentes e de si
mesmo na construção de uma personalidade nova. Enfim, tudo.
Seria possível organizar um livro como Renovar o exame de consciência, de Suavet e Lebret, para fazermos um exame de consciência do intelectual, para ver se ele é coerente em todos os desdobramentos. Não contei
quantos questionamentos este livro nos propõe para a nossa personalidade,
mas talvez sejam 9.001 ou 14.002, número mágico com que hoje se propõe
sabatinar uma empresa. Ou seja, o que estamos propondo aqui é mais ou
menos o que uma tendência aplica hoje a empresas: examinar todos os itens
possíveis, todas as minúcias. Desde a vida cotidiana, higiene, dedicação aos
estudos, relações humanas, ecologismo, combate à discriminação, atuação
política. Mas, na essência, coerência, para um utópico, significa se converter
a uma ideologia e depois a luta difícil, longa, minuciosa, de transformar
as ideias abstratas em ideias efetivamente pensadas, em currículo, atitudes,
relações, instituições, decoração da casa, alimentação, objetos.
Ser intelectual, para um utópico, nessa perspectiva, significa não só
colocar o ideal em prática, mas se envolver com a discussão, pesquisa, decisões mentais e abstratas, com a aplicação, portanto, no universo das ideias;
o psicológico, afetivo, além do prático. Quem não é intelectual é obrigado a
engolir grandes porções de ideologia sem crítica e sem micro-opções.
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Por outro lado, ser intelectual é mais um processo do que um estado.
Um intelectual pode ser analfabeto, sob esta perspectiva, se estiver envolvido
com a cultura, aprendendo, se ideologicamente o seu propósito é construir
a cultura. Em outras palavras, o modelo de intelectual utópico não é apenas
uma extensa lista de questionamentos sem lógica.
Não tenho notícia de qualquer igreja que considere a adesão intelectual
como a única aceitável. O movimento utópico, quando estiver organizado,
é o que pode se aproximar mais dessa exigência. A palavra pansofia é antiga
e tem como seu grande profeta Comenius, mas não dispõe de literatura
nem de consistência filosófica. Apenas a adesão do intelectual cultura pode
ser realmente completa, porque é uma adesão do pensamento e também da
ação, embora varie de uma ideologia para outra, mas em geral as ideologias e
suas igrejas esperam que seus adeptos adiram totalmente, como intelectuais,
inclusive. O ideal, quase sempre, é tido como a síntese entre teoria e prática.
Um fiel que precisa ser sempre monitorado, que necessita de ajuda para
compreender a doutrina, pode ser tolerado, mas jamais será o ideal.
A Igreja Católica possui uma ideologia cujo modelo de personalidade
ocupa um papel central. Mas os modelos católicos, inclusive os santos, não são
necessariamente intelectuais, e nunca são modelo ou santos porque são intelectuais. A Igreja até, contraditoriamente, parece insistir em que a santidade se
opõe ao intelectualismo, mesmo apesar da evidência de que um grande número de santos terem sido intelectuais, e de que a pedagogia está na base da ideologia católica, que talvez seja o mais institucionalizado da história humana.
No caso da utopia, essas duas metades formam um todo coerente. Um
utópico coerente, mas não intelectual, embora aceitável, padece de um defeito
grave, depende da elaboração intelectual de outras pessoas. Não é capaz de julgar, de elaborar um projeto da própria personalidade, nem de resolver e decidir
os intrincados problemas da moral e da vida pessoal. Na verdade, o intelectual
também não sabe, mas tem melhores condições de enfrentar as opções em geral.
No entanto, o modelo de personalidade utópica nunca é um desenho acabado, mas antes é o indivíduo ambientado na cultura, que transita entre a quadra,
o violão, a pesquisa, o trabalho concebido como relação humana, os problemas
de relação humana, crianças, o sexo oposto, religião, etc. Fazendo sempre incidir,
evidentemente, a elaboração sobre a prática, ou seja, as ideias devem sempre discutir criticamente a vida prática. Todo o complexo caminho que vai da elaboração
teórica à mais prática aplicação é o que temos chamado de intencionalidade.
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À parte, não podemos deixar de registrar que há dentro do movimento
utópico uma corrente muito forte de naturalistas, que repudiam geralmente
não só o intelectualismo, mas o modelo do homem ocidental, e preferem os
sentimentos do campo, as lides da agricultura e do artesanato, as emoções
da família e do sexo. Entre eles, quer dizer, uma subcorrente do grupo
considera que a natureza é incompatível com o intelectualismo. Corrente
forte, mas, acredito, não ortodoxa, não dominante.
Simpatia pelo trabalhador ou pelo intelectual. É preciso explicar um
pouco o conceito de simpatia – que está embutido no conceito de modelo
–, tanto pelo proletariado quanto pela intelligentsia.
Há suspeitas de que não é possível falar desse assunto de um ponto de
vista acadêmico, principalmente de um ponto de vista que não seja pessoal.
Dificuldade aqui talvez maior ainda do que no caso anterior, da santidade.
De qualquer forma, parece possível separar o acadêmico do pessoal.
Simpatia e antipatia são coisas absolutamente imponderáveis, imprevisíveis, incontroláveis. Quase um capricho? Provavelmente correto, mas o
que nos interessa aqui é que simpatia e antipatia têm um fundo ideológico;
não achamos em geral simpáticas as pessoas que afrontam nossa ideologia.
Quando eu digo que aquela pessoa é simpática ou antipática, estou utilizando um recurso muito comum: expondo minha ideologia indiretamente.
Todas as ideologias desenham modelos de personalidade, inclusive desenham, talvez ainda com traços mais firmes, os modelos que rejeitam. Há,
ainda, modelos de simpatia que são quase um consenso, o que significa que
são modelos para um grande número de ideologias. Por exemplo: pessoas
que não repetem chavões, que têm uma personalidade própria, que respeitam e conseguem viver em sociedade com regras, altruístas, não autoritárias,
que não fazem muito ruído, que sabem manter um diálogo, ouvir.
Evidentemente, pelo menos à primeira vista, uma pessoa que tem personalidade pode ser menos simpática do que um tipo apenas amável, obediente, sorridente. Mas não parece que seja muito difícil descobrir um modelo ou mesmo um traço que seja absolutamente universal, que seja aceito
sem discussão por todas as culturas e ideologias. Os conservadores aprovam
mais as pessoas obedientes, e o século XX vê o ponteiro da simpatia pender
lentamente para pessoas mais complicadas, pois ser simpático significa acenar com um relacionamento fácil, e quem tem personalidade (forte) pode
oferecer dificuldades iniciais maiores do que uma pessoa obediente.
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Uma pesquisa afirma que, por exemplo, negros sentem menos antipatia
por pessoas gordas. Socialistas talvez sintam mais antipatia por gordos, porque
relacionam gordura com riqueza. Loiros com certeza devem parecer menos
antipáticos nos Estados Unidos ou em países nórdicos. Não sabemos quanto
e como uma população reage diante de seus opostos, se admirando ou se os
considerando antipáticos, se, por exemplo, japoneses admiram pessoas com
grandes olhos e altos, se negros admiram ruivos e lábios finos. No interior,
sabedoria e cosmopolitismo, às vezes, produzem admiração, às vezes, antipatia. Enfim, o tema das simpatias está muito próximo do tema do preconceito.
Os conservadores, com exceção de alguns tipos mais arrogantes e truculentos, parecem mais simpáticos do que liberais, em geral. Não muito. O
que não parece ser apenas uma preferência ou gosto. O trabalhador clichê
é uma pessoa simples, sincera, com personalidade, desde que consideremos
como desvios alguns serem machistas e até bêbados e outros serem, quando mulheres, excessivamente românticas, ou grosseiros, quando homens.
Enquanto os burgueses são competitivos, artificiais e egoístas, se tomarmos
o modelo, o tipo padrão. Mas, só para citar um caso muito particular, os
burgueses permitem negociações mais racionais e fáceis.
Algumas pessoas podem achar antipática uma pessoa cínica, que negocia tudo por um bom preço, mas sem dúvida é prática. Porém, aqui, não
estamos comparando trabalhadores com burgueses, e sim com intelectuais. Muitas pessoas consideram os intelectuais antipáticos, presunçosos.
Embora muitos intelectuais sejam de fato presunçosos, e então antipáticos, daqui a algum tempo, com a colaboração da mídia, pode se alastrar
a crença de que os intelectuais são pessoas simples, interessantes e mais
fáceis de trabalhar em situações de conflito.
No entanto, é difícil relacionar antipatia com intelectualismo. Como
se pode ver facilmente, o próprio conceito de intelectual é muito trabalhoso.
Quando vemos um intelectual antipático devemos alimentar a suspeita de
que seja um charlatão; sem generalizar, pois, sem dúvida, houve grandes
autores que eram profundamente antipáticos.
Vendo o problema superficialmente, poderíamos identificar os trabalhadores com as pessoas sem cultura, e os burgueses com os intelectuais.
Identificação, sem dúvida, equivocada. Para onde vão nossas simpatias, para
as pessoas sem cultura, simples? Um intelectual seria antipático porque geralmente é um burguês ou assume características de burgueses.
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No Brasil, hoje, os intelectuais geralmente não são muito burgueses,
pois provêm da classe média baixa, já que as pessoas mais ricas encaminham
seus filhos para profissões mais rendosas e menos intelectualizadas: administradores, dentistas, médicos, etc., e os intelectuais são, sobretudo, professores, que recebem em geral salários menores. Pelo menos é o que se pensa.
Por outro lado também, na outra ponta, há poucos intelectuais provenientes de famílias muito pobres, por motivos óbvios. Então, se em algum
tempo fez sentido vincular sofisticação intelectual com classe alta ou dominante, hoje faz menos sentido ainda.
O intelectual para ser realmente simpático teria de encontrar uma forma de não parecer que é puro intelecto, de encontrar seu fundo natural,
suas lembranças, inclusive alguns pontos ruins, sua infância, suas raízes em
alguma região geográfica esquisita, o que inclui sotaque, etc. Um intelectual
absolutamente cosmopolita, quer dizer, sem qualquer traço regional, seria
um tipo fora do padrão. Utilizar um discurso artificial, rebuscado, ou ser
pedante seriam características essenciais dos intelectuais?
A grandeza da tarefa, os esforços continuados por anos a fio, continuados obstáculos sob o risco de profunda frustração deveriam talhar uma
personalidade humilde. As tarefas que nós, intelectuais, enfrentamos evidenciam nossas deficiências e nos tornam mais humildes. Gostar de uma
pessoa assim inclui suas ideias, seu posicionamento entre as ideias, e também aceitar que seja uma pessoa viva e muito específica. De carne e osso.
Um argumento forte, e de difícil contestação, é que para se gostar
de um intelectual só mesmo sendo intelectual. Principalmente se aceitarmos a diretriz utópica que identifica um intelectual não apenas pela
forma com que fala e escreve, mas também por um gênero de vida, por
ser uma pessoa envolvida com a cultura e que vive ou tenta viver a cultura em todos os detalhes da sua vida pessoal, institucional e política.
Evidentemente, há muitos intelectuais em que seu envolvimento com a
cultura é apenas intelectual, mas, convencionemos que se trata então de
intelectuais apenas pela metade.
Quando se pensa que os utópicos (aqui mais federacionistas do que utópicos), têm mais simpatia pelos intelectuais, isso significa a possibilidade de se
conviver com alguém capaz de encontrar suas respostas, pessoas com quem as
possibilidades da relação se abrem e se multiplicam. O conceito de abertura
poderia ser escolhido como o organizador de um modelo. Abertura entendida
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como a capacidade de processamento das experiências. Ser intelectual, assim,
significa estar sempre se preparando para as relações humanas.
Sentir simpatia, então, no significado federacionista, quase se confunde com o respeito. Posso simpatizar com uma pessoa muito diferente de
mim. E posso até simpatizar com uma pessoa que prefiro ver à distância.
Simpatizar com o intelectual significa desejar a convivência com uma pessoa
que tem personalidade (forte), que acena com relações difíceis, exigentes,
capaz de concordar comigo e de discordar. Significa a utopia de relações de
diálogo, quer dizer, nos espaços difíceis entre discursos diferentes.
Não se deve compreender diálogo e respeito com a compreensão e piedade que eu sinto, por exemplo, quando encontro uma senhora que não estudou, que suportou um marido autoritário e cheio de manias, que educou
muitos filhos e nunca agrediu nenhum deles. Um camponês que trabalhou
todos os dias desde o nascer ao pôr-do-sol, que ama sua terra e tem a moral
dos seus antepassados. Pelas crianças que sofrem de todas as maneiras, fome,
violência, humilhação e solidão.
Aliás, a compaixão pode ser estendida a todos os seres humanos, mesmo
aos intelectuais, aos homens e mulheres felizes, às crianças que brincam, aos
ricos e poderosos; o direito à compaixão é uma condição fundamental da condição humana. Mas, no significado aqui proposto, praticamente só é possível
sentir simpatia por um intelectual; o que sentimos por outras pessoas é compaixão. Ou, que seja, simpatia com uma mistura significativa de compaixão.
As pessoas, digamos, diminuídas podem ser aprovadas por mim,
mas eu sei das dificuldades de conviver com elas no significado humano de convivência, de estabelecer relações complexas – e não apenas,
por exemplo, no significado de conviver dentro de uma mesma casa
ou no trabalho. E sei também que ser como essas pessoas não é o que
eu desejo pra mim e nem para qualquer pessoa que conheço, e nem,
enfim, para nenhum ser humano.
Evidentemente, acabamos de afirmar que o indivíduo utópico é simpático não só para outros utópicos, mas constitui como modelo um tipo simpático acima de todas as ideologias. Afirmação sem dúvida delicada. Ou, por
outro ângulo menos polêmico, estamos propondo uma acepção de simpático
e simpatia que seja condizente com a Federação. Não simpatizo apenas com o
meu igual, mas com o diferente e separado, não só apesar da diferença, e sim
porque gosto de me relacionar com ele, eu o respeito, e, além disso, não estou
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tão seguro de que minhas opções são as mais acertadas. Quem é diferente de
mim talvez seja aquela pessoa que fez as opções que eu deveria ter feito.
Em que ponto o conceito de simpatia opõe utópicos a marxistas? De forma
alguma, os marxistas sentem simpatia pelos trabalhadores por compaixão ou porque os trabalhadores são mais fáceis de influenciar. Os socialistas clássicos é que
eram suspeitos dessas atitudes, que, aliás, Marx contribuiu para pôr em cheque.
Não cair no equívoco de fazer uma crítica tão primária a Marx e ao
marxismo. A única diferença realmente clara é que a utopia explicita e coloca no centro o seu desejo de um modelo de pessoa capaz de tomar suas
próprias decisões, tanto moralmente quanto academicamente, desenvolvido
afetivamente, com personalidade estruturada, e o método mais adequado
para que uma pessoa chegue a este modelo não é a vida do trabalhador do
campo ou da indústria, predominantemente.
Para se construir uma personalidade assim é preciso muito trabalho,
sim, mas segundo outro conceito de trabalho. A ideologia utópica não só se
considera outra ideologia, entre tantas, que enxerga, obviamente, o problema de outro ângulo. Uma alternativa como qualquer outra. Mas considera
que a transformação da personalidade exige e deve ser organizada por uma
ideologia apropriada, que dificilmente seria o marxismo, mas que não é
necessariamente a utopia. Pode ser um marxismo adaptado, catolicismo,
anarquismo, embora talvez nem todo tipo de catolicismo e de anarquismo.
A personalidade que buscamos não frutifica nos campos ou nas indústrias,
apenas, mas também nas escolas, nos palcos e nas quadras, no papel, nos romances, na política, nos computadores... Discutir modelos de personalidade
é apenas uma forma didática e orgânica de apresentar uma ideologia.
Uma observação. Os utópicos não são suspeitos de má vontade com
relação ao trabalho braçal; a vida comunitária constitui a garantia (muitos
utópicos colocam o contato com o trabalho, particularmente o trabalho
braçal, como um dos fundamentos da utopia). No conjunto da proposta
utópica de vida comunitária está muito claro que viver na cultura significa
também aproveitar, como mediação da vida humana, os recursos da natureza: trabalho, alimentação, sexo, família. Quem, ao ouvir a expressão cultura
sofisticada, imagina um homem de smoking com uma mulher vestida de
lantejoulas, deveria repensar suas influências.
O marxismo aspira à salvação do ser humano, material, com sua dignidade material, como trabalhador, a partir do seu direito de comer e trabalhar, da
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recuperação do seu poder político. A visão do socialismo utópico é diferente, o
desejo dos utópicos em relação ao ser humano o aproximam um pouco dos professores de português e literatura: desejam em primeiro lugar um ser humano
capaz de compreender um texto, de produzir uma fala dotada de personalidade
e sentido, capaz de organizar a sua vida como uma construção intencional de
uma identidade ideológica, psicológica e política, capaz de organizar uma opinião que pode vir a se opor, se for necessário, a posturas externas.
O indivíduo constituído somente pode acontecer nos meios da cultura
universal, da universidade, da pedagogia. E então, aí sim, em um segundo
momento, esse indivíduo com sua cultura exige a mediação da matéria, da
natureza, das palavras, das outras pessoas, o que inclui, por exemplo, o trabalho, o sexo e a alimentação. O ser humano é em primeiro lugar um ser
cultural, mas não é descarnado. A cultura exige mediações. Esse é um ponto
em que, com clareza, embora parcial, se dispõem de um lado e de outro,
simetricamente, as concepções pedagógica e econômica da sociedade.
Não estamos endossando aqui a crença em um fundo emocional nas
ideologias. Ou seja, marxismo ou utopia estariam apoiados em simpatias e
antipatias de origem misteriosa. Como acabamos de ver, também se pode
afirmar exatamente o contrário, que simpatias e antipatias é que estão apoiadas em escolhas ideológicas de fundo racional.
Politização. Para os utópicos, a politização é a base da ação revolucionária e é uma tarefa sempre inacabada. Todos nós precisamos ser politizados.
A ação política praticamente se confunde com a ação pedagógica. A classe
operária, como todas as pessoas, precisa ser politizada. Um utópico moderno jamais pensaria como um socialista do século XVIII, que eram vítimas
fáceis da armadilha: nós, intelectuais, politizados, inteligentes, ardilosos,
temos que levar nossa sabedoria até a classe trabalhadora, inocente, mal-instrumentada, sem cultura, desorganizada, indefesa.
Quando a utopia, próxima da pedagogia, afirma que todos os seres
humanos precisam ser politizados, trata-se de outra coisa. Inclusive, trata-se da renúncia a toda proposição do tipo: o problema são os outros. Ou:
eu tenho a solução. E também: aqui o problema fica resolvido, se um dia se
conseguir x, aí o problema termina. Nem mesmo os utópicos consideram a
politização como o meio para se conseguir todos os objetivos, porque não
há propriamente objetivo algum fora da educação. Nós não somos modelo
nem com relação à política nem com relação a qualquer outro aspecto. Em
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resumo, nós, utópicos, não pretendemos politizar os outros; o que vale para
a educação em geral vale para a politização.
Para Marx, não só a força revolucionária está toda na classe operária,
como o único poder do intelectual está em interpretar, detectar e organizar
essa força, sem lhe acrescentar nada. Assim, para o marxismo, dizer que o operário não é politizado é problemático. E não tem muito sentido. Nem Marx
nem qualquer marxista negaria o fato de que os trabalhadores podem votar
na direita ou que podem ser indiferentes aos problemas da própria classe, não
participando, por exemplo, de uma greve. Mas, para um marxista ortodoxo,
há uma dinâmica nos fatos políticos que envolve, ou não, os trabalhadores.
O marxismo tem mesmo certa dificuldade para compreender as dificuldades da catequese, para refletir ou mesmo para ocupar o espaço da
pesquisa que se põe o problema de como conquistar e conservar novos elementos para o nosso movimento. O cristianismo, o que inclui já Cristo, no
Evangelho, sim, tem sensibilidade para este tema da catequese. O problema
técnico, para o marxismo, não está na consciência, na pedagogia, no indivíduo, no desenvolvimento das instituições, mas está em compreender como
o capitalismo, enquanto um fato econômico, e como os eventos econômico-políticos, tais como eleições, greves, guerras, se encadeiam. Desse ângulo
é que se põe o problema: como essa compreensão poderia depois interferir
exatamente sobre o capitalismo, greves, etc.
Os indivíduos são apenas engrenagens, esmagados, figurantes. A atenção de um marxista não se dirige para o momento e nem para a parte, está
no todo e na história.
O grande organismo, a máquina, para o marxismo, é físico, material, dinâmico. Não é uma máquina que inclui o pensamento nem os intelectuais. Os
conduz e determina, apenas. Não faz sentido, é o oposto do sentido, supor que os
intelectuais ou o pensamento possam dizer à realidade do que ela é feita, qual o seu
verdadeiro e melhor caminho. Em Paulo Freire, nesse aspecto um bom marxista,
politização e conscientização significam dar aos trabalhadores os instrumentos,
hoje acrescentaríamos as competências para ler a realidade à sua volta.
Para o marxismo, politizar significa tomar consciência da realidade. Para
a utopia, pelo contrário, politizar ou conscientizar parte de um conjunto de
conceitos, métodos, reflexões armazenados e sistematizados pela humanidade em torno dos fatos políticos. Entendidos e enquanto conceitos políticos.
Significa vivenciar a Ciência Política, particularmente, e algumas adjacências,
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tais como partes da filosofia, geografia, história, etc. E a partir daí, a reflexão,
e interpretação, sobre uma parte da realidade, na perspectiva dos interesses
políticos. E ainda, evidentemente, para terminar o processo, a transformação
da realidade como consequência do desenvolvimento da cultura humana.
Não que sempre tenha que ser na mesma ordem: da teoria para a matéria, mas sim que, no fim, sempre é nesta ordem que ela deve ganhar sentido:
da cultura elaborada, passando pela vivência e experiência da cultura, até a
transformação da realidade. Intencionalidade: o ser humano, pela cultura,
dá significado ao mundo.
Digamos que politização seja o seguinte: há pessoas muito afundadas
em sua vida particular, preocupam-se com dinheiro, sexo, religião, arte, mas
não percebem o todo, que estão em um ambiente político, que há lutas, que
trabalhadores querem melhores salários, árabes desejam seu país, índios são
dizimados, senadores e deputados estão envolvidos em grandes e pequenas
mudanças e em escândalos, muitas pessoas vivem afundadas no sofrimento e
na miséria. O ser humano tem todo o direito de não se envolver com questões
políticas, mas acordar as pessoas para a política significa um dom, um ganho.
Assim como seria bom acordarem para a música ou religião. Não haveria, então, qualquer diferença importante entre utópicos e marxistas. Talvez no tom.
Quando dizemos que alguém não é politizado, nós estamos comparando esse alguém com outro tipo de pessoas, que supomos ser um padrão de
politização. O marxismo rejeita a visão pedagógica de que a politização é um
rumo e um modelo de personalidade. Ser politizado significa estar dentro,
sofrendo e participando das forças históricas e sociais. Só. Para o marxismo,
não se pode questionar se uma pessoa viciada ou usuária de bebidas alcoólicas é apenas parcialmente politizada, com base no argumento de que a
politização, entendida como um modelo, não admite o vício. Essa perspectiva moralista não faz o menor sentido para o marxismo. Para a utopia, sim.
Para que serve a teoria, a pesquisa? Se o intelectual não tem nenhum
papel individual, pessoal, de que adianta o marxismo como teoria, que é o
pensamento dos operários, mas organizado por intelectuais? Do que adianta
a pesquisa? Qual o papel revolucionário da teoria, qual a função da teoria ou
efetividade da teoria na revolução?
Digamos que a pesquisa tenha o objetivo de compreender as leis relacionadas com os processos revolucionários, a economia. Muito bem, e que
a pesquisa consiga entrar de posse das leis ou de algumas delas. O que os
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intelectuais fariam com as leis? Os intelectuais teriam a posse da ciência em
primeiro lugar, no tempo, já que são eles que fazem as pesquisas e não os
operários. Se um dia os intelectuais procurarem levar as leis que descobriram
até o conhecimento dos operários, só teriam um caminho, o da politização.
Um espaço técnico e bem delimitado, quer dizer, com problemas e instrumentos bem definidos. É um pouco difícil compreender como, para o marxismo, a pesquisa possa ser importante ao mesmo tempo em que se nega a
politização. A não ser que a pesquisa não se aplique nunca de forma alguma.
O marxismo se coloca problemas muito parecidos. Marx, como um
intelectual típico do século XIX, se propunha a fazer uma ciência da sociedade. Às vezes, prenunciando marxistas do século XX, Marx se pergunta
como adivinhar onde surgirá a revolução, para poder assim interferir pontualmente. Lenin, que faz a pergunta “o que fazer?” com clareza, contudo, não
a levou para o lado da pedagogia, da conscientização ou politização: o que
podemos fazer para que se organize um movimento e para que as pessoas
tenham consciência, para que se tornem socialistas, confiáveis.
Lukács também é marxista, e não utópico, então não poderia se postar
diante da tarefa tecnicamente, nem pedagogicamente, no entanto, seguindo
a mais estrita estrutura do marxismo já desloca o foco sobre o tema da conscientização, ou, se não, para o problema da consciência da classe operária.
Para Lukács, o problema é compreender como se dá a politização ou conscientização, e não o problema de como fazer, nem o problema de o que fazer
para que haja politização quando ela não ocorre . E, muito menos ainda,
põe-se o problema de constituir o movimento que seja capaz de realizar toda
a tarefa, ou seja, de, por seu funcionamento, politizar.
Com a aproximação entre Igreja Católica e marxismo, no início do
século XX, embora seja discutível se foi exatamente por sua influência, o
movimento de esquerda mundial se entrega ao corpo a corpo pedagógico,
sobretudo dentro do grande movimento chamado Ação Católica. Gramsci
fornece uma primeira formulação teórica em que o problema pedagógico
não está claro, mas sim o problema da ação cultural, sendo que em sua
teoria aparece uma justificação teórica aceitável, para o marxismo, de uma
ação paciente, de transformação das consciências e da formação de uma cultura popular nacional. E enfim, com Paulo Freire, embora em um espaço já
bastante marginal, em relação à ortodoxia marxista, surge uma formulação
teórica realmente consistente sobre o processo da educação popular.
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Curiosamente, temos dois movimentos constituídos e imensos espalhados pelo mundo, o catolicismo e o marxismo. No entanto, dentro do catolicismo, encontramos um grande número de obras e de problemas relacionados com a organização do movimento: catequese, catecumenato, missões,
conversão. Sendo que dentro do movimento marxista não encontramos
praticamente nada sobre questões semelhantes, nem mesmo sobre temas
próximos da estrutura marxista. O movimento marxista frutifica, encorpa,
em número e em linguagem, de certa forma naturalmente, sem que quase
nunca se ponha para si a sua organização como uma tarefa.
Façamos alguns exercícios em torno do que poderia ser a função dos
intelectuais na revolução, de uma perspectiva marxista. Digamos que a função da educação, mais precisamente da pesquisa, seja organizar o pensamento revolucionário que prolifera naturalmente entre os operários. A não
ser que Marx entenda que organizar o pensamento dos operários, na teoria
ou na prática da militância, sem acrescentar-lhe elementos acadêmicos, não
constitui interferência intelectual, e, então, se for considerado apenas como
uma prestação de serviços, não chegaria a ser politização.
Por outro ângulo: o trabalho de organização, que o pensamento acadêmico faz sobre o pensamento dos operários, poderia ser de tal forma que se
submetesse a ele, não o alterando substancialmente. Pelo contrário, o pensamento acadêmico poderia ter o papel histórico de colocar o pensamento
operário e a própria classe operária diante de si mesmos. Correto, por um
lado, mas, por outro, o marxismo hesitaria em dar ao pensamento acadêmico uma importância tão grande.
A atividade intelectual teria uma espécie de sujeira, mas através do
marxismo os intelectuais poderiam livrar-se dela e assumir o seu papel revolucionário de observadores dos processos revolucionários inerentes à sociedade e de organizadores do pensamento da classe operária revolucionária. Assim como o pensamento conservador e burguês eram engajados, na
medida em que produziam o falseamento, produziam uma ficção necessária
à opressão capitalista, o pensamento proletário, através do marxismo, também tem um papel histórico, o de produzir a verdade.
Nesse significado, é pesquisa. Ou, em uma versão ligeiramente diferente, os operários teriam as ideias, mas a sua organização (em uma ciência)
e a tomada de consciência, saber que se tem uma ideia, seria uma tarefa
reservada aos técnicos. Mas essa hipótese parece ainda pior. Não haveria
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politização, então, porque não haveria transferência da essência do pensamento acadêmico para o pensamento operário; não haveria contaminação.
Mesmo sem de forma alguma politizarem os operários, os intelectuais
poderiam ter algum papel em momentos mais agudos do processo revolucionário. Não como líderes, evidentemente, mas talvez negativamente, impedindo que a sociedade que observa de fora a revolução proletária (donas
de casa, empresários politizados, políticos, jovens, etc.) atrapalhe, e até mesmo que apoie, entendido o apoio como algo feito do lado de fora.
Em outras palavras, a posse da teoria, se não pode ter qualquer papel efetivo, pode ser decisivo negativamente, não atrapalhando ou apenas
apoiando de fora a revolução, impedindo que a atrapalhem. Pode fornecer
instrumentos negativos, capazes de bloquear a aceitação de ideias estranhas,
de preservar a ideologia operária. Ou em uma fórmula ligeiramente diferente: as ideias podem ter a função negativa de combater outras ideias que
provavelmente viriam a se tornar prejudiciais.
Marx afirma que “‹A teoria adquire força material logo que penetra nas
massas› (Crítica da Filosofia do Direito de Hegel)” . Às vezes, as citações não
condizem, cem por cento, com o marxismo simplificado, que é o marxismo
a que nos referimos aqui, neste livro. Engels, em Do socialismo utópico ao
socialismo científico (São Paulo, Global, 1985, página 71), afirma que: “As
forças ativas da sociedade atuam, enquanto não as conhecemos e contamos
com elas, exatamente como as forças da natureza; de modo cego, violento e
destruidor. Mas, uma vez conhecidas, logo que se saiba compreender a sua
ação, as suas tendências e os seus efeitos, está nas nossas mãos o sujeitá-las
cada vez mais à nossa vontade e, por meio delas, alcançar os fins propostos.”
Ora, aqui o marxismo se aproxima tanto da utopia que só se abríssemos um espaço muito mais largo para o seu desenvolvimento. Para nós,
aqui, em uma versão simplificada, é o marxismo que tem dificuldades para
encontrar o papel revolucionário da teoria. Essa afirmação de Engels, portanto, é utópica e não marxista.
No texto de Engels, há um “nós”. Nós quem? Se somos nós, os intelectuais, como o nosso conhecimento das forças sociais ou da natureza poderia
interferir? Passando as forças sociais para as mãos dos proletários, aí sim,
tendo nas mãos a nossa ciência, os proletários poderiam, agentes históricos
que são, tomar esta ou aquela posição, agir ou não agir. Mas se não há politização, de nada adiantou a posse do conhecimento.
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A outra possibilidade, de que nós mesmos, os intelectuais, pudéssemos
agir, acho, deve ser desprezada. E, se deve haver politização, então, como ela
deve ser feita? Quem entre nós, intelectuais, é especialista no assunto ?
As duas frases, de Marx e Engels, certamente não são as únicas possibilidades, as únicas tentativas de solução para o problema. Evidentemente.
O papel dos técnicos em projetos na revolução . Para a utopia, o técnico é uma figura indispensável, em todas as fases da atuação revolucionária.
Desde a primeira fase, quando é necessário fazer a detecção da potencialidade
das crises, estudar as propostas utópicas para a educação, a organização de
instituições, o desenvolvimento de uma metodologia logicamente encadeada,
passando por uma segunda fase, quando é necessário, por exemplo, se deter
nos problemas de organização do movimento e de um partido, compreender
os perigos da sabotagem, conviver com outras ideologias e movimentos de
esquerda, até uma terceira fase, onde os problemas se referem à administração
da sociedade utópica, aos caminhos para a família e para a religião.
A preferência utópica pelos técnicos, contudo, não significa que prefira
os administradores capitalistas, que puderam estudar e treinar, aos ignorantes, pobres e humildes, habilitados apenas para serviços muito simples. Os
administradores burgueses, por mais experientes que sejam, são sempre piores, já que estão profundamente corrompidos, e desconfiamos de que não
farão bom uso dos seus conhecimentos. O especialista de que necessitamos
ainda não foi treinado, não são nem os administradores burgueses, nem
os proletários de que dispomos agora. E pelos mesmos motivos não serão
também os intelectuais de agora. Uns por deficiência ideológica, outros por
falta de treinamento, e em geral porque as pessoas se desenvolvem dentro de
instituições fortemente engajadas no funcionamento do capitalismo.
Se nós utópicos confiamos no intelectual, é porque confiamos no processo
da sua formação, e não em um tipo idealizado. Não achamos que os intelectuais
sejam confiáveis, mas confiamos na educação como o processo de onde pode
sair o administrador “menos pior” para a utopia do futuro. Em outras palavras, não confiamos exatamente nas pessoas, e sim na universidade e na cultura,
como o melhor espaço de onde, esperamos, podem surgir as melhores pessoas,
palavras, ideias, técnicas, para a administração da sociedade do futuro.
Nosso modelo não é uma pessoa, mas um ambiente, a universidade. A
universidade de hoje tem grandes deficiências, não é exatamente nela como é
agora, sob o capitalismo, que confiamos, e sim em que é no ambiente univerUtopia e Marx
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sitário que há as melhores possibilidades de germinação dos administradores,
da intelligentsia, do indivíduo que deve produzir a revolução e a utopia.
O livro mais importante da nossa bibliografia, O socialismo utópico, de
Martin Buber, também ele dedicado a compreender as diferenças entre utopia
e marxismo, reserva bastante espaço para o problema do centralismo. Para ele,
o marxismo é essencialmente centralista. No capítulo sobre Lenin, que começa na página 125, e que inclusive é o capítulo para onde convergem todos os
outros, como se fossem uma preparação, Buber aborda diversos assuntos, que
podemos nos arriscar a dizer que giram em torno do seguinte: uma teoria ou
ideologia, particularmente se se pretende revolucionária, deveria ser capaz de
perceber a realidade ainda em formação. Buber acha que o marxismo não é
capaz disso, e sugere que a utopia sim. Mas não é isso que nos interessa neste
momento, e sim o fato de que Martin Buber, nesse livro, chega, de uma forma
não muito clara, ao problema dos técnicos e dos intelectuais.
De qualquer forma, o que Buber pretende é confrontar o papel do intelectual em um modelo centralista, autoritário, com o intelectual capaz de
ouvir, de perceber detalhes. Por um lado, o mais evidente, o marxismo, uma
ideologia de trabalhadores, reluta em aceitar a importância da academia, da
disciplina intelectual, e, de outro, Buber levanta a suspeita de haver uma
vinculação entre o centralismo da teoria e o problema da burocracia.
O apoio ao pensamento acadêmico e aos intelectuais induz à burocracia? Ou, pelo contrário, o que conduz à burocracia, e conduziu à
burocracia soviética, teria sido uma ideologia, o marxismo, incapaz de
desenvolver um modelo moderno e socialista de administração, do estado
e da sociedade? Talvez, mas parece mais importante o fato de que, como
o marxismo não trabalhou com um modelo, não estava preparado para
assumir o poder, e assim os dirigentes comunistas e teóricos acabaram
importando modelos duvidosos, de um lado modelos experimentados e
marcados pelo próprio capitalismo, e de outro os modelos revolucionários
do passado, particularmente a Revolução Francesa e a Comuna de Paris.
(Edmund Wilson afirma que Lenin, em 1916, quando viu que a revolução
era iminente, só conseguiu encontrar em Marx algumas fórmulas vagas no
livro Crítica ao Programa de Gotha ).
Em outras palavras, o trabalho de limpar o nosso modelo socialista das
marcas capitalistas é uma tarefa extremamente complexa, somente possível,
talvez, para intelectuais e para especialistas.
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Outra explicação é a que há dois universos ideológicos distintos, o
universo do centralismo, que supõe a divisão entre dirigentes e dirigidos,
e que é compatível com o universo fora da escola, e o outro universo, da
democracia (não no significado liberal, e sim como relações independentes,
instituições, etc.), Federação, utopia, diálogo, etc., que deve ser considerado
como o universo de dentro da escola.
A função do intelectual, dentro da ideologia utópica, é muito mais do
que o técnico especialista em projetos. Quando nós utópicos propomos o
intelectual como o nosso modelo, na prática, estamos propondo que a sociedade utópica se confunda com a universidade. Sabemos que se os especialistas forem uns poucos, a sociedade terá que ser forçosamente centralizada e
burocratizada. No modelo marxista, a sociedade é dominada pelo trabalho,
e no modelo utópico, pela cultura. Todas as pessoas, e não um pequeno grupo, vivendo dentro da cultura, organizada como uma universidade, se transformam, inevitavelmente, em intelectuais. A sociedade não apenas tem seu
centro na universidade, mas de certa forma se confunde com a universidade;
universidade e sociedade são tão próximos, contíguos, que um transforma o
outro sempre, naturalmente (esse é o conceito de contiguidade, proposto na
página 96 de O elogio da pedagogia).
Propomos que a universidade praticamente invada a vida pessoal e a
personalidade das pessoas, que todas as pessoas tenham sua vida consumida
e projetada para viver na cultura, e também estruturada pela cultura. Nosso
projeto é de uma sociedade cujas relações somente são possíveis se todos forem
intelectuais. O intelectual, para a utopia, não é o cabeça, aquele que puxa para
frente o movimento revolucionário. Não podemos insistir, como Gramsci,
no papel do intelectual como dirigente político. Porque, para nós, trata-se de
pedagogicamente transformar todas as pessoas em intelectuais. Não é o intelectual que tem o papel de dirigente, que coordena o processo revolucionário,
desde a base. O problema não está fora do intelectual, mas está dentro dele e
se resume nele. Não pode haver diferença entre dirigentes e dirigidos.
A revolução é um problema multiforme, microscópico, que deve ser
desenvolvido em incontáveis aspectos da vida humana. Quando nós, utópicos, falamos em projeto, não estamos nos referindo a um plano grandioso,
desenhado sobre uma imensa mesa posta sobre a cabeça da humanidade.
Trata-se antes de pequenas opções, no pensamento, no sexo, na educação
dos filhos, na escolha das roupas, dos móveis, nas relações no trabalho. Há,
Utopia e Marx
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de fato, um projeto grandioso, mas não estabelecido sobre, e sim continuamente refeito e renovado, alimentado por todas estas pequenas opções, ao
mesmo tempo em que funciona como uma luz, que orienta todo o processo.
Nós, intelectuais, técnicos em projeto, nada mais somos do que seres
humanos. O projeto revolucionário e a revolução viva nada mais são do que
a nossa vida humana cotidiana. O técnico proposto pela utopia nada mais é
do que um ser humano comum, capaz de enfrentar um pouco melhor, e de
errar mais complexamente ao tomar decisões na sua vida particular.

228

Luiz Gonzaga Teixeira

uç
ão
ida

Apresentação

ar
epr
od

4. TOTALIDADE

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

Parece conveniente reconhecer, já na primeira linha deste capítulo ,
que estamos condenados à superficialidade. Se nosso objetivo fosse compreender o conceito de totalidade, em si, topologicamente, já seria um tema
muito extenso, a totalidade no marxismo e na utopia, então, torna-se um
projeto a perder de vista.
Antes mesmo de começar, devemos expor uma proposta que deveria
ser confirmada pelos futuros topólogos das Ciências Humanas, ou não. Aliás, temos que anotar que as propostas apresentadas a seguir é que constituem
a topologia propriamente dita, pura, as conclusões que devem se nutrir de
excursões por diversos domínios. Em outras palavras, a topologia só se justifica e se constitui quando, depois de termos excursionado pela Idade Média,
filosofia, Ciência Política, linguística ou mesmo por regiões menores, como
Marx ou Bakhtin, voltamos com algo na mão e o esprememos nesse espaço
pequeno. O que conseguimos com a redução não precisa ser propriamente
um resultado, algo certo, mas propostas, intuições.
A topologia se desenvolve dentro de um quadro, ou tema, ou espaço
ou problema primeiro – que também é um desenho –, que é a linha que vai
do início, passa pelo meio, e vai até o fim, e que pode assumir diversas roupagens: sujeito, verbo, predicado; causa, instrumento e efeito; sujeito, meio
e objeto; proposição, discussão e conclusão. A topologia desenvolve também
um outro espaço, o segundo, que do início parece ser bastante diferente,
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geralmente constituído de apenas dois elementos: todo e parte; organismo
e órgão; mecanismo e peça. Ainda um muito generalizadamente, podemos
afirmar que um bom nome para a relação entre todo e parte é funcionamento, em alguns casos, e, em outros, processo.
Evidentemente, isso não é toda a topologia. Outras estruturas podem ser
descritas, como, por exemplo, a rede; as estruturas epistemológicas também
podem ser mais bem compreendidas e descritas : Religare, imediação, fórum;
cronotopos podem ser identificados, classificados e descritos, tais como encruzilhada, fonte, a cidade sitiada, a escuridão; e, por baixo de tudo, a metodologia.
A afirmação acima é a mais importante, e põe a discussão mais importante. O que passamos a fazer, agora, contudo, é discutir o núcleo principal.
Centro e beirada, em princípio, se parece mais com o segundo grupo: todo
e parte. Se o todo e a parte funcionam, o todo pode ser representado de duas
formas mais visualizáveis, o todo pode ser uma linha em torno de todas as
partes, ou peças, e o todo pode ser algo no centro, algo parecido com um
motor, que articula todas as peças umas com as outras.
Por outro lado, na disposição principal – início, meio e fim –, temos
também o meio. Se imaginarmos uma linha cortando um círculo (secante),
o início da linha está na beirada do círculo, depois a linha corta o círculo
pelo meio, e por fim chega à outra beirada, que é, nessa linha, o fim. Ou
seja, a linha começa em uma beirada do círculo e termina na outra beirada.
Então, se a linha começa de um lado e termina do outro lado do círculo, o
meio da linha é também o centro do círculo.
Entretanto, essa coincidência pode gerar uma pequena confusão. Pois,
quando entramos em um círculo (outra possibilidade, outra em oposição à
anterior, em que se começa da beirada e se atravessa o círculo de um lado
a outro, passando pelo centro), saímos ou começamos da beirada, mas o
nosso fim não é o lado de lá do círculo, o nosso fim é o meio do círculo.
Quem começa pela beirada pode terminar no centro, e aqui, ao contrário
da disposição anterior (em que a linha atravessa o círculo de um lado a outro), o centro (do círculo) não é o meio (da linha, meio entre começo e fim,
sujeito e objeto); pelo contrário, se a linha começa na beirada e termina no
meio do círculo o centro (do círculo) é o fim (da linha). O meio da linha
se dá em uma região do círculo que está entre a beirada e o centro, e que
pode ser visualizada como um anel. Evidentemente, parece complicado de
explicar com palavras um desenho, mesmo um desenho muito simples, mas
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seria muito simples se aqui, em vez de um livro, tivéssemos a imagem, uma
pessoa com um giz e um quadro negro, por exemplo.
Então, apesar de que de longe parece que centro e meio são praticamente
sinônimos, e de fato possam ser, podem significar coisas muito diferentes. Aqui,
salvo aviso explícito, o início é a beirada do círculo, e o fim é o centro, e, dessa
forma, o meio é a região, anel, entre a beirada e o centro. Fica convencionado.
Um detalhe pode causar uma pequena confusão. Quando penetramos
em um ambiente, ou universo, dizemos que mergulhamos em um meio.
Como acontece na expressão meio ambiente. O meio, aqui, é algo em torno
de mim, e não algo entre o eu e o objetivo. Então, meio tem dois significados quase opostos. Em um deles o meio está entre o sujeito e o objeto, o que
parece ser a acepção principal, a mais imediata e comum. No outro caso,
secundário, o meio está em volta, e sujeito e objeto é que estão dentro dele.
Mas, ainda, é possível que surja uma síntese entre as duas acepções.
O meio é o conjunto de todos os problemas, soluções e instrumentos. Eu, sujeito, parto para atingir o meu objeto, e então mergulho
em um meio, mediações, onde encontro e onde eu me encontro rodeado de problemas e instrumentos. Onde, inclusive, o sujeito se nutre, se
organiza, não só para atingir um determinado objetivo, mas em geral,
se preparando para os objetivos em geral. Ou, talvez nem isso, só se
preparando ou nem mesmo se preparando para coisa alguma, apenas
se organizando de si para si. O que configura mais um meio, e menos
um meio para. Mais sala e menos corredor.
Em outras palavras, podemos convencionar que sala é um meio onde
ficamos, onde nos demoramos, onde a passagem é secundária, e que corredor, pelo contrário, é um lugar onde podemos até estar, mas onde o mais
importante é a passagem de um lugar para outro, uma ligação.
Qual seria o motivo para que um determinado pensador ou toda uma
época prefira a totalidade em vez da parte, ou prefira a parte em vez da totalidade? Evidentemente, há motivos que podemos chamar de ideológicos, mas
há outros que talvez tivessem um nome mais adequado em “operacionais”.
Estamos nos referindo ao óbvio: o fundo ideológico da totalidade é o totalitarismo, autoridade, o conservadorismo, e o fundo ideológico da parte é o
questionamento, o indivíduo, a quebra das estruturas. Se uma época adota
uma forma de organizar o mundo, isso significa uma grande tarefa, explorar
as suas vantagens, se possível explorar todas as vantagens possibilitadas por
Utopia e Marx
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aquela nova estrutura, por aquela nova forma de organizar o mundo. O que
tem consequências distribuídas por todos os setores da vida humana.
O núcleo de uma episteme é bastante impalpável. Como as pessoas de
uma determinada época percebem que conseguiram um novo núcleo, um
novo princípio gerador?
A totalidade não é uma visão de mundo, e nem é o fundamento
de uma visão de mundo, episteme, mas é apenas uma peça, um detalhe. E pode ter funções completamente diferentes em uma ou em outra episteme. Por exemplo, quando a Antiguidade adota a totalidade, a
ideologia que está por trás é a conservadora, pois a totalidade significa
Deus, ordem, passado, o orgânico, e também um grupo de conceitos
aparentados: pátria, família, chefe. totalidade significa principalmente a
submissão do indivíduo à tradição e aos interesses da sociedade. Quando
o século XVIII adota a totalidade, o conjunto ideológico que está por
trás é bem outro: história, ciência, mudança, embora também, em alguns casos, a raça e a ordem. Mas aqui raça e ordem se encaixam em um
conjunto dinâmico, e não (só) conservador.
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A totalidade nas diversas épocas: sinopse

do

É preciso, ao apresentar logo a seguir, o desenho das epistemes,
não se cansar de afirmar que não são exatamente teorias, do tipo:
efetivamente, os seres humanos, entre os séculos XVI e XVIII, pensavam
que tudo devia ser desmontado. E sim de apresentar um desenho que
certamente ajuda a compreender melhor aquela época. Mesmo que
esteja equivocado, que naquela época, depois se prove, as pessoas não
pensavam exatamente assim.

Có

pia

Antiguidade e Idade Média (Religare)
Séculos XVI e XVIII (Desmontagem)
XIX (Cientificismo)
e XX (Dialogismo)
A totalidade tinha mais valor do que a parte na Antiguidade. Religare
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é a palavra que dá uma ideia geral do funcionamento da episteme antiga.
A estrutura Religare pode ser apresentada com uma imagem: tínhamos no
início o todo, o que significa também coerência, proteção, paz, harmonia, e
indeterminação. Indeterminação no significado de que no início, em algumas
versões, era o caos, as coisas ali dentro não estavam separadas, com fronteiras
entre si, determinadas. Depois aconteceu algo, alguma coisa ou fato abalou o
todo, e o todo rachou, fragmentou-se, permitiu que as coisas se separassem.
O problema do mundo e do conhecimento era, pois, reconstituir, religar o que estava desligado e separado, fazer com que de certa forma o tempo
retornasse, andando em sentido contrário. É como se as pessoas olhassem
sempre para trás. Segundo Eliade, as cerimônias procuravam representar o
princípio ; se fossem repetidos alguns elementos que estavam presentes em
dado momento no passado, particularmente no momento em que o mundo
foi criado, poderíamos retornar e viver outra vez aquele mesmo momento.
O indivíduo era visto sempre como algo ruim, quase uma anomalia, que
devia ser reconduzido ao seu rebanho, ao Pastor, à família, à pátria.
No fim da Idade Média, começa a surgir outra formação epistemológica. Sob certos aspectos, era o contrário do Religare, e nós vamos chamar
essa nova formação de Desmontagem .
A totalidade, aqui, deixa de ser um valor positivo, um bem. Em vez
disso, o esquema da Desmontagem propõe sempre que o todo seja transformado em peças, em partes. O positivo agora é a parte, e não mais o todo. É
para a parte que devemos nos dirigir. No início desta época, com Descartes ,
o tempo continua apontando para trás, mas por uma razão completamente
diferente, e com um resultado também diferente, é que o pensamento busca
desmontar as coisas assim como voltamos um arquivo de vídeo até o início,
pois somente assim é possível observar como ela se organiza desde o ponto
zero . Quando pensamos em desmontagem, parece que pensamos inicialmente em uma desmontagem no espaço, mas a desmontagem se manifesta
também no tempo. Desmontar um processo significa retornar ao seu início,
para compreender depois como ele se deu passo-a-passo.
Rousseau é um exemplo de busca desse momento inicial, antes do
processo histórico da aculturação. Vejamos. A sociedade, como um todo, é
a história da aculturação; no início havia o homem primitivo, que vai aos
poucos desenvolvendo e assimilando a civilização, e desenvolve instrumentos, a agricultura, a cidade, etc. O resultado da desmontagem, no tempo,
Utopia e Marx
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para a humanidade como um todo, é então o indivíduo primitivo, o indivíduo que teria existido antes da civilização.
Digamos, o homem primitivo é o homem que havia no ponto zero da
história e da cultura. Mas, por outro ângulo, cada um de nós, individualmente, se fizermos uma desmontagem no tempo individual, veremos que,
no início, éramos crianças, e que, aos poucos, fomos introduzidos na vida
social, na cultura. Então, por esse outro ângulo, enxergando o processo apenas individualmente, o resultado da desmontagem da sociedade é a criança,
o indivíduo antes de ser transformado pela sociedade.
O primeiro ângulo configura uma desmontagem histórica e política, e o
segundo, uma desmontagem pedagógica. Robinsonadas, na expressão utilizada por Marx, uma vez que o indivíduo é compreendido como uma unidade,
um objeto isolado da sociedade, um Robinson, e a sociedade como um agregado de Robinsons. Um agregado que se forma aos poucos, no tempo.
Isso, com relação à sociedade. Agora, vejamos com relação ao conhecimento. A Desmontagem analisa o conhecimento da seguinte forma: tomemos um objeto qualquer do conhecimento, que pode ser um fato ou objeto
físico ou pode ser uma ideia. Para que esse objeto atinja o meu cérebro ou
mente, ele deve percorrer um caminho, atravessar um meio. Ele atinge o
meu cérebro e aí dentro se forma o meu conhecimento a seu respeito. Façamos a desmontagem desse processo e desse caminho. Façamos a crítica desse
caminho e desse processo para atingir o objeto puro, se houver algum, ou,
no caso do processo, para atingir o meu eu ou o cérebro no seu ponto zero,
quando ainda não foi atingido por qualquer ideia ou sensação. Zero aqui
significa isso, mas significa também que o meu eu mais íntimo é o ponto de
partida para a formulação de uma visão do mundo.
Façamos, vendo por outro ângulo, uma crítica da experiência. Conhecendo o processo, eu posso atingir o objeto sem a experiência, em si, a
verdade. Como se dá o conhecimento em mim: como os dados do mundo,
do meu corpo, do meu cérebro, chegam até o meu eu? Caso se atinja esse
objetivo, (isolar o eu e compreendê-lo isoladamente, sem nada de externo),
estaremos diante de uma tarefa agora mais trabalhável, que é compreender,
analisar, reconstituir como o conhecimento se forma em mim. O ponto zero
é principalmente o meu eu sem conhecimento, e o início do conhecimento,
a partir dos sentidos, a experiência pelos cinco sentidos.
São então, três tarefas, primeira, isolar, compreender, descrever o eu; segun234
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da, isolar, compreender, descrever como certos sinais percorrem o caminho desde
o objeto, saem do mundo, atravessam este meio entre mim e o mundo, transformam-se em sensações, depois, em percepções e, finalmente, em ideias ou fatos
mentais; e, terceira, descobrir a verdade, o objeto sem o caminho, em si mesmo.
Apesar desse início voltado para trás, a Desmontagem, aos poucos,
se fixou na utopia, ou seja, no futuro: a desmontagem da sociedade nos
permite compreender melhor como gostaríamos de montá-la de novo de
acordo com as regras da racionalidade e da justiça. A desmontagem do conhecimento me permite realizar o intento racionalista, reconstituir o conhecimento para que nem mesmo um detalhe aí seja incorporado se não for
segundo as exigências da lógica e da razão .
Há, então, dois ângulos diferentes e incompatíveis entre si para se enxergar a totalidade no Iluminismo. Por um lado, quando pretendemos um
ponto de fora, como se estivéssemos agachados e alojados em um ponto fora
do mundo e olhando para ele (exotopia ), temos a totalidade porque é de
longe que se pode ver o todo.
Por outro lado, tal como trabalha Löwy em As aventuras de Karl Marx
contra o Barão de Munchhausen , o todo, a totalidade orgânica, deveria incluir o sujeito, admitindo que o sujeito e o mundo são o mundo. O sujeito
faz parte do mundo, não se pode tratar de um ou de outro isoladamente,
como algo independente. A totalidade, no esquema da Desmontagem, é
sacrificada a favor de um bem que pareceu maior, a objetividade, o objeto
limpo de todo traço do sujeito.
O ideal da objetividade entra em colapso na passagem da Desmontagem para o Cientificismo , que sugerimos como nome para a formação
epistemológica do século XIX. Sugerimos que Hegel é o autor que completa
a transição iniciada com Kant para essa nova formação. Hegel, cujo sistema
filosófico é adotado por Marx, alguns anos mais tarde. Adotado apenas em
sua estrutura, pois o conteúdo, de certa forma, é invertido; Marx aproveita
apenas o caroço do sistema de Hegel, como ele mesmo afirma.
Então, vimos que a totalidade era importante, referência, na Antiguidade.
Depois, ela passa a ser exatamente o que deve ser evitado; no Renascimento e
Iluminismo. E depois, no Cientificismo do século XIX, a totalidade retorna,
não mais como um mero acidente e no fim do processo. Agora, a totalidade é
fundamental, tal como acontecia na Antiguidade, mas retorna modificada, com
uma função completamente diferente. A Desmontagem enxerga o mundo a
Utopia e Marx
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partir da análise individual. O indivíduo, inclusive, chega a proposições isoladas.
Aqui, no Cientificismo, tanto a análise individual é negada quanto o
valor para o conhecimento de uma proposição isolada, em vez disso, a ciência enxerga o mundo a partir de um sistema, de um conjunto orgânico de
leis, fórmulas, equações, proposições. A ciência é um sistema completo, exatamente porque é a imagem do mundo, também ele um sistema completo.
Não devemos deixar de lado um aspecto. Na Desmontagem, o sujeito se
separa do objeto, e a utopia do conhecimento (quer dizer, o modelo, aquilo que o
modelo deseja) se torna o objeto puro, limpo do sujeito, submisso e desmontado,
como um cadáver, oferecido à nossa análise. Início puro de todo o processo.
No Cientificismo do século XIX, pelo contrário, o que se busca é o
sujeito, enquanto produtor, ator, dinâmico na sua ação externa e no seu
funcionamento interno. O objeto só pode se dizer compreendido quando
ele mesmo funciona como um sujeito, produtor, quando ele se transforma
para adotar as formas do sujeito, e assim, aparece diante do sujeito como a
sua imagem. Dessa forma, o Cientificismo não busca a totalidade, já que
entre sujeito e objeto opta apenas pelo sujeito.
O modelo do sujeito, se comparado com o modelo do objeto, se parece mais com um organismo e com a totalidade porque no objeto, assim
como nas ideias, as partes são isoladas umas das outras, e as relações são
secundárias, e no sujeito, por causa do seu funcionamento, as partes se articulam e exigem um todo voltado para o funcionamento e para a ação.
O que estamos dizendo talvez não passe de uma observação sintática:
essencialmente, o sujeito é ativo e, por seu funcionamento, tem suas partes
articuladas, é sua ação externa que fornece sua essência. É por causa da ação
que as partes são funcionais; e o objeto é passivo, suas partes são justapostas (é
porque o objeto se oferece passivo à ação do sujeito que suas partes são apenas
justapostas). Assim, ao mesmo tempo em que a Desmontagem está voltada
para o objeto e tem como modelo as partes limpas e isoladas, como deveria
ser um objeto ideal, o Cientificismo está voltado para o sujeito, e por isso tem
como modelo algo cujas partes se articulam num todo dinâmico e orgânico.
Uma imagem de Foucault, em As palavras e as coisas, na página 281,
expõe com muita exatidão esta passagem da Desmontagem ao Cientificismo. Cuvier se opõe aos biólogos iluministas: enquanto os iluministas, ao
procurarem compreender o cavalo o dividem em casco, dentes, estômago,
etc., ele, Cuvier, propõe que se procure compreender a totalidade. O cavalo
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é um projeto e obedece a um plano de organização. Ou, utilizando outra
expressão que não está no texto, o cavalo é uma resposta específica ao desafio da sobrevivência. Nenhuma de suas partes pode ser compreendida sem
referência ao todo, entendido como unidade funcional das diversas partes.
A partir da totalidade, tudo começa a fazer sentido e se percebe com clareza
a relação que há entre o dente, a pata, o estômago, etc. Orelhas e cascos, por
exemplo, estão ligados ao mesmo projeto de fugir do predador.
O Cientificismo hesita entre o modelo mecânico de Galileu, Newton,
e o modelo biológico de Lamarck, Darwin. Sugiro, para discussão, que durante o século XIX, o modelo biológico predomina, embora não totalmente.
E que esse predomínio aumenta com o passar do tempo, em uma linha que
teria suas duas pontas em Newton e Freud.
A totalidade sofre abalos, no plural e sérios, no início do século XX.
Vamos adotar para essa nova formação epistemológica um nome retirado
de Bakhtin: Dialogismo . Conceitos tais como os de técnica, linguagem,
diálogo, relação, ajudam a explicam essa mudança. O título do livro de
François Dosse, História em migalhas, significa exatamente isto: a Nova
História transformou a totalidade, a compreensão da história, em um monte desarticulado de ninharias. O ideal epistemológico do século XVIII seria
um relógio desmontado, ou, talvez melhor ainda, uma caixinha de música
desmontada. O homem desmontado era a criança ou o homem primitivo.
A sociedade desmontada era o indivíduo. O ideal epistemológico do século
XIX seria uma locomotiva em pleno funcionamento, lançando faíscas, ruídos e baforadas de vapor. O que pode o indivíduo diante de um personagem
tão espetacular? Admirar, aplaudir e desobstruir o caminho.
O século XX tem como ideal do conhecimento algo parecido com um
fórum, onde muitos falam e onde são apresentadas muitas sugestões para
organizar os trabalhos, e para organizar o próprio fórum. Esse é o modelo
apresentado por Habermas em Consciência moral e agir comunicativo. Ou
na expressão de uma coletânea de poemas da Faculdade de Guaxupé: poleiro
de urus, onde cada um canta como quer e como pode.
Em um concerto plurivocal, no entanto, as técnicas e a linguagem do canto não foram obtidas individualmente, assim como não se canta para si mesmo.
Mas não podemos tomar muito do nosso tempo com a apresentação
das epistemes, que só nos detiveram por algum tempo, apenas o suficiente
para encaixar o que nos interessa, o Cientificismo, formação durante e denUtopia e Marx
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tro da qual floresce o pensamento de Marx.
O que devemos nos perguntar, sem tentar responder aqui, é em que
situação fica a totalidade no século XX. Está combalida, sem dúvida. Mas a
renúncia à totalidade não significaria, antes, a busca de uma totalidade menos
simplista, menos ingênua? No fórum, abrimos a discussão e permitimos todas
as opiniões, renunciando totalmente a chegar a uma conclusão, ou, para os
que preferem, admitimos muitas conclusões, inclusive as que se contradizem.
Uma das formas de se entender a passagem do Cientificismo para o
Dialogismo é a seguinte: o Cientificismo está muito interessado na realidade. Identificar, descrever, transformar a realidade em um conjunto de regras,
fórmulas e leis, combater as imagens falsas, os menores desvios, participar da
realidade dinâmica. Com o Dialogismo, percebemos que a realidade aparece, particularmente na universidade, sempre refletida em alguma especialidade. A realidade direta, em si, sem mediação, é uma ficção; só podemos ver
a realidade pela geografia ou sociologia, psicologia, engenharia, arquitetura,
música etc. Podemos, evidentemente, organizar o fórum, onde cada uma
dessas especialidades contribui como pode. Mas, se se desse uma síntese, não
seria, por exemplo, uma síntese filosófica? Uma síntese linguística?
Desinteressados de sínteses e da realidade, o que nós, que vivemos o
Dialogismo, pretendemos é apenas desenvolver e expor discursos, linguagens complexas, universos que dialogam com outros, mas que contêm especificidades irredutíveis. A realidade continua nos interessando, mas outra,
pois nossas construções, estruturadas como complexos discursivos, devem
ter as marcas do real, devem apresentar a realidade na universidade, de acordo com as exigências da universidade.
A totalidade da Antiguidade é um pacto (aliança): o rebanho, o rincão, a
pátria, a família, o pastor, o início a que devemos voltar repetidamente e um dia
para sempre. Depois, no século XVIII, iluminista, a totalidade é aquilo que se vê
olhando de longe, um conjunto problemático, que deve ser desmontado e abordado, é o todo puro e liberado de toda subjetividade. Depois, no século XIX, é
o conjunto articulado, um organismo, formado por todo o cosmos, a natureza,
o cosmos visto não só como matéria, e sim como pensamento e matéria, como
espaço e tempo: história. Tudo articulado por leis complexas e explicitáveis. E
no século XX, técnico e linguístico, a totalidade é um objetivo difícil, sempre e
sistematicamente adiado, que se consegue pelas beiradas, e aos poucos.
Não se trata da algo que se consegue com a contribuição de todos,
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desenvolvendo cada qual sua pequena parcela de pesquisa. A totalidade,
aqui, não passa de um projeto de diálogo, formal, um projeto de fazer todos falarem e se entenderem, ou melhor, onde se põe como problema o
entendimento, mas que nada pretende em termos de conteúdo. Os diversos
participantes do diálogo não têm a menor intenção de contribuir com uma
parcela da verdade, que, somada com a parcela do seu vizinho ou adversário,
vai compor uma verdade maior ou menor.
Existe alguma intenção de atingir a totalidade, mas não passa de uma
intenção virtual, uma entre outras, para provocar o funcionamento do fórum. Ou, em outras palavras, na forma, sim, a totalidade, todos juntos no
mesmo projeto de um fórum, a comunicação nos une, mas por dentro,
quanto ao conteúdo, não, nenhum consenso.
Uma conclusão ou consenso não é o objetivo. Não conversamos para
chegar a uma conclusão ou para que um abafe o outro. Embora talvez aconteça um dia, pois nenhuma possibilidade deve ser descartada. E porque, inclusive, isso não é objetivo nem um assunto que deva ocupar uma posição muito
central no fórum . A totalidade não anula, mas preserva a multiplicidade. Foi
necessário apresentar esse quadro evolucionista da totalidade, muito primitivo
e apressado, apenas para que o leitor pudesse encaixar ali dentro Marx. Exatamente a versão mais acabada da totalidade do século XIX, cientificista.
Quanto à utopia, não parece ter a totalidade entre seus conceitos mais
importantes, embora em diversos aspectos se assemelhe bastante à totalidade tal como aparece no Dialogismo. A totalidade da utopia é a universidade,
a comunidade, a Federação, o diálogo. O Dialogismo ainda pretenderia,
como a Federação, um conjunto onde os diversos participantes conseguem
ter garantida a sua voz e a utopia está mais preocupada com o funcionamento do diálogo do que com o conjunto em si mesmo.
Agora, passamos a nos ocupar do Cientificismo e o fazemos a partir de
Hegel, pois ele, embora não seja ainda um cientificista, em toda a extensão,
fornece a estrutura mais importante para a sua construção.
Devemos observar, no aspecto metodológico, que os resumos, visões
panorâmicas, tais como a que acabamos de apresentar, normalmente têm escasso interesse para a pesquisa. Mas não é o que acontece na topologia. Para
a topologia, assim como interessa compreender, por exemplo, a totalidade na
Antiguidade, ou a totalidade em Anaximandro, como algo em si, independente de outras épocas, interessa tratar e discutir a relação entre as diversas épocas,
Utopia e Marx
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traçando um desenho evolutivo. Não que a topologia se interesse por teorias,
ou que se interesse pelo evolucionismo das ideias... interessa apenas no significado de que traça um desenho que torna as figuras mais compreensíveis. A
topologia se interessa por desenhos, correspondam à realidade ou não.
A topologia não se interessa em defender uma teoria segundo a qual
a humanidade efetivamente, na história concreta como de fato ocorreu,
tenha apresentado este ou aquele desenho. Expor sim, tanto qualquer
outra teoria, mas defender não. Nem também se interessa em revelar
um desenvolvimento antes oculto a partir do esclarecimento de conceitos com uma precisão cada vez maior, etc. O que interessa é, se se
apresenta determinado desenho evolutivo, compreendê-lo, esclarecer a
sua constituição, onde, por exemplo, a totalidade da Antiguidade difere
da totalidade em épocas posteriores. Não conclusões, mas abrir e instituir espaços onde as questões topológicas possam se desenvolver, receber
contribuições, inclusive onde se possa cometer erros.

A totalidade em Kant e Hegel
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Em nossa exposição sobre as diversas epistemes, reservamos para agora
uma exposição um pouco mais longa, embora ainda bastante apressada, sobre a totalidade em Kant e Hegel.
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a) Kant. A Desmontagem tem como seu limiar, seu ponto limite e
apogeu, a filosofia de Kant . Segundo Kant, todas as informações e todo o
trabalho que temos com as informações que nos chegam pelos sentidos são
processadas por um conjunto de faculdades mentais, fortemente articuladas
entre si. Antes, com os filósofos iluministas anteriores, a formação do conhecimento era apenas um esforço pontual, diversas tentativas isoladas para
reconstituir o mundo a partir das sensações.
Ou seja, para Kant, não é correto pensar que nós, seres humanos, recebemos informações isoladas sobre o mundo pelos sentidos, e que uma vez na posse
dessas informações passamos a organizar a nossa imagem do mundo. Pois quando as informações que temos sobre o mundo chegam até nós, elas já chegam
modificadas, e, além disso, os sentidos formam com nossas capacidades intelec240
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tuais um conjunto compacto, fortemente articulado. Um organismo mental.
Esse é o aspecto que pretendemos ressaltar na filosofia de Kant. As informações que chegam ao nosso conhecimento através dos sentidos passam por um
filtro, mas um filtro ativo, que é a sensibilidade humana. Não sensibilidade no
significado da Psicologia, e sim no significado consagrado pelo próprio Kant.
A sensibilidade kantiana, além de ser um filtro ativo, que não são termos que
ele usa, funciona como um organismo. Todas as suas partes interagem com as
outras dentro de um projeto global, onde cada elemento tem uma função.
O processo inicial da formação do conhecimento pode ser comparado
com uma pessoa que estivesse no fundo de um lago. Se um objeto é jogado
ou cai sobre a superfície desse lago, ele produz na água uma modificação,
ondas. Uma pessoa que estivesse no fundo do lago perceberia as modificações da água do lago. O mundo que chegaria até essa pessoa, então, não
seria a matéria, a pedra, e sim o lago modificado. A pedra aparece para a
pessoa que está no fundo do lago (é uma aparição) como o lago modificado.
Ondas, simplificando. Ou utilizando uma imagem um pouco diferente: o
mundo que chega até nós é retido em uma espécie de teia (de aranha), um
meio, mas que é parte (órgão) do ser humano. Essa teia é modificada por
objetos externos, mas ela funciona como um órgão e é parte do nosso organismo. Ou, utilizando outra imagem – nenhuma delas do próprio Kant –, o
mundo chega até nós através de um sistema digestivo, onde é processado de
forma a se tornar adequado à assimilação da nossa mente.
Essa imagem, na verdade, é imperfeita, porque o alimento para chegar
à célula é dividido, seus componentes são separados e o que Kant afirma é
o contrário, que as informações que nos chegam pelos sentidos, apesar de
chegarem como dados isolados, pontuais, são organizadas pela nossa sensibilidade, de forma a constituir os objetos e a nossa visão do mundo como
um conjunto organizado que obedece às nossas exigências intelectuais. Um
som, por exemplo, não nos chega isolado, mas ele já chega modificado e
adaptado à nossa capacidade e especificidade de entendimento.
A sensibilidade seria como uma parte do nosso corpo. Ela é o aparelho
que transforma as informações fornecidas pelos sentidos em dados compreensíveis, e funciona como um organismo. Ou, se situada em relação a todo
o corpo, a sensibilidade funciona como um órgão, do tipo do coração ou
pulmão, ou um conjunto de processos e órgãos, que executa a transformação dos dados das sensações para que cheguem à parte de dentro do nosso eu
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já organizados (constituídos) convenientemente para a nossa compreensão.
A sensibilidade é formada por um conjunto articulado de faculdades. Seriam quatro faculdades: intuição, imaginação, entendimento e juízo. Quatro palavras conhecidas, mas que recebem um significado bastante
particular em Kant. Muito resumidamente, e superficialmente, as funções
dessas quatro faculdades seriam as seguintes: a intuição toma as sensações e
executaria sobre elas uma transformação inicial, conformando-as ao espaço
e ao tempo. Tudo que não passasse por essa peneira ficaria de fora. Somente
depois de apresentadas como (dentro do) espaço e tempo, as sensações seriam admitidas pela sensibilidade.
A segunda faculdade, a imaginação, toma os dados já adequados às
formas da intuição, o espaço e o tempo, e prepara com eles algo que se
possa imaginar, objetos, uns ao lado dos outros, atrás, abaixo ou acima, se
movimentando. Um exemplo didático para se compreender o que faz a imaginação é o presépio. Muitas pessoas ouviram falar do nascimento de Cristo.
Mas uma pessoa, dizem que a primeira foi São Francisco de Assis, transformou as informações visuais sobre o nascimento de Cristo em imagens, em
um burro que se podia ver, e ao lado dele um homem que representava São
José, o chão e a estrebaria, estrelas, o mugido da vaca.
Agora que os dados recebidos pelos sentidos já passaram por duas faculdades e temos o mundo externo constituído, como um filme, um quadro
em três dimensões, entra em ação a terceira faculdade, o entendimento.
No entanto, não é muito correto dizer que o entendimento só entra em
ação depois de constituídas as imagens. Pois ele é o gerente, ele faz e refaz
os processos até que eles estejam do seu gosto. Ou seja, desde o início tudo
se passou por ação do entendimento, ele é que submeteu os dados vindos
do mundo externo à intuição e depois à imaginação. Por outro ângulo, o
entendimento se preocupa em transformar – talvez fosse mais didático dizer
afunilar – os dados recebidos para que se apresentem finalmente como juízos. Juízos, quer dizer, em proposições das quais se pode dizer que são falsas
ou que são verdadeiras. Que são, pois, afirmações.
Em resumo, as quatro faculdades, sob a batuta da principal, que é o
entendimento, tomam os dados fornecidos pelos sentidos, os transformam
em imagens, que funcionam de acordo com as leis da natureza, e no fim
do processo temos juízos, afirmações, que podem ser falsas ou verdadeiras.
Cada uma das faculdades da sensibilidade tem seu funcionamento mais ou
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menos independente, mas forma, uma com relação às outras, um conjunto
articulado, com o objetivo de tomar os dados do sentido, também eles isolados, para formar com eles um conjunto, também ele articulado.
Apenas de passagem, vamos dirigir nossa atenção para a expressão
anotada logo atrás: de acordo com as leis da natureza. Segundo Kant, o entendimento tem (doze) regras, chamadas de categorias, que correspondem
também às (doze) regras do entendimento e do juízo. Regras que formam
um conjunto único e lógico, no qual cada regra tem uma função que só faz
sentido junto com as outras. Essa é a lógica do entendimento, que trabalha
para satisfazer às exigências operacionais do juízo.
Não há espaço aqui para apresentar as doze categorias ou regras do
entendimento, por isso apresentamos apenas uma, talvez a mais famosa:
toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Podemos dizer que a
natureza são regras que o entendimento impõe às sensações. O mundo passa
a ter o aspecto que interessa ao entendimento. O homem se impõe ao universo que ele recebe dos sentidos. O mundo compreendido e imaginado é o
mundo da natureza, que obedece às doze categorias. Qualquer coisa que não
obedeça a essas regras, como seria o caso da liberdade, Deus, imortalidade, e
também fantasmas e outros, não faz parte de um mundo que possa ser imaginado nem compreendido. (Devemos renunciar a este universo que escapa
à natureza? Essa é a grande pergunta que organiza todo o sistema de Kant.)
E assim o mundo, tal qual o percebemos, se transforma em um mundo
articulado de acordo com as regras da razão, um mundo adequado à compreensão humana. O mundo em si, tal como está lá fora, é inalcançável,
provavelmente desorganizado e incompreensível, mas tal como ele chega
até nós, como fenômeno, aparência, aparição, ele se submete ao humano e
é organizado de uma forma humana.
Tomando certa distância, segundo Kant, o nosso conhecimento sobre o
mundo é um conhecimento sobre como o mundo aparece para mim, e principalmente sobre como funciona a minha sensibilidade. Sobre o homem, portanto.
Estamos afirmando que, durante o período iluminista, o todo é desmontado, que o conhecimento estaria na parte. Contudo, é preciso fazer um
pequeno reparo. A totalidade aparece aqui também, embora seja secundária.
Quando Descartes procura voltar sob seus passos e iniciar o processo do
conhecimento do ponto zero, de forma a compreender cada passo dado, ele
consegue enxergar tudo, a totalidade. Mas é fundamental distinguir que o
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resultado, enxergar a totalidade, parece ser conseguido sem que tenha havido uma intenção muito clara.
O mesmo acontece com os empiristas; é que embora de certa forma
fujam da totalidade, acabam encontrando-a, porque o ponto externo, neutro
ou objetivo, que é uma obsessão iluminista, permite enxergar a totalidade . O
empirista pretende enxergar o objeto sem o sujeito, limpo do sujeito. O objeto
total, o conjunto daquilo tudo que eu vejo a partir de fora, não deixa de ser
um modelo de totalidade. Embora simplista. Ou seja, a desmontagem de um
processo, de forma a atingir o ponto zero, é, também – sob outra perspectiva,
secundária –, uma tentativa de encontrar a totalidade. O que Kant faz é exatamente isto, mostrar e, principalmente, elaborar um espaço (estética transcendental), onde se busca mostrar a lógica que liga entre si todas as partes do
mundo, independentemente do mundo. O mundo como aparece para mim é
um todo, para mim que sou também um todo funcional.
A nossa exposição do sistema de Kant, se por um lado compete com os
livros mais ligeiros de História da Filosofia (compete nos erros que comete
para produzir um todo simplificado e geométrico), por outro lado procura
mostrar como a ideia de Desmontagem; por um lado, se detém na análise
do meio entre o objeto e o sujeito, e, por outro lado, acaba – seguindo esta
linha: Descartes, Locke, Berkeley e Hume, principalmente –, conduzindo a
uma compreensão orgânica deste meio. Ou seja, como a Desmontagem acaba conduzindo, num determinado sentido, ao seu contrário, à organicidade,
que é uma das facetas da totalidade.
O leitor poderia concluir que, então, Kant não é um iluminista, e sim
já um pensador do século XIX, um cientificista, inclusive pela importância
que dá ao sujeito, entendido já da forma cientificista, como um conjunto
que funciona, dinâmico. No aspecto final, sim, mas se o observarmos na
sua metodologia, na forma como chega à totalidade e à Organicidade, se
observarmos o ambiente em que problematiza, veremos que não, que Kant
é e está efetivamente dentro – preso – da episteme da Desmontagem (da
Desmontagem em geral, apesar de ter se distanciado do modelo genuíno,
que na sua busca de separação não admite a articulação, muito menos a
organicidade). Kant executa o projeto do conjunto de todos os iluministas,
mas, exatamente pelas dimensões e avanço da sua execução, coloca o Iluminismo a um passo de se negar.
Em Kant, a totalidade é readmitida como algo valioso. Se analisarmos
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por esse ângulo, Kant faz a transição para a formação seguinte, para o Cientificismo. Principalmente porque (enxergando o seu sistema sob um determinado ângulo) seu ponto de partida é o esquema iluminista do conhecimento:
eu estou de cá, nu de conhecimento, de lá está o mundo, e eu me coloco dois
problemas, reconstituir como o processo pelo qual o conhecimento chega até
mim e se forma, e procuro compreender como funciona o meio que me liga
com o mundo. Como funciona a ponte que me liga ao mundo?
A totalidade, embora importante em Kant, é um resultado posterior, e não
um ponto de partida. Contudo, se analisarmos por outro ângulo, a totalidade
parece ser o alvo, desde o início. O que Kant demonstra é que exatamente a divisão do conhecimento, a sua desmontagem para se atingir no fim, limpos, o sujeito, o processo e o objeto, impossibilita a compreensão. Que o conhecimento
funciona como um organismo absolutamente articulado. Que o conhecimento
é um sistema lógico e compacto, onde cada parte nada significa isoladamente.
E, talvez, o principal: que só faz sentido em funcionamento.
As faculdades, por exemplo, não são partes como as partes de uma
máquina ou de um relógio, mas são órgãos, partes de um organismo, o que
fica evidenciado principalmente porque o entendimento é o gerente, que do
início ao fim faz com que tudo se processe no seu interesse.
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b) Hegel. Este item não tem como fugir de um defeito fatal, tanto
quanto os anteriores: a superficialidade. Aqui, passamos a extrair da Fenomenologia do Espírito de Hegel o conceito de totalidade. Pretendemos
apresentar uma forma de ver a totalidade que tem sua base em Hegel, mas
nos interessa mais aqui a totalidade do que Hegel; estrategicamente, dentro
do escopo geral proposto por este livro, o que nos interessa é o conceito de
totalidade, e apenas daí é que nos interessa também expor as suas ideias.
Logo no início do livro Fenomenologia do Espírito, Hegel se opõe aos
empiristas. Segundo Hegel, o objetivo dos empiristas era duvidar e separar
para poder compreender. De fato, como acabamos de ver, para os empiristas, a partir de Descartes, só se entende um objeto quando se consegue
desmontá-lo, enxergando o objeto dividido em partes, cada uma separada
da outra. E do ponto de vista do conhecimento o que se pretende é desmontar todo o processo e chegar a um ponto inicial, um ponto zero, para
questionar a partir dali como se dá o conhecimento, passo a passo. Ou, por
outro ângulo, o que se pretende é iniciar o conhecimento a partir da dúvida,
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a partir do oposto do conhecimento, duvidar de que conhecer seja possível.
O conhecimento só é válido se passar por um teste que lembra o processo de canonização católico: depois que fizermos todo o esforço possível para
desacreditá-lo. Qual seria a justificativa para esse procedimento? Suponhamos
que a nossa intenção seja compreender esse meio que me separa do conhecimento. Ora, compreender esse meio não é o próprio conhecimento. Ou
suponhamos que o objetivo seja reter o conhecimento em uma teia, como se
faz quando colocamos um visgo como armadilha para prender um pássaro em
um galho. O conhecimento preso por acaso seria o mesmo que voa lá fora?
Ora, diz Hegel, é preciso fazer exatamente o oposto. Quem começa
pela dúvida, pretendendo assim um conhecimento a toda prova, ou seja,
quem parte do não conhecimento para atingir o conhecimento, faz um contra senso. Entra em um beco sem saída, pois uma vez instalados na dúvida
e na crítica dali não conseguiremos sair nunca mais. O que é necessário é
o oposto, partir da crença no conhecimento, na Razão. A Razão deve ser
analisada na sua totalidade e no seu funcionamento .
Vejamos por um ângulo um pouco diferente. Ao desmontar o conhecimento, os empiristas dividem o mundo em dois, de um lado, o eu. O que é
o eu? É bastante complexo, praticamente o eu é uma pessoa, um ser humano, em Descartes. Mas esse eu vai se esvaziando com o desenvolvimento do
Empirismo, com Locke, Berkeley e Hume, com quem se torna apenas um
feixe de percepções. Um feixe, quer dizer, como se amarrássemos diversas
características, sem nada por trás, sem nenhuma substância, desfiando essas
características uma a uma, nada sobra. O eu é por outro lado a sensação que
temos do funcionamento do corpo e do pensamento.
O eu significa aquele que está de fora, que antecede todo o conhecimento.
E do outro lado está o mundo todo, o mundo apresentado como algo compreensível, lógico, que se submete às regras da minha inteligência, etc. Esse é o
resultado de se duvidar da razão (ou do conhecimento). O que Hegel propõe é
partir do lado contrário da totalidade e da afirmação sem restrições da Razão (da
precedência, validade). O eu e o mundo são apenas duas partes desdobradas. A
Razão se desdobra em duas partes, mas não só nestas mais óbvias: eu e mundo,
dúvida e conhecimento, mas também em outras duplas mais complexas: senhor
e escravo, homem e mulher, indivíduo e sociedade, burgueses e trabalhadores,
parte e todo, proposição e sistema, porque é assim que a Razão funciona.
A Razão só funciona se dividindo, primeiro, mas apenas como um cami246
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nho para que depois essas partes funcionem, dialeticamente, uma em relação
à outra. Primeiro, pois afirmamos o conhecimento e o sucesso da Razão, e depois nos perguntamos como funciona esta totalidade absolutamente orgânica.
O fato de haver duas esferas, o eu de cá, e de lá o mundo, não é, desse
ângulo, um problema insolúvel, mas um aspecto muito compreensível do
funcionamento da Razão. A Razão funciona assim, de um lado um eu, de
outro o mundo, ela funciona dialeticamente, na relação, como um processo. O eu e o mundo traçam no tempo o difícil processo de contradição
e síntese. Não somos dois, portanto, como supunha o Iluminismo, o eu,
ponto de partida, que pretende alcançar o mundo, e a razão o meio; é mais
exato colocar da seguinte forma: a razão se desdobra para poder funcionar,
entre outras coisas se desdobra como um eu e um objeto. Que então não
são exatamente duas coisas mais ou menos independentes, e sim duas metades, partes de um todo processual, que se dividiu exatamente porque é
assim consegue o seu funcionamento.
O todo é, pois, a Razão, o conhecimento, o Absoluto. O todo acaba
sendo, no fim, a única coisa efetivamente compreensível. Hegel efetua conscientemente a negação radical da possibilidade de se conhecer uma parte de
qualquer coisa. Tudo que existe e acontece é a manifestação do Absoluto.
Que se desdobra em diversas partes e somente assim funcionaria, como um
imenso organismo, mas apenas como uma forma de funcionar, ou melhor,
dividir-se é apenas a primeira parte do seu funcionamento. Um dos seus
desdobramentos é pensamento e matéria. O seu funcionamento se dá na
história; a história é o próprio Absoluto em ação (Espírito).
Depois, Hegel começa a expor seu plano para captar o Absoluto.
Como captar o Absoluto, se ele se manifesta exatamente como uma parte,
como algo limitado? Como reconhecê-lo na parte, no estático, se ele é essencialmente o oposto: totalidade e funcionamento?
Para explicar melhor o que pretende, Hegel utiliza duas imagens. Uma
delas é espacial: aqui o todo se divide em partes no espaço. Trata-se da imagem do corpo humano. Por melhor que compreendamos o funcionamento
do coração, este será sempre um conhecimento limitado, porque parte do
conhecimento do coração só se dá a partir de outra perspectiva, que é o funcionamento do corpo como um todo. A outra imagem é no tempo, a divisão do todo em partes no tempo. Trata-se do exemplo de uma planta que se
desenvolve desde uma semente, raízes, caule, galhos, flores e frutos. A cada
Utopia e Marx

247

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

momento pensamos: temos aqui a verdade da planta. A planta é a raiz. Depois
pensamos, não, isso está superado, a planta é o caule. Mas acabamos vendo
que a nossa verdade é superada pela etapa seguinte. A planta não é também os
frutos, o fruto não é a melhor representação da planta, pois a planta é todo o
processo, desde o início até o fim, sem pular nenhum momento.
A grande diferença entre esse método, de Hegel, e aquele proposto por
Descartes, apesar de sua aparente semelhança, é que aqui cada momento é confrontado com a totalidade, e em Descartes devemos, a cada momento, nos afastar do todo e nos prender exatamente à parte. Não se trata, aqui, de separar, mas
juntar, porque a parte está sempre relacionada dialeticamente com o todo.
Uma coisa não é o que aparece no fim, mas é a sua atuação, toda, desde
o início até o fim, sem pular qualquer etapa. O fim não passa de algo vazio,
se isolado do processo. A tendência deixa, ao passar, um desenho, que, visto
à distância e pelo lado de fora, é como um esqueleto ou cadáver: nu e inútil.
Podemos ter a sensação, parecida com aquilo que hoje se chama de insight,
de ter visto a totalidade, mas o que aconteceu de fato foi uma ilusão, de um
sonho. A coisa não se revela em sonhos, nem em imagens inebriantes, mas
apenas durante o dia, e apenas para aqueles que se sujeitam a um processo
difícil e trabalhoso. O que temos durante o sono são apenas sonhos.
O Absoluto persegue, na história, o caminho da sua efetivação; se houvesse um atalho, ele o teria tomado, portanto, é inútil querer ser mais esperto
do que o Absoluto e pegá-lo de surpresa. Hegel chama de conceito este trabalho de perseguir a coisa, que no conjunto e no geral é o Absoluto. Do que serve para a zoologia dizer “todos os animais”? Não significa muita coisa. Então,
é preciso retornar sobre os passos já dados para captar a coisa na sua especificidade e na sua particularidade. O conceito busca o todo, mas o todo, uma vez
conseguido, não significa que todo o processo agora pode ser jogado no lixo.
Enquanto texto, podemos dizer que em cada momento o que temos
são proposições, frases isoladas. Só sabemos raciocinar dessa outra forma,
colhendo ideias pontuais, uma frase de cada vez. Mas toda proposição em si
é falsa. A única verdade está no texto todo, no sistema.
Por outro lado, não podemos confundir uma coisa com o seu início.
Seria como confundir um homem com o embrião ou um carvalho com a
semente de carvalho (bolota). Quando vemos a aurora anunciando o novo
dia, devemos estar preparados. Ou, aplicando o raciocínio ao sistema, não
devemos confundir os fundamentos de um sistema com o sistema, porque
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ele não passa do seu início.
Tomemos um exemplo visual, que não está em Hegel. Uma pessoa passeia
por entre diversas barracas de camelôs, conversa com eles, compra, melhor ainda
se comprasse e vendesse, se conhecesse em detalhes a profissão de cada camelô,
e também as dificuldades de quem compra, se conhecesse as leis e os policiais,
as plantas e a grama, os cachorros, cada alimento, a fabricação de cada objeto ali
vendido, horários. Depois, essa pessoa sobe pelo elevador até um prédio vizinho
razoavelmente alto e dali fica olhando os camelôs trabalhando e as pessoas que
transitam por entre as barracas. Caso ela tivesse uma câmera, poderia até ver a si
mesmo comprando, vendendo ou simplesmente passeando.
Hegel chama de ciência a visão de cima, a partir de um ponto externo
e superior, o mirante. E a visão de dentro e por baixo ele chama de experiência. A ciência é inefetiva, é apenas espiritual, porque não passou ainda pelo
processo de se exteriorizar e de conhecer a si mesma. Mas, por outro lado,
a experiência não é o todo, é confusa, não pode se organizar a partir de um
fundamento e de um eixo. A experiência é pontual, nos fornece pontos, por
dentro, isolados, mas apenas o mapa (da ciência) pode dar a compreensão
global. Quando a ciência olha para a experiência e quando a experiência
olha para a ciência, a outra parece ser a face equivocada da verdade. Porque
elas não se somam. Não facilmente, com certeza.
Há uma série de imagens, em Hegel, e que apresentaremos só resumida e superficialmente, que giram todas em torno da seguinte ideia: o nosso
raciocínio só pode atingir a totalidade quando o que predomina é a integração, se agir em sentido contrário, separando. O indivíduo, a individuação,
determinar algo de forma a ficar separado dos outros, é como desenhar um
círculo que determina uma fronteira, do lado de cá está o indivíduo, e do
lado de fora está a generalidade. O indivíduo pode ser entendido como a
vida. Quando raciocinamos, o nosso primeiro momento consiste em fazer
um círculo, e dessa forma achamos que conseguimos um conceito. Nesse
significado, por termos algo separado, que não se confunde, isolado, é como
se estivéssemos compreendendo.
Aí dentro conseguimos a coerência, todos os detalhes ficam articulados, em paz, e nosso entendimento se diz satisfeito. Mas apenas em parte.
E por pouco tempo. Podemos ser mais didáticos, com uma imagem que
não está em Hegel: uma pessoa fica feliz quando fecha a porta de sua casa
e vê que suas paredes e janelas são sólidas, os bandidos ficaram do lado de
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fora; mas, então, ele se volta para dentro, e aos poucos começa a descobrir
esse mundo do interior de sua casa, o que inclui também alguns problemas,
porque alguns dos elementos de sua casa parecem ser contraditórios, não
combinam. Ele só percebe essas dificuldades com o passar do tempo, com as
diversas atividades de uma casa e de uma família.
Uma análise mais profunda e interna vai expor as contradições, na
medida em que as põe em uma efetiva luta entre si, porque nenhum indivíduo, nenhum objeto, nenhuma parte está isenta de contradições. E a única
solução consiste em se arriscar. E aqui começa a segunda etapa, a primeira
para dentro e a segunda para fora. Em abandonar toda essa coerência e se
arriscar para fora, em busca de algo que permita superar as contradições. Em
um nível de complexidade mais alto.
Dentro da minha casa, eu compreendo que só posso me compreender
com algo que está lá fora. O que existe aqui dentro de mais importante é uma
paisagem que só existe lá fora, o nome de uma pessoa que habita outra casa.
A chave da minha casa é a ausência de algo que só pode estar do lado de fora.
A totalidade se atinge, pois, por uma via tortuosa, dialética. Primeiro,
indo em sentido contrário, buscando o particular. Depois, enfrentando suas
contradições e sendo lançado dali para fora, para estabelecer relações com o
lado de fora. Neste momento, em que as contradições de dentro do círculo
ficam insuportáveis, quando chega o momento de atravessar a fronteira, o
Rubicon, percebemos que o círculo não era a vida, embora parecesse, e que
é a própria vida que exige o enfrentamento, o risco da morte. O círculo
aumenta, abrange mais elementos, para encontrar um novo estado de equilíbrio e depois novas contradições.
Um conceito muito importante em Hegel é superação. Na verdade,
em alemão, o termo utilizado é aufheben, superar, ou Aufhebung, superação. Mas o seu significado não pode ser expresso com uma palavra tomada
do vocabulário usual, no caso, superação. Significa algo um pouco diferente.
Algo como um fim, o fracasso e, ao mesmo tempo, a solução de um nível
de problemas e aspirações. Para dar conta desse significado, algumas traduções arriscam um vocábulo específico: sobressumir. Depois daquele ponto
de rompimento e de início – o que lembra o Fênix, ou as dores do parto, ou
ainda a semente do Evangelho, que só nasce se morrer –, ocorre um renascimento a partir das cinzas da etapa anterior, mas em um nível mais alto, onde
nada do que ficou para trás faz sentido, mas onde, por outro lado, tudo que
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ficou para trás está incorporado, embora incorporado não de forma mecânica, uma vez que esse aspecto destrutivo e negativo é condição sem a qual o
novo nível seria impossível, jamais seria atingido.
Ao contrário de Kant, em Hegel, a totalidade é buscada consciente e
explicitamente. O Absoluto é a utopia do conhecimento, a totalidade final,
onde todos os objetos e tudo que representa os objetos se fundem e são
transpassados, de um lado ao outro, pelas amarras da Razão. A todo o momento, Hegel busca a totalidade, unindo o espaço e o tempo, de um lado, e
de outro, a matéria e a ideia.

A totalidade em Marx
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a) Economia e totalidade. Embora seja muito óbvio, vamos deixar claro entre nós que Marx assume a tarefa empreendida por Hegel onde ele a
deixou, e pretende levá-la adiante melhor do que ele, o que exige, inevitavelmente, algumas correções.
Economia, dentro do marxismo, não significa exatamente aquilo que
normalmente as pessoas compreendem ao ouvir ou ler essa palavra. A acepção para a qual estou chamando a atenção consta no Aurélio, na versão de
2001, em quinto lugar: “Organização dos diversos elementos de um todo”.
No Dicionário Antônio Houaiss, também de 2001, já consta em sétimo
lugar: “Arranjo ou modo de funcionar dos diversos elementos de um todo.
Organização (A economia de um conto)”.
Evidentemente, as palavras organização, arranjo ou modo de funcionar esclarecem pouco. O mais correto é afirmar que em uma determinada
organização, ou mesmo em um determinado todo, há um conjunto de elementos que integram as partes, um conjunto que contribui para integrar as
diversas partes entre si. Esse conjunto, em alguns casos, tem mesmo a função de trabalhar para a integração das diversas partes. Essa é a sua função. E
há elementos que contribuem menos neste sentido, ou que não contribuem
nada, e pode haver mesmo outros elementos que desintegram, elementos
que trabalham para a desintegração, para destruir a totalidade, para estabelecer a independência entre as partes.
Utopia e marxismo têm opiniões diferentes sobre qual é o elemento de
Utopia e Marx
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uma sociedade que liga entre si todas as partes e que dessa forma é o responsável para que se forme um todo orgânico. Qual é o eixo da sociedade? Para o
marxismo, é a economia, para a utopia, é a cultura. Embora a cultura também
se organize em torno dos seus elementos epistemológicos, quer dizer, dos instrumentos com que essa sociedade resolve o problema de como pensar.
A tecnologia de como pensar, as estruturas básicas do pensamento, filosofia, e também religião, jurisprudência (que é, em parte, a tecnologia de resolução de conflitos), tecnologias de organização social estão nestas áreas mais
fundamentais da cultura. Economia, pois, não se trata da produção, distribuição, tecnologia produtiva, tecnologia administrativa, modelo econômico
(de produção e distribuição), nem mesmo ideologia econômica, organização
política da economia, e sim da resposta do conjunto da sociedade para o desafio da sociedade, que, para o marxismo, é a sobrevivência. Não porque a
sobrevivência é concreta, material, e sim porque ela articula e movimenta as
diversas partes entre si formando o todo. Acrescentaríamos: orgânico.
A utopia até concordaria que dentre as tecnologias do pensar mais fundamentais algumas estão relacionadas com a economia. Mas quando o marxismo
utiliza o termo economia, não se refere a esses saberes, ao domínio destas técnicas de organizar um moinho ou de produzir um processador para computadores, refere-se à produção material, às fábricas, ao dinheiro, ao mercado, leis sobre
a propriedade, propriedade. Embora, às vezes, não seja tão claro.
Qual a diferença entre o capitalismo material e o capitalismo como
uma tecnologia, um modo de produção, pelo qual uma sociedade pode
optar, entre outras tantas, para fazer frente ao desafio da sobrevivência? O
marxismo pode ser interpretado como sendo a afirmação de que é o projeto
material que se transforma em um envoltório cultural e tecnológico, e não o
contrário. O contrário, afirmar que o estágio, por exemplo, de uma tecnologia do pensamento, e da organização do estado, e da organização social, dos
egípcios, é que os levou a dar ao Nilo a sua função material. O dinheiro, por
exemplo, é uma tecnologia.
Na Antiguidade, não havia dinheiro, quase sempre a moeda valia por
seu conteúdo em metal. Empresas modernas, que pagam salários e respeitam os direitos dos trabalhadores, livres, ainda não tinham se generalizado,
embora já houvesse salários. Mas poderíamos afirmar que esta tecnologia,
do dinheiro, da organização das empresas pela contabilidade, a organização
total da sociedade como uma empresa ou um conjunto de empresas real252
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mente determinadas a produzir mais e melhor, tudo forma, no conjunto,
uma tecnologia do poder e da economia que no futuro definiria o capitalismo. Ora, tal abordagem não é exatamente uma abordagem utópica, mas em
muitos aspectos é mais utópica do que marxista.
O homem, ao enfrentar o problema da sobrevivência, toma muitas
providências muito diretamente relacionadas com a sobrevivência especificamente. Como é o caso, por exemplo, de plantar arroz com a intenção de
comê-lo ou de trocá-lo por outro alimento indispensável à sobrevivência.
Assim, os atos humanos podem ser considerados como sendo muito próximos, mais ou menos próximos, ou distantes dos problemas da sobrevivência.
Plantar arroz, em princípio, é muito próximo, mas plantar arroz para
comprar um CD de música já é menos próximo, e o sermão de um padre
é muito distante da sobrevivência. Porém, se o padre consegue sua sobrevivência, o seu primeiro prato de arroz, fazendo sermão, aí temos um complicador, estamos saindo do esquema mais simples. Inclusive, mudamos de
critério, porque deixamos de analisar se algo está próximo ou distante da
sobrevivência a partir da utilidade do produto , e sim do quanto aquele
produto é valorizado pelos outros.
Dessa forma, um prato de arroz, mesmo o primeiro, pode eventualmente ser menos valorizado, as pessoas estariam menos dispostas a se sacrificar por ele, do que um produto ou mercadoria aparentemente fútil. Basta
que as pessoas prefiram pagar mais – comprar – por um objeto fútil, digamos um bibelô, ou uma revista pornográfica, e menos pelo prato de arroz.
A luta pela sobrevivência é que determina a posição de todos os esforços, fatos e objetos da sociedade para que formem um todo, a economia.
Dependendo do ângulo adotado, todos os atos humanos têm alguma relação com a sobrevivência. Mesmo que um determinado valor monetário
tenha sido gasto com algo inútil, um quadro que não é vendido, com a
compra de um poema que fica na prateleira, ele participa do conjunto de
transações, e faz parte, portanto, da economia.
Como é possível estabelecer uma escala? Mais do que uma simples
divisão em três tipos (atos ou objetos próximos, mais ou menos próximos e
distantes da sobrevivência), podemos afirmar que economia é toda atividade
humana muito próxima da sobrevivência, e a economia é o seu estudo. O
que nos leva a afirmar, por dedução, que na outra ponta da vida social temos
as atividades culturais, que também podem ser consideradas em uma escala,
Utopia e Marx
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mas não por sua relação com a sobrevivência. Ou seja, não seria muito útil
considerar como culturais ou mais culturais as atividades mais distantes da
sobrevivência. Aqui poderia ser mais útil outro critério, que é – sugiro – a
elaboração e, consequentemente, as dificuldades de absorção.
Vamos comparar entre si três atividades, para ver se, segundo esse critério,
são mais ou menos culturais: o Carnaval, o Cálculo Infinitesimal, e o estudo da
obra de Foucault, um exemplo de texto muito difícil, A arqueologia do saber.
O Carnaval é o menos cultural, não porque a cultura popular tenha
menos valor, mas porque, pelo menos à primeira vista, para aprender a
dançar carnaval não são necessários anos de aprendizagem e treinamento
(comparado com tocar piano, por exemplo). Mas certamente há pessoas que
vivem o carnaval há trinta, quarenta anos, e que sabem coisas, nem sempre
verbalizáveis, que são de assimilação muito difícil.
O Cálculo Infinitesimal, sob determinado ângulo, está certamente mais
relacionado com a produção econômica do que o Carnaval. E ambos são mais
relacionados com a produção do que o livro de Foucault. Porque o carnaval envolve mais dinheiro, e o Cálculo consta nas grades curriculares de cursos muito
diretamente relacionados com a produção. De Engenharia, por exemplo.
Estamos sugerindo, então, que as atividades mais culturais são aquelas que
em média exigem um aprendizado mais longo. Em outras palavras, os critérios
para analisar se uma atividade está mais próxima da ponta mais econômica são
diferentes dos critérios para se examinar se uma atividade está mais próxima
da ponta mais cultural. Na maioria dos casos, não há muita dificuldade para
separar duas atividades que estejam muito distantes uma da outra, uma bastante
econômica e outra bastante cultural, o mesmo já não se pode dizer quando
comparamos duas atividades próximas. A não ser atividades que são ao mesmo
tempo muito complexas e que também estão relacionadas com a sobrevivência,
como seria o caso das pesquisas em torno da compreensão do DNA de algumas
plantas importantes para a alimentação e das pragas que as afetam. São muito
culturais e muito econômicas, na mesma medida, aproximadamente.
Alguns setores da Engenharia, por exemplo, são ao mesmo tempo
muito econômicos e muito culturais. Assim como um passeio pela praia é
ao mesmo tempo pouco cultural e pouco econômico.
Voltemos à definição que acabamos de dar, a partir do Aurélio: a economia é o conjunto de elementos que contribui para a integração das partes em
um todo; no caso do corpo humano, a economia está relacionada com a ali254
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mentação, circulação; mas, no caso da sociedade, a economia se constitui, em
grandes linhas, da produção e distribuição. Ora, não se pode, sem discussão,
afirmar que todos os povos, em todas as épocas, estejam sempre em primeiro
lugar ocupados em produzir e distribuir, e nem mesmo em sobreviver.
No caso do Egito Antigo, nosso exemplo, bem como no caso de muitas tribos primitivas, a integração é preenchida muito mais pela religião do
que pela sobrevivência material, embora marxistas certamente continuem
sustentando que mesmo nesses casos continua sendo a economia o conjunto
mais importante de atividades que integram as demais atividades.
De qualquer forma, é perfeitamente coerente afirmar que a integração
das partes da sociedade é função da religião. E muitos antropólogos veriam
com simpatia a afirmação de que a cultura do grupo é muito mais integradora
do que a produção e distribuição. E que produção e distribuição são desdobramentos, a materialização da cultura/ideologia do grupo. Mesmo o capitalismo
poderia ser analisado com o enfoque em detalhes outros que não a economia:
indústria de guerra, tecnologias da administração pública, educação, a soberania do direito, revolução nos costumes cotidianos, comunicações.
Podemos ainda afirmar que o capitalismo nada mais é do que a superioridade, em termos políticos práticos, do liberalismo em relação a suas ideologias concorrentes. Ou, radicalizando ainda mais, liberalismo e capitalismo não
são nada mais do que uma religião, entre tantas? O liberalismo é a religião, e
o capitalismo é a comunidade, onde se vive de acordo com a religião liberal.
Karel Kosik, no livro Dialética do concreto, nos dá uma definição de
economia, aliás, uma definição do que não é economia, baseada em Schelling:
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“Duas opiniões extremas exemplificam a incompreensão do lugar que a
economia ocupa no sistema da realidade humana. Schelling, que sempre
buscou por trás dos fenômenos empíricos uma ‘necessidade superior’ e a
‘autêntica realidade’, ficou tão perturbado pela hegemonia do ‘interesse
econômico’ no seu tempo que não pôde libertar-se da prisão desta empiricidade reificada, e por isso não procura a sua ‘autêntica realidade’. O que é
economia? – se interroga Schelling. Um negócio, uma beterraba, uma cervejaria, uma criação de gado. O outro extremo é constituído pela opinião
que coloca a economia na periferia da realidade humana, considerando-a
como uma zona que se refere exclusivamente às exigências físicas. A economia é a esfera da satisfação das exigências elementares do homem como
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ser fisiológico, biológico e animal. Ela, portanto, desempenha uma função
decisiva apenas nas situações ínfimas quando todos os interesses humanos
se retiram e fica apenas a urgente necessidade de comer, agasalhar-se e
vestir-se. A economia torna-se um fator determinante quando há fome,
guerra e calamidades elementares. Quando é que o homem vive da economia e é determinado pela economia? Quando não tem o que comer e
quando sente frio, responde nosso autor.”
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Vamos a seguir fazer alguns reparos a esse texto que assim funciona
como um itinerário suficiente para se comparar marxismo e utopia, especificamente a respeito da definição de economia.
Curiosamente, Kosik – nem Schelling, que ele cita – não menciona
a sexualidade ou procriação entre as necessidades básicas. Mais uma vez
as taxonomias não falam apenas pelo que elas contêm, mas também pelo
que não contêm. Ficamos nos perguntando, o esquecimento da sexualidade, em uma listagem das necessidades básicas humanas, poderia ser puro
descuido? Poderia ter algum fundamento? Pois evidentemente não estamos
propondo nenhuma grande descoberta ao afirmarmos que as necessidades
básicas, fisiológicas ou de subsistência do ser humano são: alimentos, sexo
ou procriação, saúde e teto. São todos casos muito diferentes. Alimentos e
água dizem respeito à sobrevivência mais imediata. A falta de água e calorias
implica riscos muito rápidos de morte; proteínas e vitaminas já significam
riscos mais distantes. O sexo se refere apenas à sobrevivência da espécie.
Saúde e teto significam algum perigo para a vida, mas apenas em casos de
tempestade, de uma chuva muito prolongada, frio ou calor excessivos, mais
o frio do que o calor, e a doença. Já que um banheiro de luxo ou um colchão
não têm qualquer vantagem, em termos de sobrevivência, sobre qualquer
outro lugar razoavelmente limpo para defecar, urinar ou dormir. Mas em
condições climáticas normais ou de boa saúde a falta de sexo e recursos médicos não ameaçam a vida.
E é bom acrescentar, não estamos nos referindo ao prazer que a alimentação, beber água, sexo, procriação e os confortos de uma moradia – e
também a segurança de um serviço médico confiável – podem proporcionar.
Deve-se anotar o acerto do conceito de periferia. Segundo alguns, diz o
texto, a realidade humana teria outro núcleo, que não seria a satisfação das necessidades apenas físicas. Qual seria? Liberdade, cultura, religião, romances, fa256
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mília, enquanto as necessidades físicas seriam algo externo, como uma moldura.
Podemos afirmar, pois, que a economia diz respeito basicamente à satisfação das necessidades humanas em geral – mesmo depois de satisfeitas
nos graus primeiros as necessidades que dizem respeito especificamente à
sobrevivência. Ou seja, o segundo prato de arroz já não diz respeito à sobrevivência, e o terceiro talvez já traga problemas de obesidade e riscos de
problemas cardíacos. Se comer pouco é necessário à sobrevivência, comer
demais coloca a sobrevivência em risco. O que não significa que a alimentação não seja econômica; significa menos, sim, pois pondera e adjetiva; a
alimentação não é igualmente econômica em toda a extensão do conceito.
O terceiro prato de arroz e a produção de cogumelos, de perfumes de luxo
estão na periferia da economia, mas ainda são parte da economia.
De passagem, porque pode não ter sido percebido pelo leitor, não se
deve vincular utopia à crença no absoluto, na transcendência, em espíritos,
e nem se deve estabelecer vínculos muito fortes entre o liberalismo e as ideologias do pensamento positivo e autoajuda. São simplismos, os dois casos.
Os marxistas têm absoluta razão em afirmar que o trabalho, e, portanto,
também a economia, é atividade essencial na realização humana e na instituição das relações sociais. A utopia concorda, mas não com que o trabalho seja a
atividade humana fundamental, pois, para a utopia, a atividade fundamental
do ser humano é a vida na cultura, de onde a vida humana se desdobra em
trabalho, relações familiares e afetivas. O trabalho, portanto, é fundamental
como um desdobramento das atividades culturais, e não isolado delas.
A economia não cessa sua significação ou função na sociedade no momento em que a sociedade ou um indivíduo superam o estágio de satisfação
básica, quando a ameaça à sobrevivência não existe mais. Nós necessitaríamos do trabalho mesmo que uma máquina comandada por um computador
realizasse todo trabalho necessário (utopia do consumismo absoluto), produzindo tudo de que necessitamos para a sobrevivência e, ainda, tudo que
diz respeito a lazer e todo tipo de consumo, mesmo o mais fútil.
Entretanto, se dissermos que a economia se refere sempre ao trabalho,
acabaremos com uma definição inútil nas mãos, porque tudo passa a ser
economia. Se entendermos como economia apenas o trabalho que gera dinheiro, principalmente como salário ou exploração do trabalho, estaremos
excluindo algumas atividades humanas, tais como a vida doméstica e, em
parte, algumas manifestações culturais. Mesmo assim, essa não parece ser
Utopia e Marx
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uma definição operacional por ser muito abrangente.
Para a utopia, cujo olhar é sempre o olhar a partir da universidade, a
economia é uma área do conhecimento humano. Há uma especialidade universitária que é a economia, que, digamos, inclui e partilha com outras áreas
a Economia Política, a História Econômica, a Geografia Econômica. Há
áreas muito próximas ou interesses, que embora bem incrustadas em outras
áreas, se desenvolvem também de forma partilhada, tanto que quase todas as
disciplinas universitárias em determinado momento se abrem para interesses
econômicos; a Medicina do Trabalho, a Psicologia Ocupacional, Sociologia
do Trabalho, etc. E há também especialidades universitárias que estão muito
próximas, em quase toda sua extensão, tais como sociologia, administração,
política e direito. E dentro da economia, e áreas afins, evidentemente, como
em toda especialidade universitária, há um momento ou face em que ela se
volta para a aplicação, criando na sociedade uma área contígua.
Assim como a pedagogia se aplica à educação, às escolas, a Medicina
se aplica a hospitais, a projetos políticos para a saúde. Assim, a economia,
como ciência, se aplica a problemas humanos concretos. Ela estuda e esses
estudos exercem uma ação sobre a vida econômica, a produção, distribuição
e planejamento de vendas, plantações, mercadorias e serviços. Não existe a
possibilidade, dentro da utopia, de olhar para a economia a não ser com este
olhar a partir da universidade. O que pode ser imaginado da seguinte forma:
o utópico dentro da universidade com os olhos voltados para a sociedade, mas
não uma sociedade distante e sim ali perto, contígua com a universidade.
Curiosamente, a economia é uma das especialidades universitárias
que mais se aproximam do gosto utópico, porque trabalha muito perto do projeto de uma vida em sociedade totalmente nova, onde nossos
projetos filosóficos e religiosos possam ser transformados em realidade.
Que, aliás, é o problema mesmo da economia utópica: transformar projetos abstratos, religiosos, artísticos, em projetos concretos, de relações
humanas voltadas para a sobrevivência.
Há, na universidade, especialidades com pretensões mais sérias de dar
conta da totalidade do que a economia. Metodologia, linguística, história,
pedagogia e filosofia, principalmente dentro da filosofia, a epistemologia,
e, correndo por fora, a matemática, a Teoria Geral dos Sistemas ou das Organizações e o estudo das estruturas matemáticas. Isso porque a utopia vê a
organização das diversas especialidades do ponto de vista da universidade,
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da pesquisa e organização do pensamento.
Baseados em que argumentos poderíamos decidir se é a utopia ou o
marxismo que está mais correto? Para a utopia, a utopia é que está certa,
para o marxismo, o marxismo está certo, evidentemente, e se utilizarmos
outra ciência, teremos que optar, ali dentro, por um enfoque utópico ou
marxista. E se utilizarmos outra ideologia, completamente estranha à utopia
e ao marxismo, se conseguirmos isso, ao que tudo indica, ela não terá onde
se apoiar para dar a sua opinião.
O que se pode fazer para encaminhar uma decisão é esperar, é a prova operacional, verificar qual das duas opções funciona melhor, o que vai
depender da época e do ambiente (política, religião, metodologia, etc.). E
mesmo que o conjunto de ideias relativas à economia do marxismo fosse
mais eficiente, é preciso levar em conta que as ideologias funcionam como
um conjunto para se viver a vida individual ou coletiva; ou seja, ideias que
se revelam as mais eficientes em uma aplicação ou campo podem se revelar
um problema em outro campo, na política, na religião ou podem ser uma
ideia que pouco faz avançar a pesquisa.
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b) A economia como aspecto do marxismo, a cultura como aspecto
da utopia. Vamos abrir espaço, aqui, para dar uma olhada no conjunto e
no aspecto geral de cada uma das duas ideologias. O que significa que nos
arriscamos, neste item, a um ensaio de superficialidade, ou seja, a analisar
utopia e marxismo a partir de sua aparência externa. Ou seja, damos uma
olhada no marxismo, no conjunto, e o espetáculo, ou aspecto, é facilmente
identificável: trabalhadores, locomotivas, revoltas, pobreza, indignação, reivindicações, greves, com muitos cartazes, salários, denúncias.
Se olharmos para a utopia, já vemos menos fumaça e mais verde: comunidades agrícolas, o cuidado com o pormenor do cotidiano, os fundamentos
epistemológicos, mudanças profundas, nas atitudes, as mudanças complexas
da pedagogia, o trabalho dificultoso e lento da pedagogia, das instituições,
pessoas sofisticadas, universitários, mulheres e crianças. Reivindicações, críticas ao capitalismo e pobreza, por exemplo, que constam tanto no marxismo
quanto na utopia, têm funções diferentes em um e outro. Pobreza ou reivindicações significam algo diferente em cada caso. Embora de imediato, mesmo para a utopia, pobreza possa ser falta de comida e condições humanas de
moradia, logo no passo seguinte outros conceitos se deslocam para assumir as
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posições predominantes: a exclusão cultural, a ideologia do dominado (Paulo
Freire), exclusão do carinho e da aprovação, humilhação, aspectos psicológicos, formação de uma mentalidade mais rigorosa.
A pobreza é, sim, falta de comida, moradia, e suas consequências. A
utopia jamais negaria esse fato fundamental, mas o pensamento utópico
forçosamente há de procurar outras manifestações, menos concretas, mais
culturais, relacionais, a ponto de que não se possa mais enxergar aquela
pobreza, chamada miséria material, a não ser como algo inseparável desta
outra, a pobreza cultural e de seus desdobramentos.
Outra forma de mostrar a aparência das duas ideologias é aquela sugerida por Georges Duveau (Sociologie de L’utopie et autres “essais”. Paris,
P.U.F., 1961, página 53) . O marxismo é um universo mais masculino, do
afrontamento, lutas, grandes decisões. E o universo utópico é mais feminino, ou mesmo afeminado: crianças, pequenos cuidados, educação, reflexão,
violinos, jardins, culinária. Para usar uma linguagem mais utilizada hoje em
relação a filmes, o marxismo tem mais ação. Enfim, visualmente, a diferença
entre marxismo e utopia é a mesma diferença entre centro e beiradas.
Olhar significa globalmente e superficialmente? Olhar é percorrer algo
de uma ponta a outra e apenas pela superfície, em busca daquilo que aparece
de imediato, sem um exame que vá além da primeira aparência? Ou seria a
totalidade, mas apenas por fora? De qualquer forma, aqui se abre um espaço
para essa discussão, e também, se for o caso, para se estabelecer os procedimentos, os estatutos, dessa modalidade de análise.
Quanto ao modelo de pessoa, o modelo proposto pelo marxismo é ou
um trabalhador mais ou menos grosseiro ou intelectuais radicais, o que se
chama geralmente de jacobinos, que são levados pela força das palavras e das
ideias. E também pessoas, homens e mulheres, envolvidos com problemas
de sobrevivência, comida, roupas, moradia, salários. Com muita consciência, inclusive das injustiças sociais que originam suas dificuldades. E quando
olhamos para a utopia, os tipos são mais variados: comunitários, hippies,
universitários, mais mulheres e crianças, e também alguns velhos.
A utopia tem menos interesse em reduzir as diferenças, aplainar o terreno, moldar todo o processo a uma teoria. A teoria utópica se parece mais
com um instrumento a serviço do que um princípio poderoso. Não só temos como modelo utópico pessoas que trabalham menos, mas cujos pensamentos se distribuem por mais assuntos: teatro, ideias, cotidiano, família,
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sexo, educação dos filhos, religião.
Nos dois casos, da utopia e do marxismo, há pessoas preocupadas com
a coerência. Os utópicos também se preocupam com o trabalho, porém suas
preocupações são diferentes, se concentram menos nas questões salariais e
mais em transformar o trabalho em algo relacionado com seus propósitos
de vida, com amizades no trabalho, tecnologia, questões ecológicas e éticas.
Ao analisarmos esses dois conjuntos, salta aos olhos o fato de que o marxismo, bem como o Cientificismo, elege como interesse preferencial a luta pela
sobrevivência, o trabalho, genericamente a economia, e, decorrente deste, também o fato de que todos os demais aspectos da sociedade devem manter uma
relação de dependência ou vinculação muito fortes entre si e com a economia.
Já a utopia se interessa e olha exatamente para outro lado: para a cultura
e manifestações laterais da vida social, tais como o cotidiano ou o pensamento.
E por isso, se o marxismo tem essa aparência de trabalho, fábrica, negócios, a
aparência da utopia é, de um lado, a universidade, pedagogia, aulas, Música,
e de outro o cotidiano, pessoas no campo. No conjunto, digamos, uma escola
agrícola, mas muito mais escola, e extremamente sofisticada, do que agrícola.
Como consequência, o resultado da aplicação da utopia sobre a sociedade é mais autonomia para cada especialidade universitária, tanto no que
diz respeito às pesquisas teóricas quanto à aplicação dessas teorias – percorrendo o caminho que vai da cultura – à vida social. Mais autonomia para
política, economia, educação, saúde, artes. Ou seja, a utopia não só elege
a universidade, enquanto o marxismo elege o trabalho, mas a utopia não
amarra com tanta força os outros aspectos da vida à universidade.
A influência da universidade sobre cada setor da vida humana não
é um fato consumado nem uma verdade científica, mas se dá na medida
da força da cultura. Complexamente. Nós, teóricos, filósofos, não sabemos
quem predomina sobre quem, nem mesmo em dadas circunstâncias históricas. A utopia se interessa em compreender como a cultura, o conhecimento
e a tecnologia interferem sobre a economia, os negócios públicos, mas sem
nunca desprezar o fato de que esse domínio da universidade sobre a sociedade é problemático, inconstante, desigual, se dá por vias tortas, com altos e
baixos. Em nenhum momento, pois, a utopia pretende ter descoberto a verdade absoluta, o domínio do conhecimento e da cultura sobre todas as outras instâncias da vida social. Essas afirmações não fazem o gosto da utopia.
c) A síntese entre ideia e matéria, cultura ou trabalho. A síntese entre
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ideia e matéria. Por que os filósofos não suportam ver duas coisas sem buscar
entre elas uma síntese? Por que não suportam que duas soluções ou problemas possam viver em conflito, como um bom casal, sem nunca chegarem a
um acordo? Não vamos nos dedicar a responder a essa questão sobre os filósofos. O certo é que muitos filósofos, a maioria, sempre entendeu que deviam encontrar uma solução que sintetizasse diversas soluções e problemas,
que uma verdade absorvesse outras verdades menores. É preciso reconhecer,
essa crítica se aplica com muito mais acerto aos filósofos mais antigos. Mais
especificamente vamos nos ocupar do fato de que os marxistas procuraram
encontrar a síntese principalmente em conceitos tais como matéria, trabalho, história e práxis. Os utópicos ou não se interessaram tanto em fazer
sínteses ou, se o faziam, a procuravam em outras chaves, geralmente mais
abstratas, tais como cultura, paz, radicalismo, catequese, ideia, modelos.
Se os filósofos gostam de sínteses, nada os incomoda mais do que o
fato de existirem neste mundo estas duas coisas tão diferentes, a matéria e a
ideia. Desde Parmênides, os filósofos tentam resolver o problema, explicar
como se relacionam as ideias e a matéria. Aparentemente, uma ideia e algo
material são duas coisas não só muito diferentes, mas que não se relacionam.
Que nem parecem se tocar. Como uma ideia dentro do meu cérebro, sendo
ela imaterial, pode desencadear um processo físico, que vai do meu cérebro
até meu braço e daí resulta em um movimento da minha mão?
Cada filósofo acabou optando por uma das duas soluções, idealismo
ou materialismo. Alguns filósofos tentaram apresentar soluções conciliadoras,
sínteses, sem se decidirem pura e simplesmente por um dos dois extremos.
O extremo idealista seria a afirmação de que só existem ideias, os objetos
materiais não passam de sombras ou ilusões. E o extremo materialista seria: só
existe matéria, as ideias não passam de impressões, marcas, projeções (materiais) dos objetos materiais no cérebro, particularmente no cérebro humano.
Scotus Erígena e Espinosa, por exemplo, propuseram soluções bastante engenhosas. Uma opinião razoável e coerente é de que Hegel leva o problema para um novo patamar, e que depois dele o materialismo não é mais
o mesmo, e o idealismo também, embora essa seja uma opinião discutível, já
que Hegel é tido por muitos como idealista, pura e simplesmente.
A solução apresentada por Marx tem a mesma estrutura daquela apresentada por Hegel. De certa forma, Marx seria Hegel invertido. Em ambos,
o mundo material e as ideias têm a mesma estrutura, chamada de dialética.
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Só que para Hegel a estrutura dialética provém da totalidade, o Absoluto,
que, contudo, somente é efetivo no fim; a Razão se desenvolve por fases, por
etapas de complexidade. E para Marx , em vez disso, o mundo material tem
uma lógica, a dialética, que inclui o cérebro, em dois sentidos, no sentido de
que o pensamento humano é uma parte da dialética, e no sentido de que a
dialética é reproduzida no cérebro.
Se olharmos para a filosofia de Hegel como se Marx não tivesse vindo
depois, podemos afirmar com segurança que Hegel não era idealista, pelo
menos segundo a exposição que estamos fazendo aqui, pois o Absoluto, no
seu esquema, não é a ideia, nem muito menos é a matéria, mas é exatamente
a síntese, da qual ideia e matéria são duas faces. Contudo, depois que Marx
surgiu, ficou parecendo que Hegel era idealista.
Infelizmente, não podemos nos dedicar a decidir essa questão no formato do presente livro. Ficou parecendo, pois, que em Hegel há uma realidade abstrata que somente existe se materializando, se desdobrando em
relações concretas. O Absoluto não é abstrato nem concreto, por isso é que
ele é Absoluto. Ele é a totalidade no significado mais exagerado. Mas, por
algum motivo, quase sempre que alguém escuta essa afirmação, conclui que
a face abstrata do Absoluto é que determina.
Talvez o próprio Hegel seja o maior responsável para que com o encaminhamento de sua filosofia houvesse fortes motivos para a suspeita de
que é a abstração que, dentro do Absoluto, detém a sua essência. O que não
afasta totalmente a suspeita de que nenhum pensador, inclusive nem Hegel
nem Marx , consegue uma síntese convincente entre ideia e matéria.
Por outro lado, mesmo se considerarmos que Hegel é efetivamente idealista, e Marx efetivamente materialista, devemos reconhecer que ambos buscam a totalidade, uma totalidade que se desdobra em ideia e matéria. O idealismo de Hegel e o materialismo de Marx são, então, na verdade, muito mais
uma estratégia para atingir o absoluto, nem matéria nem ideia. Absoluto que
se atinge em Hegel no Espírito, Absoluto, Razão, e em Marx na economia,
totalidade, dialética, história. (Que são Absolutos diferentes, em um e outro,
insistimos. O Absoluto de Marx é apenas a matéria na sua totalidade, o que
inclui as ideias que as pessoas pensam: com seus cérebros materiais.)
De fato, em Hegel, a ideia é sempre uma ideia fincada na realidade,
uma ideia que só é efetiva enquanto manifestação material. Nunca a ideia
de Hegel está presa na sua idealidade, nas nuvens ou na fantasia, nem cria
Utopia e Marx
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a realidade em um momento de ócio no paraíso. E em Marx, também, a
matéria é sempre uma matéria humanizada, que se apresenta a partir da
cultura, a matéria transformada pelo homem, etc. O olhar marxista sobre
a matéria tem sempre essa marca da abstração, ela é vista como matéria do
trabalho, passível de transformação pela cultura, uma matéria sempre posta
por alguém humano e pensante. O ser humano marxista é material, evidentemente. Inclusive no significado de que o homem é a matéria elevada ao
seu nível mais alto de complexidade e realização.
A matéria marxista carrega em si a Razão, que é a Razão tanto do
mundo material quanto aquela que se manifesta no cérebro dos homens.
Ou seja, a matéria marxista não é um pedaço de pedra, um pouco de água,
um punhado de terra, mas é processo. Embora seja uma das partes, ela foi
escolhida como a melhor representante da própria totalidade.
A síntese feita pelo trabalho ou pela cultura. O papel do intelecto no
marxismo e na utopia é um assunto mais adequado ao capítulo sobre o intelectualismo; aqui só o tomamos em uma perspectiva bem definida, a totalidade. No presente capítulo, apenas tem cabimento examinar o intelectualismo de um ângulo bem específico, as soluções com que o marxismo tenta um
materialismo comprometido com a academia, e como a utopia procura um
pensamento, pesquisa, ideia ou cultura capazes de dialogar bem com seus
conteúdos, que sirva ao seu fim social de mediar a relação das pessoas consigo mesmas e com o mundo. Ou seja, o marxismo aloja a matéria nas ideias e
na cultura, e a utopia dá às ideias uma função ou lugar no mundo material,
das relações materiais entre as pessoas de uma dada sociedade material.
Nossa análise é principalmente funcional, pois temos duas propostas e
nos cabe distinguir qual conceito se presta melhor ao fim proposto, de sintetizar
as duas metades mais díspares do mundo, o pensamento ou a matéria. Uma
proposta é a matéria, no caso do marxismo, personificada principalmente pelo
trabalho, e no caso da utopia a proposta é a ideia, personificada na cultura, entendida como mediação da vida universitária. Qual funciona melhor? Qual das
duas propostas enfrenta melhor a sua dificuldade (que no marxismo é explicar a
função da própria teoria no mundo material, e no caso da utopia é evitar que se
considere a ideia como um universo isolado, sem serventia no mundo dos homens). Evidentemente, não há uma resposta, o que queremos apenas é entender
como uma e outra resposta funcionam dentro das duas ideologias.
Tomemos o caso do trabalho; o trabalho no marxismo significa princi264
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palmente a atividade produtora de bens necessários à sobrevivência, ou significa uma atividade essencial na produção da cultura? No trabalho, em Marx,
o que vem primeiro, o que importa mais, garantir a sobrevivência ou produzir
cultura? O trabalho é a atividade humana pela qual o homem responde da
sua forma humana ao desafio da sobrevivência, ou é uma necessidade cultural
entre outras? Essa segunda é a resposta utópica, a primeira é a marxista.
Mesmo quando o marxismo insiste no componente cultural do trabalho, ele o faz apresentando a cultura na perspectiva do trabalho: a cultura
como a atividade em que o homem imprime à matéria a sua forma humana.
Cultura e trabalho formam uma totalidade, que seja, mas evidentemente,
no marxismo a base é constituída pelo trabalho. Inclusive, é o trabalho que
fundamenta o conceito de cultura: cultura é formação da natureza segundo
os propósitos ou a essência humana.
Mas o trabalho, no marxismo, não é apenas uma atividade humana,
para produzir sobrevivência, do homem perene, abstrato, e que assim é seja
qual for a época. O trabalho se dá sempre em condições específicas, sociais e
históricas. Ele é o fundamento de onde se desenvolve a forma econômica de
viver de uma sociedade, o que os marxistas chamam de modo de produção,
mas também por outro lado o trabalho se dá dentro de um determinado
modo de produção, ele é determinante e determinado.
Só compreendemos o trabalho como ele se constitui hoje se o colocarmos sobre um pano de fundo determinado, o capitalismo histórico. Da
mesma forma, só compreenderíamos o trabalho em outras épocas, como sob
o Feudalismo ou o Mercantilismo, a partir das diversas formações econômico-políticas próprias a cada época e país. Devemos nos perguntar primeiro
como funcionava o modo de produção feudal, como se formou, como se
torna dominante, como declina, quais suas contradições internas, e somente
aí dentro é que procuraremos resolver como se trabalhava sob o Feudalismo.
Entretanto, o marxismo não escapa de mostrar que há alguma continuidade no trabalho, em toda a história humana. Ele sempre é a transformação da
natureza, a relação entre as pessoas, a confirmação do meu eu mais profundo.
Quando eu, indivíduo, trabalho, aquilo que eu imprimo na matéria é não o
meu eu individual, mas a cultura, a cultura de toda a minha espécie. Esse é
o fundo hegeliano do pensamento de Marx: em qualquer época o trabalho
significa a relação do homem com a natureza e com os outros homens.
O trabalho humano, que é a resposta concreta do homem à sua necesUtopia e Marx
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sidade de sobrevivência, se dá em condições objetivas que mudam de uma
época para outra. Dialeticamente... O que significa que o trabalho modifica
a natureza, que se dá em condições técnicas específicas, que o trabalho se
situa no meio de um conjunto de tensões sociais... É em torno do trabalho
que se organiza a economia, quer dizer, a formação social global, das diversas
formas de trabalho humano em relação umas com as outras, e também a
economia como um todo, a cultura, religião, política.
O trabalho, por sua vez, no conjunto, produz contradições, sobretudo as
relações entre as classes. A aparente contradição, de haver de um lado um aspecto profundo e perene no trabalho, e de outro o fato de ele aparecer sempre circunscrito, efetivo, histórico, datado, não é uma fraqueza de Hegel ou de Marx,
mas, pelo contrário, é uma de suas afirmações metodológicas mais consistentes.
A função da pesquisa, ao tomar para si o objeto global, o capitalismo,
é expor aquilo que ele esconde. Na verdade, há aqui duas leituras de Marx:
a leitura mais utópica, e humanista, que busca uma visão do capitalismo
como falsificação e fetiche, geralmente recebe o rótulo de revisionista e se
baseia com mais força nos escritos de juventude de Marx; e a leitura mais
cientificista e econômica é a que se baseia nos escritos da maturidade.
No primeiro caso, o que pretendemos é expor são as relações humanas, como elas se dão e como a sociedade resolve seus problemas a partir da
proposta capitalista. E no segundo caso, o que se esconde e se procura expor
são leis. Leis que em conjunto são chamadas de ciência. Ou, por um ângulo
um pouco diferente, temos um Marx das Ciências Humanas, cujo modelo é
a sociedade, e temos um Marx mais cientificista, quase positivista, cujo modelo são as Ciências Exatas, Físicas e Biológicas. Outra forma de expressar
a mesma diferença é dizer que o Marx jovem está focado na superestrutura,
cultura, relações humanas, institucionais, educação, e que o Marx maduro
está mais focado na estrutura econômica. Enfoque que pode ser traduzido
para os interesses deste livro: o Marx jovem mais preocupado com as beiradas, e o Marx maduro mais preocupado com a base ou centro da sociedade.
Mas muitos negam a existência da diferença entre o Marx jovem e o
maduro. Afirmam que, apesar do enfoque diferente, o Marx jovem e o Marx
maduro formam um todo absolutamente coerente, ou afirmam que um completa o outro. Evidentemente, os interesses da utopia estão mais próximos
de Hegel, do Marx jovem e dos marxistas revisionistas . Mesmo não sendo
a mesma coisa: o marxismo revisionista não é a mesma coisa que a tese que,
266

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

em geral, os utópicos defendem, a centralidade da pedagogia e da Cultura.
Mas estão mais próximos. Linguagem, imaginário, mentalidade, costumes,
educação, artes, doenças, doenças mentais, violência, roupas, sexo, crianças,
religião formam, com muitos outros aspectos sociais o que alguns cientistas
sociais chamam de fenômenos superestruturais, e outros chamam de culturais.
Vamos adotar aqui uma opção: de que, apesar da insistência marxista no
papel da cultura , a cultura aparece aí sempre depois, já que em primeiro lugar
vem sempre a sobrevivência. Além de que, para o marxismo, a cultura é algo
diferente, é menos os instrumentos sofisticados, a universidade, religião, etc., e
mais a transformação da natureza, enfim, se parece mais com o próprio trabalho.
As sociedades humanas lutam pela sobrevivência, assim como plantas, animais,
insetos, sendo que o homem o faz como alguns animais e insetos, trabalhando.
O conceito de cultura, vindo de Hegel, é de uma atividade em que
o homem molda ou transforma a natureza, objetivando, concretizando
a sua realidade humana abstrata. Ou seja, a humanidade enquanto abstração é apenas uma possibilidade entre tantas fantasias possíveis; é pelo
trabalho que a humanidade se torna real, objetiva, é por ele que as ideias
descem do abstrato ao concreto, e também é por ele que são construídas
as abstrações a partir do concreto.
A cultura abstrata, no esquema marxista, é o reflexo no cérebro da atividade cultural efetiva, material, do homem transformando a natureza. Por
outro lado, como vimos, o trabalho material é que gera, em torno de si, a
superestrutura, a cultura, as formas pelas quais se organizam a propriedade,
a legislação, educação, religião.
Relacionando esse conceito com o nosso problema, temos: o trabalho
é a síntese, é nele que a cultura, a abstração faz com o concreto a síntese
efetiva, histórica. É pelo trabalho que a humanidade, uma abstração, diluída
por milhões de indivíduos, se transforma em uma parte do mundo e assim
é introduzida no processo dialético.
Contudo, é preciso observar que Marx toma outro rumo em relação a Hegel, ao afirmar que os homens, na produção material de sua existência, definem
o desenho da sua sociedade, a forma com que a sociedade responde ao desafio
da sobrevivência. O idealismo de Hegel dá lugar ao materialismo dialético, pois
em Marx as relações concretas não são o desdobramento de abstrações, mas as
abstrações é que são o reflexo, no cérebro dos homens, da lógica do real.
Nada impede que um utópico se entregue à tarefa de compreender
Utopia e Marx
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a mística do trabalho, inclusive se apoiando em Hegel e Marx, e também
muitos hegelianos, marxistas e simpatizantes. No entanto, essas reflexões
utópicas serão sempre reflexões acadêmicas sobre o trabalho. A compreensão
utópica da cultura se aproxima muito da visão hegeliana do trabalho, no
sentido contrário: a cultura abstrata, apenas palavras, letras, ideias, não é a
cultura, segundo o que a utopia entende como cultura. A cultura utópica
é aquela que funciona como mediação social, que cria a vida comunitária.
É preciso compreender a dinâmica ou anatomia internas da utopia
e do marxismo. Não se pode dizer que utopia ou marxismo não deem
valor para cultura e intelecto, no caso do marxismo, ou para trabalho e
sobrevivência, no caso da utopia. Não se trata disso, e sim da posição que
a cultura e o trabalho ocupam na estrutura destas ideologias. A postura
de Schelling, combatida por Kosik no trecho que acabamos de citar, não
deve ser confundida com a postura utópica. Quando a utopia não aceita
o trabalho ou a economia como o espaço definidor, eixo do ser humano
e da sociedade, não o faz, necessariamente, porque acredite no Absoluto,
em algo mais, em uma dimensão transcendente para o ser humano, nem
que a utopia seja espiritualista, que acredite no pensamento positivo;
essas são acusações infundadas e equivocadas. E nem porque a utopia
acredite, exatamente, que a economia só faz sentido em estágios onde há
risco para a sobrevivência. As motivações utópicas são mais complexas.
Acreditar que os utópicos são apenas idealistas, da mesma forma que
os marxistas são simplesmente materialistas, que os utópicos são metafísicos enquanto os marxistas são dialéticos é simplificar e errar. É possível
formular uma utopia materialista, mas mesmo assim é possível que a utopia continue enxergando a matéria preferencialmente como cultura. O
trabalho, o mundo material, sexo, alimentação, política, tudo é muito
importante para a utopia. Não há utopia se não for um sonho ou projeto
aplicado sobre as coisas materiais.
Um projeto absolutamente abstrato não é uma utopia, a utopia só
surge na tensão entre o projeto e a realidade, inclusive na medida em que
explicita as potencialidades críticas do projeto. Em vez de tentar simplificar,
é preciso com paciência tentar compreender essas duas opções. utopia não
é sonho nem abstração, a não ser quando sonho e abstração se voltam para
a realidade material com a intenção de conformá-la segundo uma intenção.
Estamos afirmando aqui, pois, que utopia e marxismo não podem
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ser compreendidos apenas racionalmente, a partir de suas estruturas, nem
mesmo como duas linguagens (luta de classes, superestrutura, proletariado
contra cotidiano, universidade, diálogo). Mas que são dois estados de espírito, duas ideologias que devem ser compreendidas. E que dessa forma ficará
mais claro que trabalho e matéria, e, portanto, economia e política, têm
posição mais central no marxismo do que na utopia.
A intenção dos utópicos, com a cultura e a universidade, não é a mesma,
mais clara no marxismo: articular o mundo de forma a torná-lo coeso, uma
totalidade. Contudo, como veremos, mesmo que a utopia funcione como ideologia com outros propósitos, com menos determinação, pode-se considerar
se a totalidade que se consegue através da cultura e da universidade não teria,
embora mais frouxa e indireta, em alguns aspectos, algumas vantagens.
Como se põe a totalidade para a utopia? Ou, com maior precisão,
como se configura a totalidade para a utopia no seu esforço de contemplar
as exigências do marxismo? Que solução a utopia ofereceria? Vamos apenas
registrar duas linhas de reflexão que podem ser consideradas como tentativas
utópicas de chegar à totalidade.
A primeira solução, que podemos identificar pela palavra mediação,
seria resumidamente a seguinte: a utopia é decididamente idealista, mas o
que entende por ideia trata-se de uma ideia totalmente fendida e exigida
como instrumento de abordagem da realidade. Uma cultura concebida
como mediação das relações humanas, aliás, é um conceito muito próximo do marxismo. A cultura são as ideias e o mundo é transformado pelas
ideias, sem quebra de continuidade. Contiguidade é o projeto utópico de
um mundo tão próximo e tão relacionado com a universidade que entre os
dois praticamente não se percebe, embora haja, uma fronteira.
Para a utopia, a sociedade deve ser absorvida pela universidade, e ela
sintetiza esses dois princípios, é o lugar das relações humanas, da amizade e
também da cultura. Alguns autores, para dizer isso, têm utilizado a palavra
mediação. Mas, embora as relações humanas sejam sempre mediadas pela
cultura (Gramsci), e é nesse sentido que são humanas, a cultura parece ser
algo a mais do que mediadora entre as pessoas.
É muito difícil compreender as relações humanas sem levar
em conta as tecnologias, mesmo tecnologias muito íntimas. Alguns
exemplos dessas tecnologias: tecnologia de distribuir quartos, salas
e banheiro pelas casas; as tecnologias, inclusive palavras, com que
Utopia e Marx
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duas pessoas de sexo oposto se aproximam sexualmente (cortejo); a
tecnologia de resolver conflitos entre pais e filhos. As ideias são muito
vivas e muito materiais. As relações humanas são todas mediadas pela
cultura, a cultura não são ideias nas alturas, mas uma parte muito
orgânica da sociedade. A vinculação da teoria à realidade pode receber a
etiqueta “intencionalidade”: o ser humano (se define na medida em que)
atravessa o mundo da abstração até a matéria segundo a sua intenção.
E a segunda solução, que apresento com um pouco mais de tempo
no livro O elogio da pedagogia, é a concepção orgânica da universidade.
Ou seja, o mundo da cultura, das pessoas que circulam pelos corredores da
universidade, é o mesmo mundo da sociedade, com pessoas de carne e osso.
Ideias como ideias não passam de uma abstração, as ideias são vivas, são
parte do organismo das pessoas e da sociedade e só podem ser concebidas
em si com um esforço filosófico muito grande, uma tarefa para especialistas.
A universidade é a síntese institucional da ideia com o mundo material, nos dois sentidos, da matéria para a ideia e da ideia para a matéria. Estamos, na sociedade material, descobrindo o significado muito material de
viver na cultura, e estamos descobrindo, dentro das diversas especialidades
universitárias, esse desafio de pensar concretamente.
Na utopia, a atividade fundamental humana é a cultura, concebida principalmente como convivência, relação, linguagem pela qual se dá a relação entre
as pessoas. Apenas em um segundo lugar surge o trabalho, como consequência
do fato de que a cultura se manifesta materialmente. Não só como trabalho, mas
cada especialidade universitária se manifesta do seu modo. Não há vida comunitária sem cultura, e nem sem trabalho. A religião trabalha e organiza as relações
das pessoas consigo mesmas e daí para com as demais. A geografia, as relações
das pessoas com a terra, água, com o planeta. E assim por diante.
A não ser talvez em casos muito isolados, não há atividade humana
que seja atividade pura, que não seja precedida por uma elaboração cultural
qualquer. Uma pessoa que de repente pega um pedaço de pão ou foge de
um animal selvagem; ou seja, falando genericamente, em atividades muito
físicas, como a alimentação, o sexo ou a violência, essa pessoa pode não ter
consciência de que seu ato é cultural, mas não há dúvida de que mesmo
nos casos de materialidade extrema cada pessoa age de forma diferente em
culturas diferentes. E que sua ação está situada em um contexto cultural.
Toda ação humana, para a utopia, antes de ser executada, já estava or270
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ganizada como cultura, como linguagem, e como linguagem específica, que
tende a formar especialidades, cada qual com estruturas próprias: Matemática, geografia, linguística, religião. Mesmo inconscientemente, mesmo nas
culturas mais atrasadas, o homem se organiza e se sistematiza culturalmente.
O homem, individualmente ou em sociedade, para a utopia, responde ao
desafio de viver, o que inclui sobreviver, através, primeiramente, da cultura. Não
como se fossem dois espaços separados, aqui a sobrevivência, e ali uma oficina
onde há diversos instrumentos necessários para a sobrevivência, entre outras
coisas, e que seria, esse conjunto, a cultura. O homem vive na cultura e aí dentro, no mesmo espaço, procura sobreviver. Viver para a utopia não é sobreviver;
mesmo pessoas que não pensam como os utópicos não pensam que vivem para
sobreviver. Mesmo pessoas que afirmam ou vivem como se vivessem para sobreviver estão defendendo uma ideologia. Religião, filosofia, estrutura epistemológica, sobre essas bases, as pessoas organizam sua personalidade e sua prática.
As relações que estabelecemos com o mundo e principalmente com as
outras pessoas se dão dentro de estruturas complexas, instituições, linguagens, do trabalho, carinho, família, religião, esportes, etc. São essas ideias e
essas ações isoladas umas das outras? Não, há totalidades, totalidades no plural. geografia, história, filosofia, antropologia, religião, cada ideologia, cada
religião, lógica, entre outras, são totalidades. Uma não substitui a outra.
Para a utopia não há uma atividade que sirva de eixo para organizar
as demais, mas todas as atividades humanas são ao mesmo tempo cultura
e prática. No fórum da universidade, há diversas especialidades que têm
pretensões universalistas, de ser a ciência das ciências ou coisa do tipo, e de
certa forma todas são pretensões legítimas, que não conflitam umas com
as outras, porque são muito diferentes. A Lógica, por exemplo, Filosofia,
sociologia, cada qual quer ser a ciência geral ou universal a seu modo. O
fórum não proíbe, pelo contrário, estimula, mas, como estimula a todas, as
arremetidas universalistas de alguns participantes acabam anulando as arremetidas universalistas de outros. E, para o fórum, tudo bem.
Embora, como afirma Marx, o concreto seja o lugar onde as diversas
determinações, as diversas características das coisas se articulam, formando
sínteses dinâmicas, nunca podemos nos esquecer de que as determinações
se articulam também nas especialidades universitárias. A sociologia, a Linguística e a Medicina, por exemplo, embora não sejam concretas, embora
sejam conceitos que estão dentro de livros e de cérebros, cada qual isolado
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dos outros, do ponto de vista físico, são ao mesmo tempo universos poderosos, dinâmicos e articulados. Uma pessoa, um animal, uma montanha,
uma cadeira, uma planta, um país, todos eles compreendidos como entidades concretas, são poderosas sínteses concretas, mas são também conceitos
dinâmicos e complexos. Não é porque a cadeira é compreendida como um
conceito, e não como algo de madeira, ferro, que ela se torna estática. Nenhuma ideia no mundo das ideias é estática e nenhuma ideia existe isolada.
A cultura, embora articulada, não forma uma totalidade, pelo menos
não pelo seu conteúdo. A totalidade da cultura se dá no fórum da universidade, na federação, proposta para uma relação entre as diversas linguagens
onde, em vez de umas anularem as outras, se alimentam de sua diversidade.
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d) Alienação e totalidade. A não participação no processo econômico,
social e revolucionário chama-se alienação. Mas, sem dúvida, quem se aliena
desse processo é um aliado das forças reacionárias burguesas. Ou seja, se há duas
classes em luta, ou estamos do lado com uma e contra a outra, ou estamos do
lado da outra e contra a primeira: não existem atitudes neutras na luta de classes.
Para Marx, a luta de classes e a promoção revolucionária do proletariado sempre existiram, mas de forma dissimulada e fraca. O moderno
capitalismo é que a fez aflorar, tornando-a uma luta de fato. E uma luta que
pode ser refletida e formulada na teoria. Como diz Engels, os revolucionários anteriores tinham de buscar os seus motivos na sua cabeça porque o
capitalismo e o proletariado não se mostravam ainda em toda sua nitidez.
A utopia era o pensamento socialista revolucionário característico dessa fase
incipiente das relações de produção.
Com a moderna indústria e o moderno capitalismo, não haveria mais
lugar para a utopia. Antes, uma incipiente luta de classes dava lugar a uma
teoria incipiente, onde estavam apenas os germes do marxismo, ou materialismo dialético. Agora, quer dizer, depois que aconteceram algumas
mudanças sociais, econômicas e políticas, particularmente a Revolução
Industrial, numa fase de luta aberta e nítida de classes, deveria aflorar um
pensamento revolucionário também nítido, e firmemente envolvido com
o proletariado. Essa mudança na teoria, paralela e consequência de mudança no modo de produção, Engels chamou de “passagem do socialismo
utópico ao socialismo científico”.
Para uma ideologia da totalidade, tanto a formulada por Hegel quanto
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a formulada por Marx, a alienação é um pecado. Alienação significa estar
separado do todo, do processo.
Uma leitura histórica de Marx talvez nos permitisse cunhar outra expressão: passagem do Iluminismo ao Cientificismo. Os iluministas pretendiam enxergar o mundo de fora, propor a partir de seus cérebros um modelo, a ser enfiado goela abaixo da sociedade, como um pato assado.
O Iluminismo é o reflexo, no mundo das ideias, da exigência capitalista
de alienação. Pelo Iluminismo, a realidade se parece antes com uma projeção
dos cérebros individuais. Se afastar da realidade, percebê-la como se nós não
fizéssemos parte dela, isso nada mais faz do que cumprir a exigência da própria
realidade naquele dado momento. Iluminismo e utopia cumprem, no mundo
das ideias, a exigência de alienação, essencial para a imposição do capitalismo.
Na verdade, não há lado de fora da sociedade . Estar de fora significa estar
do lado dos capitalistas. Temos claro, portanto, que o marxismo, neste ponto,
se levanta contra dois inimigos, o passado, representado sobretudo pelo Iluminismo, e a classe burguesa e capitalista. Apresentados como sendo as duas faces
da mesma coisa, burgueses e capitalistas são a face material, social e política, enquanto que metafísica, utopia e Iluminismo seriam a face ideológica e abstrata.
A história é um grande fluxo, um rio caudaloso, ou um rolo compressor. Podemos nos iludir, acreditando, como iluministas e capitalistas, que
estamos do lado de fora. Nem para escapar, nem para influir de fora para
dentro. O marxismo vai dar sua contribuição, no campo do pensamento,
para que as pessoas pretendam estar junto com a totalidade, com a força das
transformações sociais da qual nada escapa.
A totalidade, digamos, está representada pelo impulso para diante,
para o socialismo. Ele é a força, no mundo das ideias, que reflete o movimento dialético da luta de classes: só é possível estar a favor ou estar contra.
É estar com uma classe, que quer as mudanças, ou com a outra, que quer
manter o sistema capitalista. Quem não se posiciona diante do fluxo para
frente está parado ou faz força para trás, ou seja, é contra.
Alienação significa, sob esse ponto de vista, qualquer deslize para fora
da totalidade.
A busca utópica da reflexão, educação ou de vida comunitária caracteriza, para
o marxismo, apenas uma ideologia colaboracionista, que desvia o socialismo da verdadeira luta, que retira suas forças para aplicá-las em outro lugar. Portanto, alienação.
Afastar-se do centro e assim, o que vem a ser a mesma coisa que, aproUtopia e Marx
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ximar-se da beirada é o desenho topológico da alienação, a própria utopia.
Que assume aqui o significado de contrário de totalidade. A utopia, para o
marxismo, é uma das manifestações do Empirismo, Iluminismo, e também
do racionalismo e romantismo, ideologias burguesas, expressões ideais dos interesses da classe burguesa para instalar o capitalismo e desalojar a aristocracia.
Além disso, o marxismo considera que o socialismo, paralelamente ao sistema econômico-político, vem se desenvolvendo, sendo a utopia a sua penúltima
expressão, superada e característica do Mercantilismo, e o marxismo a expressão
acabada, a realização perfeita do socialismo. O socialismo compatível com a emergência da burguesia e da Revolução Francesa é a utopia. E o socialismo compatível
com o capitalismo, fase onde as forças e as classes aparecem expostas, é o marxismo. A utopia está para o marxismo assim como João Batista estava para Jesus.
Anúncio grandioso, sim, mas indigno de amarrar as suas sandálias.
A participação parece ser o contrário positivo da alienação. Embora
tenha sido uma palavra de ordem apenas durante a fase francesa, católica
e existencialista, do marxismo, no início do século XX. Talvez porque o
marxismo anterior fosse mais acadêmico do que existencial. Até o início do
século XX, ainda não havia partidos marxistas nem mesmo pessoas marxistas, a não ser uns poucos intelectuais, que eram geralmente muito mais
católicos, ou anarquistas ou utópicos.
É com alguns pioneiros, como Kautsky, Rosa Luxemburgo,
Plekhanov, Lenin, Trostsky, que, a partir da última década do século
XIX, se pode vislumbrar a formação de um grupo sociológico e de
um pensamento, ambos razoavelmente organizados e representativos.
Participação e alienação, contudo, parecem significar, hoje, muito
mais participação e alienação na vida nacional, na vida política, nos
problemas mundiais, principalmente dos problemas culturais e sociais,
do que da economia. Talvez o problema não seja tão complicado.
Como alguém pode participar da história trabalhando, sendo explorado, se entediando? A não ser que ao lado do trabalho em si haja o complemento político, a consciência, denúncia, conversas, conluios, assumir a
exploração de companheiros em situação ainda pior que minha, as reivindicações por aumento de salário, igualdade para as mulheres, etc.
Marx e Engels viam o problema de uma forma completamente diferente. Raciocinavam como cientistas, se recusavam conscientemente a trabalhar na construção de ideias de intuito ideológico, ou seja, que devessem
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ter serventia na prática da organização de um movimento. Como o marxismo passaria de uma teoria do desenvolvimento das relações sociais e políticas a um estado de espírito, uma ideologia de massas? Somente com essa
mudança de enfoque a alienação deixou de ser um conceito que interpretava
o desenvolvimento social e mundial da luta de classes para ser um traço da
personalidade a ser desejado e construído.
Uma dúvida que fica no ar é a seguinte. A passagem, de uma teoria científica diagnóstica a uma ideologia mais consciente da sua função como instrumento de organização, teria sido consequência do amadurecimento interno
do próprio marxismo, ou seria mais compreensível se situada no quadro mais
amplo das mudanças epistemológicas do século XIX, cientificista, para um
século XX mais tecnológico? Se nos dedicássemos mais a uma pesquisa nesse
rumo, com certeza viríamos a conseguir respostas mais satisfatórias. Sem isso,
o que parece mais razoável é acreditar que provavelmente pelos dois motivos.
Resumidamente, a utopia combate a alienação de uma forma bem diversa.
Em vez de aderir, de engolir a ideologia que nos é oferecida pelo sistema capitalista, a utopia sugere que as pessoas encontrem cada qual a sua própria ideologia.
Não se trata evidentemente de pretender que cada pessoa crie uma ideologia
nova, muito menos a partir do nada. Tecnicamente, isso é impossível. Existem
grandes ideologias, como, por exemplo, o marxismo, o cristianismo, muçulmanos, utopia, anarquismo, que foram armazenadas e sistematizadas pela humanidade há séculos. É apenas participando de um movimento que cada pessoa
pode participar da história. Sozinhos, isolados, como indivíduos, não existimos.
Haveria uma síntese forte, em princípio perfeita, entre o encontro comigo mesmo e o encontro com a história do mundo. Estar de fora do mundo é estar de fora de mim mesmo. Encontrar-me comigo mesmo me liga ao
mundo, porque lá no fundo de mim, na minha parte mais essencial, consta
que a mim me faz falta o outro.
Contudo, em oposição a uma teoria da sociedade, marxista, a utopia tem a
oferecer apenas uma sugestão? Na verdade, a utopia – como já mostramos e voltaremos a mostrar em outros espaços, sem negar que haja leis, explicações e teorias
relacionadas com o pensamento humano – aposta na formação dos movimentos,
no combate corpo a corpo para conseguir novos adeptos. Evidentemente, cristianismo, budismo ou, principalmente, comunismo e liberalismo, não independem
(não são incondicionados) dos sistemas econômicos e dos regimes. Dependem.
Mesmo assim, a utopia prefere procurar compreender como os moviUtopia e Marx
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mentos se organizam, como as pessoas se decidem por um movimento ou
outro, o que leva certas pessoas a engolir inocentemente a ideologia dominante, enquanto outras se tornam críticas, e outras fogem, desistem.

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

De passagem, é preciso corrigir a oposição que pode ter se formado na
mente do leitor: de um lado, intelecto e utopia, e de outro, marxismo e trabalho. Um erro, porque o marxismo, mesmo com sua aversão pelo pensamento
acadêmico, é uma ideologia muito bem talhada para as Ciências Humanas.
Além disso, ao mesmo tempo em que combatia o intelectualismo, pretendia
fazer ciência. Uma ideologia que fez muito sucesso, podendo-se dizer que imperou nas universidades no mundo todo durante quase todo o século XX.
Guardadas as devidas proporções, podemos afirmar que o marxismo se
deu bem tanto na academia quanto no meio operário. Isso é um erro também
porque a utopia, enquanto pedagogia, tem como um de seus eixos exatamente
questionar uma concepção intelectualista da cultura. A expressão mais correta
é, em relação à utopia, não intelectual ou intelectualista, porque se trata apenas de uma faceta do conceito, e sim educação, entendida amplamente; intelecto, sim, mas também artes, esportes, afetividade, instituições, etc. Cultura,
sim, para a utopia, mas não intelectualismo e abstrações.
A cultura deve ser entendida como cultura viva, impregnada de vida
social, de afetividade, religião e trabalho. O esforço que acabamos de fazer
para compreender utopia e marxismo como aspecto não nos autoriza a fazer
simplificações equivocadas. O desejo de conseguir um desenho justifica a
simplificação, como uma etapa transitória, mas não o falseamento.
O que apresentamos até aqui, neste capítulo, é plano. E didático. É
compreensível e correto que a topologia inicie com alguma amputação do
objeto, simplificando-o excessivamente, pois estamos em busca de desenhos.
De um lado, o marxismo, favorável à totalidade, que prefere um objeto articulado, dinâmico, com suas partes integradas em um funcionamento, e do
outro lado, a utopia, que prefere uma abordagem mais paciente, que costura
um detalhe aqui e outro ali, e que adia sempre que possível as tentações de
amarrar as partes de forma a fornecer uma explicação unitária.
O marxismo acredita que se estiver sempre bem fincado na economia
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e na dialética, consegue articular entre si todas as partes da sociedade, entendida como um processo histórico. A matéria entendida dialeticamente seria
o conceito capaz de reunir todas as informações de uma forma compacta –
mas sem perder o dinamismo –, como quer a ciência. E a utopia, que abre o
leque, como se fosse um fórum, procura aproveitar ao máximo as contribuições da literatura, da história, da política, etc., e assim renuncia a pressionar
essas especialidades de fora para dentro com uma metodologia unificadora.
Em outras palavras, utilizando a expressão de Marx, o marxismo insiste na síntese entre as muitas determinações, e a utopia na multiplicidade das
determinações, entendidas como especialidades e subespecialidades universitárias. A unidade do objeto e a síntese entre todas as informações formam
um objetivo que o marxismo persegue com afinco e bem de perto, mas que
a utopia vê com desconfiança e adia sistematicamente.
Entretanto, agora, nesta parte do capítulo, vamos enfrentar, ainda que
superficialmente, as dificuldades. Vamos examinar ângulos e situações em
que parece que ocorre uma inversão, pois parece que é a utopia que defende
a totalidade, e parece que é o marxismo que se atém ao detalhe. Quando, em
vez de um esquema simples e didático, começa a se formar um cipoal. Aliás,
quando procuramos compreender as ideologias, de modo a formar um atlas,
com fronteiras precisas, e com identidades claras, apenas nos estágios iniciais
é possível ser didático e simples. Logo a seguir, as dificuldades se tornam
inevitáveis. E não é bom que sejam evitadas.
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a) Imersão e modelo. Neste item, explicamos, primeiro, do que se ocuparam Marx e Proudhon na famosa polêmica: Proudhon defendia o modelo, e Marx defendia a imersão na situação para externar as suas contradições. Depois, em segundo lugar, passamos a Isaak Rubin e Schumpeter,
para compreender um pouco melhor a diferença entre os dois modelos, o
que na verdade põe em evidência o conceito de planejamento (que substitui
o modelo utópico) versus mercado. E por fim, em terceiro lugar, refletimos
sobre as complexas relações entre marxismo e planejamento.
São, pois, duas opções, o modelo e, na falta de um nome melhor, a imersão (no objeto). A separação é simples. O modelo é abstrato, externo, geométrico, limpo, e funciona como um gabarito, molde, como uma forma (ô) que
corta diversos doces, solas de sapato, sempre iguais. Se eu tomo uma dessas
formas (ô), eu posso comparar e ver se um determinado objeto se encaixa nela
Utopia e Marx
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ou não. Se eu fiz um biscoito com formato de estrela, posso tomar qualquer
biscoito e ver se ele foi produzido por aquela forma (ô) ou por outra igual. E
essa experiência deve permitir o aperfeiçoamento da forma (ô) ou gabarito.
Já a imersão no objeto se submete para compreender como ele é, sem
qualquer modelo ou imagem preconcebida. É bastante óbvio, mas essa distinção lembra os conceitos filosóficos da dedução e da indução, no significado de que a dedução parte do global, do raciocínio puro, da ideia, para daí
descer a casos particulares, e a indução parte de casos particulares e concretos, para daí construir aos poucos hipóteses gerais e abstratas.
O modelo, pelo menos à primeira vista, significa observar o todo, o
funcionamento global. E mergulhar no objeto, no momento, na situação ou
na matéria significa optar pela parte, pelo situado e menor.
O que mais importa, e que o leitor não deve perder de vista, é que,
ao contrário do que seria de se esperar, na questão que passamos a abordar
ocorre a inversão, o marxismo é que defende o particular, situado, menor, e
a utopia é que defende o global, a totalidade articulada.
A polêmica entre Proudhon e Marx. Vamos nos ocupar da mesma
questão que era objeto da famosa polêmica que levou Marx a escrever o seu
livro Miséria da Filosofia: resposta ao “Filosofia da Miséria” de Proudhon .
Vamos fazer uma exposição simplificada. E matematizada.
Segundo Proudhon, queiramos ou não, todos nós somos colaboradores,
embora todas as pessoas pensem que são produtores isolados e que tomam em
suas mãos o que produziram para depois, pela troca, se apossar de uma parte
do produto social. A sociedade funciona como um todo, como um único processo de produção e distribuição. O capitalismo, pela troca, faz com que todas
as pessoas pensem que são produtores e consumidores isolados, que cada um
produz aquilo que sai de suas mãos ao fim do trabalho, camuflando assim a
cooperação que existe entre todos os setores e entre todos os produtores.
Marx critica essa concepção no início do seu Miséria da Filosofia: isto é
idealismo. A realidade não é algo abstrato (uma utopia, a aplicação material
de um modelo), mas algo concreto, o capitalismo. Ele é que deve ser exposto
e compreendido. Não nos adianta expor como as coisas funcionam abstratamente, e sim como o capitalismo funciona concretamente. Não existe
um modelo de funcionamento perene, para a sociedade em geral, mas há
modelos históricos, historicamente limitados. É da exposição de modelos
concretos que deve cuidar a economia política. A troca, dinheiro, os capita278
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listas, a lógica do sistema devem ser o nosso objeto.
O que os utópicos propõem é que nos afastemos da realidade para
buscar um modelo explicativo mais real do que a própria realidade. E o que
o marxismo propõe é a submissão à realidade, para a compreensão do seu
efetivo, e limitado, funcionamento. Marx se propõe a fazer ciência e chama
de idealismo a postura utópica.
Se o marxismo admite modelos, tais como ideologia, capitalismo, estado ou Feudalismo, são modelos explicativos, que buscam representar de
uma forma compreensível objetos reais, históricos, datados. O que significa,
também: irregulares, imperfeitos, com falhas explicativas, incompletos.
Então, na aparência, não é um utópico, Proudhon, quem está buscando a totalidade, e não é Marx quem está buscando o particular, a compreensão de algo parcial, limitado, o capitalismo? Sob um ângulo determinado,
quando Proudhon defende o modelo, ele está defendendo a totalidade, e
quando Marx defende a imersão na situação, está defendendo o particular.
(Estamos aceitando aqui que o normal, clássico ou padrão é o contrário,
que os marxistas partam da totalidade e os utópicos de casos particulares.
É verdade que aqui trocamos totalidade por modelo, e totalidade não é um
desenho, mas um conjunto articulado e em funcionamento, orgânico.)
Para Proudhon, pelo contrário, a troca não esconde o fato de que globalmente estamos juntos. A troca e a venda opõem uma pessoa a outra pessoa,
como se cada uma vivesse em um mundo diferente, cada qual em uma sociedade. Olhando globalmente, contudo, sabemos que a troca é apenas uma
visão particular, que o todo é a vida comunitária. Estamos juntos e cooperando,
troquemos ou não. Não é o fato de uma pessoa assassinar a outra, de uma viver
pobre e a outra rica, uma ser o médico e a outra o doente, que consegue esconder que em uma determinada sociedade colaboramos a todo o momento. O que
nos opõe um ao outro não é a sociedade, nem a distribuição, mas é unicamente
a ideologia. As ideias unicamente é que nos fazem enxergar desta maneira.
Para Marx, pelo contrário, trata-se de abstrações, o que equivale a tentar fugir da imersão total em nossa situação vivencial e concreta. É abstração
em oposição ao materialismo. Evidentemente, o capitalismo é como uma
máquina, ou organismo, que funciona, onde cada troca, dinheiro, ações,
atacado só fazem sentido porque todas juntas formam um conjunto articulado. Mas não é um modelo abstrato, não é como abstração que deve
ser compreendido, e sim como uma realidade viva. Em vez de mergulhar
Utopia e Marx
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em nossas mentes, devemos ir para as fábricas e para a bolsa, e em vez de
ler – hoje, diríamos, em livros de Teoria Geral dos Sistemas –, devemos ler
os livros de caixa das empresas, as manchetes dos jornais, os relatórios dos
institutos de pesquisa. Não é possível olhar de longe e ver o capitalismo, isso
só é possível mergulhando em suas manifestações mais concretas.
Agora vamos examinar as contribuições de Isaak Rubin e Schumpeter,
mas antes devemos observar que ao fazer isso, aproximamos o conceito de
modelo e projeto de outra área (campo) semântica: planejamento, organização, intenção e ideologia.
Isaak Rubin, coerentemente com o marxismo, defende a totalidade,
mas de uma perspectiva que lembra Proudhon. Em um primeiro momento,
Rubin funda sua análise no conceito de fetiche. Trata-se de um conceito
muito complexo e rico e que é preciso se desculpar por definir da seguinte
maneira: no capitalismo, as relações entre pessoas se transformam em relações entre mercadorias, as mercadorias substituem as pessoas.
Isso é uma novidade no seguinte sentido: os marxistas que adotam
como centro o conceito de fetiche são acusados, geralmente, de utopizantes
e revisionistas, porque pelo fetiche, o que se procura é evidenciar as relações
humanas que estão escondidas pelo funcionamento do capitalismo.
Rubin, que inclusive traça um histórico dos economistas que adotam
o fetichismo como conceito central, sustenta que, ao contrário do que parece, é possível, e é a forma mais marxista, desenvolver uma ciência política
fundamentada no conceito de fetichismo. E se mantém dentro da análise
puramente econômica da sociedade.
Quando Marx se instala na economia, na mercadoria, nas relações econômicas e na descrição do modo de produção Capitalista, o que ele pretende é mostrar que todo esse conjunto mascara as relações sociais. Os homens
se relacionam materialmente, e é função da economia política desvelar, mostrar quais relações humanas estão por trás das relações materiais.
Propriedade, compra, contrato, juros são, evidentemente, relações capitalistas, egoístas, que partem do pressuposto de que cada pessoa é o seu próprio
mundo, de que só saem de seu mundo, sua propriedade, para se relacionar com
o outro com a perspectiva de conseguir alguma vantagem. No entanto, na medida em que avança o sistema capitalista, em que se aperfeiçoa como sistema, em
que o mercado se torna uma instituição com regras, com bolsa, diversos tipos
de banco, legislação e justiça financeira, na medida em que ocorrem mudanças
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profundas dentro do próprio sistema de produção e consumo, tais como a produção da cultura e a ocupação de lugares estratégicos por instituições tais como
Direito, universidade, mídia, etc., essas relações egoístas vão formando umas
com as outras uma rede que no conjunto não é apenas egoísmo.
O conjunto das relações entre os diversos personagens demonstra, não só
para quem faz uma análise acurada, mas de forma bastante contundente que,
no todo, há um projeto de produção social global. O que lembra o conceito
proposto por Proudhon, Ou seja, embora na aparência o que existe sejam a
troca e o sistema capitalista, por trás o que acontece é que a sociedade, como um
todo, é um grande projeto, como se todos colaborassem e não trocassem . Mas,
em Rubin, colaborar é um conceito que não pode se afastar do planejamento.
Queiramos ou não, tenhamos consciência ou não, a sociedade como um todo,
inclusive a capitalista, se movimenta “como se” houvesse um planejamento.
Na página 28, Rubin faz a distinção entre a relação dentro de uma
empresa e fora, no capitalismo. Dentro da empresa se faz a transferência de
mercadorias entre diversos setores (divisões) sem troca e também sem dinheiro, enquanto que no capitalismo (fora da empresa), a relação se dá entre
empresas, entre proprietários diversos, aqui com troca e dinheiro. Quando
um setor de uma empresa passa um fardo de tecidos a outro setor, não há
uma transação comercial, mas esta troca obedece a um planejamento.
No capitalismo (fora da empresa, entre empresas), pelo contrário, quando dois proprietários ou empresas trocam, o que acontece é o mercado, ausência de planejamento, no significado acima. A essência do capitalismo estaria
em confiar a organização da economia às leis, de certa forma cegas, do mercado, portanto, a renúncia ao planejamento. E, em segundo lugar, planejamento
se torna algo diferente e oposto à troca e ao mercado. “A transferência de coisas estabelece uma relação de produção direta entre indivíduos determinados;
tem não apenas um significado técnico, mas também social.”
Vamos agregar a substancial contribuição de um trecho ontológico de
Schumpeter:
“O total de mercadorias produzidas e comercializadas numa comunidade
em dado período econômico pode ser chamado de produto social. Para
nossos propósitos, não é necessário aprofundar-nos mais no significado do
conceito. O produto social em si não existe. É tão pequeno o resultado da
atividade sistemática, a que se aspira conscientemente, quanto o sistema ecoUtopia e Marx
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nômico como tal é uma ‘economia’ que funciona segundo um plano uniforme. Mas é uma abstração útil. Podemos imaginar que, ao fim do período
econômico, os produtos de todos os indivíduos formam em certo lugar uma
pilha que é então distribuída segundo certos princípios. Como não acarreta
nenhuma mudança essencial dos fatos, a suposição é bastante admissível até
esse ponto. Podemos, então, dizer que cada indivíduo lança sua contribuição
nesse grande reservatório social e posteriormente recebe algo dele. A cada
contribuição corresponde em algum ponto do sistema uma reivindicação
de outro indivíduo; a cota de cada um está disponível em algum lugar. E
como todos sabem por experiência com quanto devem contribuir para obter
o que querem, tendo em vista a condição de que cada cota está vinculada a
uma certa contribuição, o fluxo circular do sistema está fechado e todas as
contribuições e cotas devem se cancelar reciprocamente qualquer que seja o
princípio segundo o qual é feita a distribuição.”
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Uma análise mais demorada que levasse adiante algumas das linhas
aqui sugeridas seria muito interessante e fica reservada para um trabalho
posterior. A ideia principal, o centro de gravidade do texto, é o conceito de
produto social. Mas os dois motivos são outros: esse trecho repete, de uma
forma mais atualizada, o conceito de colaboração de Proudhon, e expõe que,
seja qual for o processo, a distribuição é um atributo da ideologia daquele
grupo. Toda a análise passa pela ideologia.
O objetivo da economia política, não o único, mas o fundamental, é
a tradução em termos de vida econômica de uma determinada ideologia.
Tomemos o cristianismo, ou o espiritismo, ou o comunismo; nos perguntamos, caso um grupo resolva viver em comunidade segundo o cristianismo, ou o espiritismo, ou o comunismo, como deveria ser, em cada
caso, o conjunto de ideias que presidiria a sua vida econômica? Como essa
comunidade, sobretudo, produz e distribui os produtos? Como construir
um conjunto de ideias que satisfaça àquela ideologia e, em segundo lugar,
mas com grande probabilidade, que dê conta de uma série de exigências
práticas? Seguir Cristo, São Francisco de Assis ou Trostky é prático para
se produzir e distribuir com eficiência? Ou pelo lado negativo: quanto
mais radical eu sou cristão, por exemplo, eu me torno mais produtivo, ou
Cristo atrapalha a produtividade?
Marx nomeia três modos de produção, entre outros; o capitalismo,
282

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

de um lado e, de outro, a comunidade primitiva e o comunismo. As duas
últimas se opõem ao capitalismo e são semelhantes entre si. Esses modos
de produção são particularmente fundamentais porque representam, no
desenho marxista, o bem e o mal, a história começa e termina com o
bem, e um pouco antes do fim temos o mal, que é o capitalismo. Então,
nesse ponto o marxismo e a utopia se assemelham, ambos se interessam
em compreender e distinguir duas figuras , uma, o mercado, que funciona através da troca espontânea entre proprietários, e outra a comunidade, ou comunismo, que se caracterizam pelo planejamento, onde,
portanto, os objetos transitam de um lado para outro não ao acaso, mas
segundo um plano. Então, acrescentaríamos aqui, segundo um plano,
ou, mais amplamente, um planejamento, que é a tradução prática, para
esses assuntos, de uma ideologia determinada.
Dentro do marxismo, qual é a relação entre as duas figuras (modos de
produção)? Elas são apenas diferentes? Sabe-se que Marx não se dedicou ao
problema do que deveria ser feito caso houvesse um grande partido ou se o
marxismo chegasse ao poder. Como se daria esta passagem do capitalismo
ao socialismo? Ou como afirma no Crítica ao Programa de Gotha: do capitalismo ao socialismo e depois ao comunismo?
Porque, nessa perspectiva, seria muito difícil evitar este ângulo, da administração, planejamento, etc. Talvez os utópicos pensem demais no que
fariam depois de ter chegado ao poder, e de menos em como chegar lá, e os
marxistas pensam muito no que fazer para chegar lá, e pouco (mais correto
seria afirmar: não se detêm) no que fariam depois . Na verdade, este meio, o
socialismo, entre o capitalismo e o comunismo, significa que é aí, nesse estado intermediário, que as coisas vão se decidir, que agora, no estágio inicial,
nada podemos adiantar, a não ser em suas grandes linhas.
Corrigindo. Os utópicos pensam mais em que fazer para chegar lá e o
que fazer depois que lá estivermos. Os marxistas ortodoxos se preocupam
mais em compreender o processo, mas, a partir de agora, do que está acontecendo agora, como se pretendessem tirar do que está acontecendo agora o
que vem depois e depois.
O que queremos? O que vamos querer caso tenhamos o poder? Quais
os motivos pelos quais agora devemos lutar? Eu gostaria de saber, e acredito
que muitas pessoas comigo.
Concordo totalmente com a tese fundamental exposta por Milton
Utopia e Marx
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Friedman em Capitalismo e liberdade : não se pode dissociar ideologia de
prática política.
Ernest Mandel dá uma preciosa contribuição ao distinguir entre o planejamento ex ante do ex post; no primeiro caso, em grandes linhas, o que se
tem é a precedência da mente, planos, fantasia, criatividade, e no segundo
caso o planejamento se faz depois, quando as linhas gerais da realidade já
estão delineadas e aceitas.
Evidentemente, os dois modelos se trançam no meio, pois eu não posso inventar, por exemplo, uma casa, totalmente a partir da fantasia, sem
levar em conta quem vai morar dentro, nem os materiais, nem custos , sem
o menor conhecimento da linguagem estabelecida por arquitetos e engenheiros. É somente calculando antes que é possível inserir a ideologia.
A ordem socialista é, primeiro, discutir o que pensamos, para só depois discutir como este pensamento se desdobra em regras de vida comunitária, de onde,
somente nesta ordem, começam a se esclarecer nossas necessidades econômicas.
Estamos aqui dentro de um espaço onde há farta literatura, o desenvolvimento do planejamento, a relação entre planejamento e capitalismo e
socialismo, etc.
É corrente a teoria de que o capitalismo moderno aderiu ao
planejamento, tanto dentro da empresa, como no estado, quanto ainda
para a economia como um todo. Nesse curto espaço, ficam esboçadas
duas perguntas. Uma: os cartéis, bolsas e a ação coordenadora do estado
na economia por meio de ministérios, câmaras, taxas, bancos do estado,
grandes empresas, eles estão expondo e concretizando uma organização
que o mercado camufla, mas não anula? Ou eles atuam de fora para
dentro? No segundo caso, a organização viria de onde? De uma ideologia
contra o sistema Capitalista, como o marxismo, a utopia, o anarquismo,
Budismo? Ou seria uma face surpreendente do ser humano ou do
liberalismo? Ou estaria o capitalismo se metamorfoseando e assumindo
uma característica não sua, mas da modernidade?
O próprio marxismo, na medida em que produziu as experiências socialistas, principalmente na União Soviética e China, estados centralizados
e economias planejadas, é suspeito de ter contribuído para o surgimento do
capitalismo planejado. Outra explicação que não pode ser esquecida é que
o planejamento aparece como consequência natural do desenvolvimento do
estado como instituição. O estado se desenvolve, se torna mais técnico, mais
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organizado, e passaria a ocupar diante da sociedade, particularmente da economia, um papel novo e muito maior.
Contudo, como isso pode ser explicado de uma forma marxista? Há
muitos livros marxistas ou próximos do marxismo que na segunda metade
do século XX se ocuparam da questão. Nos preocupa aqui algo mais simples
e muito mais básico: se o marxismo é contra a utopia, e se a utopia é que é
a ideologia do modelo e do planejamento, como explicar a complicada relação do marxismo com o planejamento? Do liberalismo e do marxismo, aliás.
Suponhamos que o marxismo fosse contra o planejamento, mas também contra o mercado; ao assumir o poder, o que proporia como uma terceira via, nem planejamento nem mercado, uma via essa sim genuinamente
marxista? Qual a sua essência, onde na teoria marxista se encontraria apoio
quem se propusesse a uma prática política? Digamos, simplificando, a via
soviética foi a do planejamento socialista puro e simples, centralismo, polícia, política, burocracia, etc., e a via chinesa foi a de uma sociedade capitalista governada, nas suas grandes linhas, por um estado planejador e socialista.
Mas, particularmente, não parece que essas sejam sugestões marxistas, mas,
pelo contrário, seriam sínteses mecânicas que demonstram a falta de proposta. Até que ponto o modelo do estado é importante na pesquisa marxista?
Em outras palavras, sou da opinião de que o planejamento chega ao
marxismo exatamente porque os marxistas não sabem como se defender
dele, um traço utópico, pela falta de contraproposta. Essa deficiência é comum a diversas ideologias e poderia ser chamada de deficiência imunológica. A possibilidade do ser humano, ou mesmo de uma ideologia que
manipula seres humanos, impor sobre a sociedade um projeto intencional,
um planejamento fundamentado em algo externo à dinâmica dos fatos econômicos, isso não parece ser muito do estilo marxista.
Como funciona o capitalismo? Essa é a pergunta para quem deseja encontrar a compreensão da sociedade. No capitalismo, a mercadoria, como se
fosse um fetiche, ocupa o lugar das pessoas. Transforma a relação entre pessoas em relação entre mercadorias. Por um lado, o sistema capitalista afasta
o trabalho de sua função social, que é de mediador das relações humanas, e
por outro lado oferece para essa função a mercadoria. Nesse ponto, onde o
marxismo não se confunde com a utopia? O marxismo, nesse ponto, parece
ser a própria utopia aplicada à economia, e nada mais.
O marxismo, para não cair nos modos da utopia, deve se equilibrar
Utopia e Marx
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em uma faixa estreita (corda bamba), deve evitar os modelos intencionais,
de um lado, e de outro deve evitar uma interpretação muito ideológica, que
pareça algo como uma denúncia. O próprio conceito de modo de produção
deve ser manipulado com cuidado para que não pareça que por trás da realidade material há um projeto abstrato (não intencional).
O marxismo genuíno se propõe a mostrar as falhas do capitalismo de
acordo com o próprio propósito capitalista, nesse sentido é que ele estaria
mostrando uma contradição. Não a partir de um critério de fora, mas a
partir de uma análise capaz de compreender e assumir, mas mesmo assim
mostrar as incoerências do sistema capitalista.
Ora, o capitalismo, bem como sua sustentação ideológica, o liberalismo, parece ser um objeto do entendimento, um conceito, que faz sentido,
quer dizer, compreensível, coerente, publicável. Os fatos, a história, as leis
econômicas, os pensadores capitalistas, eleições, e também fome, guerras de
dominação com motivações econômicas, o colonialismo, populismo, tudo são
fatos que alimentam a compreensão daquele conceito. Não parece haver aqui
muito problema, e que a diferença entre marxismo e utopia se deve mais à
ênfase e à ordem da exposição. Diferença que faz sentido no conjunto, junto
com outras diferenças, mas que por si só não parece muito importante.
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b)O processo ou o concreto. À primeira vista, pelo menos, o processo é
o todo e o concreto é a parte. O processo é o todo no tempo, sendo que no
espaço há dois modelos clássicos, o modelo biológico, que é o organismo,
e o modelo mecânico, que é a máquina. O exemplo proposto por Hegel
é muito claro: a árvore é um processo, e o concreto é situado, tal como a
raiz, o caule, galhos, folhas, flores e frutos. Quando utópicos optam pelo
processo hegeliano, estão optando pelo todo, o que contraria a vinculação
mais simples (utopia-parte e marxismo-todo). E o mesmo se pode dizer dos
marxistas, quando optam pelo concreto, que optaram pelo lado errado, ao
contrário de sua preferência básica, que é pelo todo. Já que o concreto parece
ser algo situado, limitado, datado.
Karel Kosik é o autor marxista que nos fornece o conceito de concreto
tal como nos serve. Kosik se dedica em muitas páginas a distinguir uma
totalidade puramente abstrata – que confunde o signo com aquilo que representa – da totalidade que ele chama de concreta.
Kosik e Hegel se parece em sua denúncia. Kosik descreve a confusão
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entre o concreto e o signo, aquilo que o representa, e Hegel descreve a confusão entre ter a sensação de atingir o Absoluto (Schelling, na exposição crítica de Hegel, teria proposto a união mística com o Absoluto) e o caminho
difícil de percorrer o processo todo, que ele chama de conceito. Além disso,
Hegel alerta para a confusão entre parte e todo, pois mesmo o começo ou o
fim são partes do processo; entre experiência e ciência.
Confundir o concreto com sua representação tem o nome filosófico
de hipostasiar, conceito comum não só em Kosik, mas no próprio Marx.
Ou, ainda, em Kosik evitamos confundir o (simples) fim com o (efetivo)
resultado através do concreto, do material, das relações sociais, políticas, etc.
Um signo tomado como algo em si mesmo (Kosik), no entanto, se
parece bastante com o enlevo, sonho, ilusão de enxergar tudo (Hegel: o que
temos durante o sono são sonhos). Nos dois casos temos, sob certo ângulo,
o enganoso como algo abstrato, ilusório, e também equivocado, no significado de parecer ser muito mais do que de fato é.
O “trabalho duro do conceito” de Hegel interessa à utopia e sugere,
quase dois séculos antes, o conceito de construção (em relação ao Construtivismo em Educação). Por um lado, interessa à utopia traçar o desenvolvimento do conceito de construção, desde os precursores, Platão e Santo
Agostinho, até os ascéticos católicos, Lutero, Comenius, o próprio Hegel,
Dewey, Gramsci, Foucault e, enfim, Piaget e Emília Ferreiro, que é um
conceito muito próximo de pedagogia. Na verdade, o que interessa aí para a
utopia é menos o conceito de totalidade, e sim o caminho difícil, pedagógico, complexo, que leva em conta todas as dificuldades e lateralidades.
A ideia de construção não está clara em nenhum desses autores, e, do ponto de vista de um rigor filosófico, nem mesmo em Piaget ou Emília Ferreiro, e
constitui, portanto, uma tarefa importante a ser empreendida. Então, que fique
claro para nós, topologicamente, que há dois extremos, de um lado a construção
pedagógica, dificultosa, e de outro a união mística com o Absoluto.
Não estamos entrando no mérito dessa afirmação, pois parece que a
união mística com o absoluto não deve ser assim tão fácil, pelo menos os
ascetas gregos e católicos a consideravam um estágio avançado e difícil. Uma
manifestação mais recente daquilo que Hegel vincula a Schelling (de que
existiria um truque, um atalho, para se atingir o Absoluto), seriam as correntes do pensamento positivo, dinamismo pessoal e autoajuda.
Não podemos deixar de mencionar a suspeita de que o processo hegeUtopia e Marx
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liano seja mais ao gosto das Ciências Humanas, e que o conceito de concreto, mais marxista, lembra certas preferências das Ciências Exatas, Físicas e
Biológicas. O motivo mais evidente, e óbvio, é que o processo não é linear
nem simples. A forma com que reúne elementos, pacientemente; o sentido
lateral ou abrangente, que prefere sempre contribuições múltiplas, de variados teores; o seu discurso, construído preferencialmente com grandes blocos
e de estruturas variadas e complexas, e também com recursos, tais como
imagens, métodos e instrumentos, que se multiplicam... Tudo isso nos leva
a aproximar esses processos daqueles praticados nas Ciências Humanas.
Por outro lado, o concreto lembra as Ciências Exatas: prefere imagens
simples, apenas processos que consegue classificar e dominar, prefere antes
sacrificar do que multiplicar, um discurso que procura se reduzir a estruturas
econômicas, ou equacionamentos quantitativos; procura reduzir o humano
ao biológico e o biológico ao mecânico. A utopia do conhecimento é encantada com as formulações obtidas por astrônomos, matemáticos, médicos, e
suas figuras são a prova, a lei, a demonstração.
Ora, a matéria concreta não é o absoluto; é, antes, o particular. A totalidade no marxismo, portanto, se dirige para o particular. O absoluto geral,
cósmico, global, não passa de uma Abstração e um objeto a se atingir no
fim. A matéria marxista não é o cosmos, que integra todas as informações,
mesmo as mais desencontradas, psicologia, geografia, literatura, mas é a matéria física, a carne do ser humano, que luta pela sobrevivência, o objeto
transformado pelo trabalho, e rios, montanhas, alimentos, e a mercadoria, a
fome, a exploração, as guerras.
Em outras palavras, embora possivelmente apenas por um ângulo passageiro e muito particular, parece que aqui utopia e marxismo mudaram de
posição. Embora com acentos diferentes, o marxismo valoriza a totalidade, como se vê principalmente no livro História e consciência de classe, de
Lukács, e a utopia é um tipo de idealismo voltado para a transformação da
realidade, para costumes, cotidiano, coisas pequenas.
Como vimos acima, sob determinado ângulo, as posições se invertem:
o marxismo coloca o seu foco sobre fatos particulares, materiais, situados,
e assim tem dificuldade para enquadrar a totalidade da sociedade e do cosmos; e a utopia enxerga todos os fatos pequenos a partir de uma forte matriz
ideológica, de princípios.
c) O cosmopolitismo e o campo. À primeira vista, os utópicos defen288
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dem o cosmopolitismo, e os marxistas defendem uma visão de mundo mais
parecida com a dos trabalhadores. É lógico, estamos supondo trabalhadores
excluídos da universidade e da cultura sofisticada, e, na maior parte dos casos, conservadores ou amantes de produções populares da cultura. Quando
acontece o contrário e os marxistas passam a defender o cosmopolitismo,
temos mais um caso de inversão .
Rosa Luxemburgo, em A questão nacional e a economia , afirma que a
federação, cooperativas e comunidades, ou seja, toda expressão da parte, da
autonomia, em oposição ao todo, são sinais de uma ideologia retrógrada. E,
por outro lado, toda expressão da totalidade, que são: o comércio internacional, o cosmopolitismo, o urbanismo das grandes cidades, o centralismo encabeçado por grandes centros urbanos de vanguarda cultural, e até certas formas
cosmopolitas do liberalismo, representam a modernidade e o socialismo.
Por um ângulo, tudo normal, tudo de acordo com o esquema simplista
apresentado, marxistas pelo todo, utópicos pela parte. Inclusive, o socialismo em geral, embora representado pelo marxismo, decidiu em consenso,
durante a Primeira Guerra Mundial, que o socialismo jamais deve admitir
a luta entre trabalhadores de países diferentes, trabalhadores alemães contra
trabalhadores ingleses, por exemplo. Embora houvesse alguma divergência
naquele momento agudo, hoje, parece, dificilmente encontraríamos socialistas partidários da guerra de trabalhadores contra trabalhadores. Os trabalhadores do mundo todo formam uma única classe, e toda ela tem como
inimigo a burguesia, seja qual for a sua nacionalidade.
Primeiro, há aí uma pequena dificuldade, não muito grave. Como vimos, o marxismo propõe que os trabalhadores mergulhem em lutas muito
delimitadas, pontuais, históricas, por exemplo: por um salário melhor, contra altos índices de acidentes no trabalho, seguro-desemprego. Então, por
que um trabalhador alemão não deveria lutar contra um trabalhador inglês
se seus interesses (os mais circunscritos, datados, imediatos) são conflitantes?
A resposta mais correta talvez seja que no século XX os interesses dos trabalhadores de todo o planeta, na medida em que a economia se unifica, convergem.
Outra resposta, um pouco conflitante com a proposição de que toda luta é datada,
é de que os trabalhadores devem distinguir entre interesses imediatos, geralmente
postos pelo sistema capitalista e pelos interesses da classe dominante, e os interesses
políticos, mais a longo prazo, assentados sobre uma ideologia consciente.
Exigir ou desejar para os trabalhadores uma formação científica sólida,
Utopia e Marx
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informação, metodologia consistente é bastante coerente com o marxismo
em geral. São posturas que aparentemente são contraditórias, porque, como
no caso da guerra, ou o trabalhador mergulha na situação e defende seus
interesses, ou defende a classe trabalhadora mundial. Longos prazos, além
disso, lembram a utopia, princípios, e até metafísica.
Contudo, a solução é simples e satisfatória: dificuldades sempre existirão na interpretação da realidade segundo proposições científicas. Foi o que
Marx procurou fazer durante toda sua vida, relacionar a teoria com o mundo real. A teoria não se interpreta diretamente e sempre sem problemas. Este
é um caso típico: os trabalhadores não sabem se defendem seus interesses
nacionais, e talvez até os interesses de seus exploradores nacionais contra os
trabalhadores de outros países. A resposta, se é que isto se pode chamar de
resposta, é que há para se fazer o de sempre: pôr a teoria à prova.
O problema mais grave, e também mais sutil, talvez seja outro. À
distância, e também superficialmente, à primeira vista, parece um pouco
estranho que Rosa Luxemburgo, marxista acima de qualquer dúvida, esteja defendendo o desenvolvimento mais capitalista, mais liberal, que é a
modernidade global. Aparentemente, trata-se de afirmar que entre os inimigos, neste dado momento histórico, o menos pior é o liberalismo global, porque permite desatar os laços, avançar as mudanças, e assim apressar
o advento do socialismo.
Mas não é só isso. Ela não só está dizendo que neste momento histórico
o capitalismo pode ser bom, mas está encontrando entre o que ela defende
e o capitalismo global uma identidade profunda. Primeiro, a centralização.
Segundo, está afirmando que têm inimigos comuns, da mesma tendência,
o liberalismo democrático, com certeza, e o socialismo democrático, denominação genérica que inclui os utópicos, estes com menos certeza. Ou
indo mais ao ponto e indo a uma questão bastante genérica: uma ideologia
qualquer pode estar mais próxima, em uma determinada questão, dos seus
inimigos do que dos seus correligionários mais próximos.
O marxismo não parece muito próximo do cosmopolitismo global,
nem da modernidade sem adjetivos. Ou seja, um exame mais profundo vai
mostrar poucas características comuns entre ambos. Pelo contrário, o marxismo tem muito de conservadorismo. A utopia, sim, adere mais de corpo
inteiro à modernidade, embora sempre criticamente.
A utopia é a modernidade, e merece esse título mais do que o liberalis290
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mo. A utopia critica, sobretudo, o próprio capitalismo, o que inclui as relações
desiguais entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido, o modelo de vida
global, que é mais ou menos a mesma coisa que o american way of life, e o
consumismo, que inclui o uso abusivo do automóvel, práticas antiecológicas,
dissolução irrefletida da família, etc. Outra condenação feita por utópicos à
modernidade, embora mais polêmica, se refere ao novo padrão de cultura, que
alguns chamam de cultura popular e global e outros, de lixo cultural.
Temos aqui um caso de cipoal ideológico. Escolhendo-se os ângulos
certos, é compreensível. Mas, dependendo do ângulo, tudo fica confuso.
A utopia, embora valorize o global, a vida das grandes cidades, é também a
ideologia das comunidades agrícolas, pequenas cidades, cooperativas, mutirões. Como isso se explica? Sem nos impressionarmos muito com as palavras, não há contradição alguma. Se procurarmos compreender o modelo
de vida proposto pelos utópicos, veremos que a vida cosmopolita – o envolvimento com a política e a cultura – e o campo não são incompatíveis.
Pelo contrário, deixando de lado a modernidade ingênua, que é consumista
e absolutamente urbana, parece quase forçoso que a modernidade veja com
reservas a vida nas cidades grandes, com poluição, perigo, anonimato.
O marxismo, por outro lado, é uma ideologia típica dos grandes centros
urbanos, da industrialização e das discussões jacobinas. Apenas mais recentemente, nos países subdesenvolvidos, principalmente China e Cuba, mas também em diversos países africanos e na Nicarágua, o marxismo se apresenta
como uma ideologia apropriada para as reivindicações do trabalhador rural.
A própria teoria marxista somente começa a dar mais espaço à questão
agrária depois da morte de Marx. Apesar disso, esses trabalhadores dos grandes
centros nunca foram exatamente a imagem do indivíduo moderno. Apesar de
que algumas de suas reivindicações sejam modernas, tais como a socialização da
saúde, educação e a eliminação total de certas exclusões (negros, imigrantes).
O socialismo, em geral, não admite na modernidade, com níveis muito
mais altos de produção, que continuem existindo as mesmas classes miseráveis
que havia em todas as épocas. E havia, mesmo nos países mais desenvolvidos.
Enfim, voltando a Rosa Luxemburgo, a sua defesa dos amplos ambientes,
da centralização, da discussão universal dos problemas humanos, é muito compreensível a partir da ideologia marxista. Mas, tomada uma distância razoável,
veremos que essa defesa é apenas política e histórica. Não se trata de uma adesão
em grandes linhas, nem fundamentada na ortodoxia marxista, à modernidade
Utopia e Marx
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ou à globalização. E a utopia, embora afinada com o cosmopolitismo e a modernidade, o faz coerentemente com suas posições: revolução do cotidiano, crítica
do capitalismo, defesa da universidade como centro da sociedade.
Em espírito, digamos, o marxismo é mais conservador do que moderno. Por ser uma ideologia do proletariado, o marxismo nutre uma secreta
antipatia pela vida moderna. E a utopia, apesar das comunidades, ecologismo e da vida no campo, é mais afinada com a modernidade. Em grandes
linhas. O campo, na utopia, é um desdobramento da própria vida moderna.
A história, a política, revoluções, indústrias, revolução sexual, o tipo do homem e da mulher modernos, a vida entre músicas, quadros, teatro, dança,
discussões acadêmicas, a preocupação com crianças, religião, natureza, a
proposta de uma vida centrada nas relações e na cultura, ou universitária,
em oposição a uma sociedade murada pelo casamento, voltada para o ciclo
da sobrevivência e do acasalamento... que no conjunto não fazem o tipo
marxista. Algumas delas, sim, mas em outra perspectiva. A questão ecológica, por exemplo, tem interesse para o marxismo, mas somente a partir de
uma volta, passando por outros lugares. Passa, por exemplo, pela crítica ao
capitalismo monopolista e imperialista, que pretende extorquir o planeta
com vistas ao lucro desenfreado.
Segundo Buber, em O socialismo utópico, a diferença, incoerência,
entre as linhas ideológicas mais profundas e a ação e posições políticas mais
imediatas se deve, no marxismo, ao fato de que o marxismo admite, desde
seus fundamentos, certo oportunismo. Essa diferença aparece também na
obra de Lukács. Ou seja, o marxismo, embora socialista, ético, filosófico,
não admite partir das grandes ideologias e filosofias, mas parte de problemas
e posicionamentos circunstanciados no tempo e no espaço.
Temos, então, aqui, dois ângulos em que há inversão, em que o marxismo opta pela parte e a utopia pelo todo. No primeiro, baseados em Rosa
Luxemburgo, a utopia significa federação, cooperativas, atitudes, etc., e é
por essa via que faz a opção pela globalidade, pela vida moderna transnacional. Ou seja, por este caminho a utopia chega à modernidade com ares
camponeses e locais. E o marxismo significa a vida moderna urbana, embora
internamente conservadora. Em outras palavras, a via pela qual o marxismo chega à modernidade lhe dá ares um pouco contraditórios, pois tenta
conciliar um espírito global onde se liquefazem todas as nacionalidades e individualidades com dificuldades profundas para trabalhar com a revolução
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dos costumes, a pedagogia e, acima de tudo, certo vício autoritário e rígido.
Já por uma segunda perspectiva, mais fundamental e mais clara, a utopia significa educação, partir do geral, do ético, universal e fundamental,
para chegar aos problemas menores. E o marxismo admite apenas eleger
motivações éticas e universais a partir de problemas em princípio circunscritos e menores. Ou seja, a utopia parte do todo, a teoria, e o marxismo
da parte, do particular. As posições da utopia em relação à modernidade e à
vida no campo são muito mais claras do que as posições do marxismo. E a
contradição utópica (campo e cultura moderna) é mais superficial do que a
contradição marxista (cosmopolitismo e conservadorismo).
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5. METAFÍSICA E DIALÉTICA
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Em resumo, neste capítulo procuramos compreender dois métodos ou
abordagens conhecidos como metafísica e dialética. Dialética, vinculada sem
dúvida alguma ao marxismo, e a metafísica vinculada muito frouxamente e
de forma complexa e discutível com a utopia. Em grandes linhas, a dialética
procura um objeto total, articulado e dinâmico, inclusive busca elementos
mais ou menos determinados, tais como contradições, processos e leis, e a
metafísica procura a ideia, e assim separar e abstrair estão mais de acordo
com o seu gosto. De um lado, dialética e uma determinada concepção do
centro: a articulação dinâmica. E de outro, a metafísica que, ao buscar a
ideia, pode ser posta como a beirada, embora não com tanta clareza.
São duas partes, a primeira destinada a compreender o que são metafísica e
dialética, particularmente suas diferenças, e a segunda parte o desenvolvimento
de um projeto de salvamento, em que nos propomos a imaginar como poderia
ser uma metafísica que satisfaça às exigências da utopia e da modernidade .

Justificativa .

Có

pia

do

A utopia está mais próxima da dialética do que da metafísica. Sem
prestarmos muita atenção à exatidão, digamos que a episteme da Desmontagem, que também pode ser conhecida, grosso modo, como Iluminismo,
imperou de 1600 as 1775, ou seja, até 25 anos antes de começar o século
XIX. Nesses 25 anos, teria ocorrido a transição, um período já cientificista,
mas ainda com uma herança muito forte de Iluminismo.
Marx pretende completar a ruptura do Cientificismo com o Iluminismo iniciada com Hegel. Marx compreendeu em que consistia o Iluminismo
e compreendeu que seu sistema deveria lhe fazer a mais total oposição. Mas
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incluiu em um mesmo saco o Iluminismo e a metafísica, uma prática intelectual mais antiga (mas que ainda persistia e que, como veremos, de certa
forma persiste enfraquecida e modificada até hoje).
Marx condenava a metafísica, pois se considerava dialético, e científico, sem fazer muitas distinções entre eles. Eram apenas e igualmente atrasos, a serem superados. Como nós, utópicos, também nos propomos como
dialéticos, e não concordamos com a desqualificação total da metafísica,
somos obrigados a dar explicações, somos instados a prestar depoimento,
principalmente porque somos, nós, utópicos, suspeitos de ser iluministas, e
daí também metafísicos, e não dialéticos.
De onde vem essa simpatia da utopia pela metafísica? Vem, primeiro,
de fora. Marx é que aproxima utópicos de iluministas, e vaticina que ambos utilizam o método metafísico, um erro de Marx, mas não totalmente
desprovido de fundamento. Há semelhanças entre utopia e Iluminismo, primeiro, e menos claras, entre utopia e metafísica.
E quais as semelhanças legítimas? Uma, sobretudo. A utopia, assim
como a metafísica, tem como seu espaço as esferas do pensamento. Contudo,
o pensamento, já de início, é algo muito diferente para utópicos e metafísicos.
Para os utópicos, é espaço de experimentação, construção, de lateralidade e
até mesmo de capricho. Resumindo mal, um laboratório. E para os outros,
os metafísicos, uma atividade rígida, semirreligiosa, doutrinária, dogmática.
De início, para os metafísicos o pensamento é o ponto de partida,
espaço não só de preparação para uma melhor abordagem da realidade lá
fora, onde também organizamos nossos projetos e prioridades, e, ainda, um
espaço com objetivos próprios e com vida própria. O mais estranho, embora
não seja um traço que os metafísicos devam aceitar necessariamente, é que a
vivência das ideias leva a dificuldades em relação ao mundo material, alguma estranheza, medo, irritação, desinteresse.
Para os utópicos, de forma alguma (o interesse dos utópicos pelas coisas, por transformar o mundo, pela submissão ao objeto, pela abertura, não
conduz a fazer distinção entre as diversas categorias de objetos que existem
no cosmos, de forma a ter preconceito contra alguns como mais e outros
como menos interessantes), interessam coisas vivas e históricas, plantas e
minerais, e também, no mesmo nível, pessoas, instituições ou ideias. Não
somos tão encantados com ideias, sua perfeição, infinitude, harmonia, etc.,
que percamos o interesse pelas coisas materiais, da mesma forma que não soUtopia e Marx
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mos tão encantados com a vivacidade, capacidade de surpreender, das coisas
vivas que, por isso, as ideias nos aborreçam. Não deveríamos.
Primeiro, o mais simples: metafísicos e utópicos são encantados com
as ideias? O utópico não aborda a realidade a partir da exploração das possibilidades laterais do cérebro e da cultura? Ou, com outras palavras, idealistas, metafísicos, iluministas e empiristas não estabelecem a relação com a
realidade como uma segunda etapa, sendo a primeira etapa a relação com as
ideias? Correto, em termos.
Contudo, como o método utópico é extrapolante, criativo, até certo
ponto anarquista, o resultado é que a atividade mental faz com que o utópico,
ao partir para a realidade, o faça exatamente ao contrário do metafísico: determinado a perceber detalhes, a não se fechar, a descobrir na realidade todas
as suas potencialidades ocultas. Pela ascese me desenvolvo de forma a nada
perder da realidade. Eu me desenvolvo com o projeto de ter sensibilidade, em
mim, para tudo aquilo que puder existir na realidade, em mim e fora de mim,
embora de acordo com um projeto específico, o que estabelece preferências,
prioridades, e não com o projeto de compreender tudo na mesma medida.
Então, embora a utopia não morra de amores pela metafísica, tem
alguns motivos para combater o erro básico de Marx, que é o de confundir
metafísica com Religare, com Desmontagem, com utopia, e ainda de condenar a metafísica em bloco.
O marxismo tem uma visão salvífica e purgadora da cultura. (A utopia
também, e qual ideologia não tem?) Mas é preciso combater os equívocos, sempre. A utopia, pelo contrário, feitas as devidas restrições, tem uma visão (mais)
ampla e compreensiva da cultura. Não há porque condenar totalmente a metafísica. A metafísica, compreendida como um objeto complexo, não só tem se
adaptado às exigências de cada época, mas tem feito isso com relativo sucesso. E
não parece haver um motivo decisivo para dispensarmos totalmente a metafísica
de um projeto moderno de cultura. Principalmente porque a modernidade recente, ao optar por abordagens como a Semiótica, Linguística e Hermenêutica,
se aproxima da metafísica, desde que renovada e revista, evidentemente.
Há, no presente livro, o objetivo de compreender melhor – e compreender melhor pode se obter a partir de uma definição mais clara das
fronteiras – o que são marxismo e utopia. Esta parte do livro se afasta um
pouco desse propósito, porque separou o marxismo (dialética) da metafísica,
quando na verdade a utopia está mais próxima de se identificar com uma
296
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dialética revisada do que com uma metafísica revisada, mas são esclarecimentos que parecem indispensáveis.
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Introdução. Este capítulo se oferece com a aparência de se dedicar
a matar algo já morto e enterrado. Hoje ninguém parece considerar que
a utopia possa ser vinculada à metafísica. Mas, como nosso interesse é
didático (e como, também, o assunto não é tão simples quanto parece à
primeira vista), julgamos interessante levar a sério a aproximação feita
por Marx entre utopia, metafísica e Iluminismo. Equivocadamente,
mas não sem alguma razão.
Ou seja, antes de tudo, vamos desfazer um possível equívoco. Marx
combatia o Iluminismo, a metafísica e a utopia, como se todos fossem uma
coisa só. Mas nem Iluminismo é metafísica, nem Iluminismo é o mesmo
que utopia, nem metafísica é o mesmo que utopia. Enfim, são três coisas
diferentes. Opostas, em muitos aspectos, e semelhantes, em outros.
Quanto à utopia, tanto o pensamento histórico, dos autores clássicos,
quanto o que nós podemos inferir, a partir do que conhecemos do pensamento utópico, tem uma posição bastante dúbia em relação à metafísica
e à dialética. Nem mesmo se pode dizer que a utopia não é materialista,
visto haver uma tensão insolúvel entre os projetos utópicos e a realidade.
Este lado da metafísica, querer enxergar as coisas de longe, à distância, globalmente, em busca de um sentido, agrada à utopia. Contudo, a dialética
também tem seus encantos: as contradições, o diálogo e o sentido difícil que
só podem ser alcançados com muito esforço.

A contribuição de Stalin (apresentação)

Có

Usaremos, para seguir ou criticar, o esquema proposto por Joseph Stalin em: “materialismo dialético e materialismo histórico” :
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“O materialismo dialético é a teoria geral do Partido marxista-leninista. O materialismo dialético é assim chamado porque a sua maneira de
considerar os fenômenos da natureza, o seu método de investigação e de
conhecimento é dialético e a sua interpretação, a sua concepção dos fenômenos da natureza, a sua teoria, é materialista.
O materialismo histórico estende os princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social; e aplica estes princípios aos fenômenos da vida
social, ao estudo da história da sociedade.
Ao definir o seu método dialético, Marx e Engels se referem habitualmente a Hegel como o filósofo que enunciou as características fundamentais
da dialética. Contudo, isso não significa que a dialética de Marx e Engels
seja idêntica à de Hegel, pois Marx e Engels só tomaram da dialética de
Hegel o seu “núcleo racional”: rejeitaram dela a sua parte idealista e desenvolveram a dialética, imprimindo-lhe um caráter científico moderno.
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“O meu método dialético, diz Marx, não só difere na sua base do método
hegeliano, mas é mesmo exatamente oposto. Para Hegel, o movimento
do pensamento, que ele personifica sob o nome de ideia, é o criador da
realidade, a qual não é senão a forma fenomenal da ideia. Para mim, pelo
contrário, o movimento do pensamento é a reflexão do movimento, transportado e transposto para o cérebro do homem.” (...)
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dialética vem da palavra grega “dialektiké”, que significa conversar, debater. Na Antiguidade entendia-se por dialética a arte de chegar à verdade, descobrindo e superando as contradições contidas no raciocínio do adversário. Certos
filósofos da Antiguidade pensavam que a descoberta do pensamento e o choque
das opiniões contrárias eram o melhor meio de descobrir a verdade. Este modo
dialético de pensamento, estendido a seguir aos fenômenos da natureza, tornou-se o método dialético do conhecimento da natureza; segundo este método, os
fenômenos da natureza estão eternamente em movimento e em transformação e
o desenvolvimento da natureza é o resultado do desenvolvimento das contradições da natureza, o resultado da ação recíproca das forças contrárias da natureza.
Pela sua essência, a sua natureza é completamente oposta à metafísica.
“(...) Ao contrário da metafísica, a dialética olha a natureza não como uma
acumulação acidental de objetos, de fenômenos separados uns dos outros,
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isolados e independentes uns dos outros, mas como um todo unido, coerente, em que os objetos, os fenômenos, estão ligados organicamente entre
si, dependem um dos outros e condicionam-se reciprocamente”.
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Vamos destacar neste trecho alguns pontos. Antes, uma pequena observação. Não concordo com Marx e, parece, Stalin, para quem para Hegel
a ideia é que cria a realidade. Prefiro interpretar que para Hegel a ideia e a
matéria são duas faces ou desdobramentos de uma mesma realidade. Ou
seja, para Hegel a realidade não é apenas a matéria nem é a ideia, mas é a
totalidade, que inclui a ambas. Mas reconheço que essa questão envolve
uma análise da obra de Hegel que somente seria possível para um ou de
preferência para um grupo de especialistas.
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1) Convenção do que são metafísica e dialética: zigue-zague e duplo
espelhamento. Uma das formas de se conceituar dialética e metafísica é que
a metafísica é linear, e que a dialética propõe outras formas de encaminhamento, que não a linha reta entre o início e o fim. Mas que formas seriam essas? Não tenho notícia de alguma pesquisa que possa ser considerada
como um inventário das formas não lineares de relação. Vamos aqui fazer
uma pequena amostragem apenas: o zigue-zague, o duplo espelhamento e a
ressurreição. Não vamos expor o conceito de ressurreição, pois já foi objeto
de um capítulo do livro O tempo na Idade Média.
Zigue-zague. Metafísica consiste no seguinte: eu convivo com as
ideias por um determinado tempo, e percebo que ao sair do mundo das
ideias, quer dizer, ao passar para o mundo material, primeiro, que ali as
coisas apenas fazem sentido enquanto parecem ser o reflexo do mundo
das ideias. Compreender o mundo material consiste, pois, em voltar
às ideias e abordar coisas materiais como se fossem ideias. E, segundo,
que a passagem de um mundo a outro, em termos de compreensão,
de alguma forma se atrapalhou; eu me sinto atraído pela proposta de
retomar o que vinha desenvolvendo entre as ideias, mas, dessa vez, com
uma determinação maior em não ser perturbado pelo outro mundo, o
material. Sim, o mundo material pode até me ajudar, mas desde que
ele seja apenas auxiliar. Suas contribuições devem ser reprocessadas.
E estou determinado a permanecer vigilante: para que assim a ajuda
nunca se transforme em interferência.
Utopia e Marx
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Cada coisa, aqui, na metafísica, é uma ideia. E o que queremos retirar dela,
extirpar, é a articulação entre as suas partes, mas não as partes físicas, e sim (tudo
que existir) entre as diversas ideias constituintes, internas, e as articulações com
outras ideias, externas. Somos tentados a pensar o seguinte: ora, então a metafísica é como a ciência, procura analisar um objeto, só que o objeto, que poderia
ser qualquer outro, aqui é uma ideia, como se fosse um organismo. Engano, a
harmonia que a metafísica procura estabelecer entre as diversas partes de uma
ideia é bastante diferente de um organismo ou de uma máquina.
No mundo material, mesmo que me entregue à experiência, mantenho
um fio de Ariadne, como garantia da racionalidade; a ideia é a minha guia.
E dialética, pelo contrário, também intuitivamente, consiste no seguinte: quando a dialética opta pelo mundo material, isso significa, sobretudo,
andar sem rumo. O que significa andar sem rumo? Há uma ideia no livro de
Peter Kelleman, Brasil para principiantes . Quando o autor pegava um táxi no
Rio de Janeiro e dava o destino, o motorista sempre reclamava. Se era perto,
não valia a pena. Se era longe, era difícil voltar. Então ele adotou uma estratégia. Ele dizia vire aqui, vire ali, até dizer: chegamos. Sugestão retirada, segundo
ele, de uma estratégia utilizada pelos navios ingleses durante a Segunda Guerra
Mundial para evitar espionagem: o navio somente conhecia seu destino aos
poucos, através de mensagens que diziam apenas o próximo ponto.
Essa é também uma ideia de Kasparov desenvolvida no artigo já citado
no primeiro capítulo do presente livro. O computador, quando joga xadrez,
não faz planos. Ele encara cada jogada como um problema: qual é a melhor
jogada no exato momento. Ele salta de uma jogada para a outra, se esquecendo da jogada anterior e sem planos para as futuras.
Sartre, em A náusea, apresenta um personagem, o Autodidata, a quem
também já nos referimos, que lia os livros da biblioteca por ordem alfabética.
Em busca de uma orientação em um meio tão caótico como uma biblioteca, o
leitor tem uma boa opção, ele consegue organizar todos os livros em uma linha
regular e, o mais importante, consegue se organizar deixando de lado praticamente tudo. Mas o inconveniente é sério: é obrigado a passar de um “estudo dos
coleópteros para o estudo da teoria dos quanta, duma obra sobre Tamerlão para
um panfleto católico contra o darwinismo” . Exatamente porque os títulos dos
livros em uma biblioteca estão em ordem linear, mas, por isso, os seus conteúdos
formam uma série cheia de sobressaltos. Ou seja, uma extrema organização pela
aparência produz uma extrema desorganização dos conteúdos.
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Apesar de renunciar à linearidade, no significado de regularidade, a
dialética não é uma renúncia à lei. A dialética busca a lei difícil, a partir dos
fatos incoerentes e contraditórios, aliás, na própria contradição.
Fundamentalmente, e também superficialmente, é a isso que nos referimos quando dizemos metafísica ou dialética. O resto é consequência. Mas
não estamos formulando uma definição, e sim uma provocação.
O conceito da figura do zigue-zague tem fronteiras muito esclarecedoras
com outros dois conceitos, o pêndulo e a espiral. O pêndulo é uma conhecida figura da literatura marxista. Duveau em Sociologie de l´utopie et autres
essais”, na página 47, faz a sua caracterização de uma forma pitoresca com a
fábula da jovem princesa Psyquê. Ela passava as noites envolvida nas alegrias
do (deus) amor, mas temia as mais terríveis ameaças quando tinha contato
com qualquer tipo de luz, pois com a aurora era obrigada a voltar à realidade.
Os marxistas, como a princesa Psyquê, estariam entre os que amam as
sombras e detestam a luz. O oposto, como já vimos de formas diferentes, do
Iluminismo. O que é um pouco diferente: os marxistas desejariam as trevas
porque acreditam que como no movimento do pêndulo é piorando as coisas
que elas se consertam.
Utópicos e cristãos, além dos iluministas, se opõem ao movimento do
pêndulo, por diversos motivos, entre os quais porque o pêndulo se opõe ao
planejamento e à moral. O conceito de ressurreição tem profundas semelhanças e diferenças com o pêndulo. Assim como a ideia do Evangelho de
que a semente só pode nascer depois de ter morrido.
A figura topológica da ressurreição afirma que o supremo positivo, bem,
glória, sentido, realização, luz... somente é possível se aparecer junto e produzido pelo supremo oposto: morte, fracasso, fim, buraco, confusão, escuridão.
Só é possível efetivamente seguir adiante, caminhar, a partir da negação do
simplismo (a linearidade), pois só se caminha adiante indo para trás.
O paradoxo é assumido em nome de quê? O que justifica a substituição da linha, progressiva, pela confrontação entre tudo e nada, a negação e a
afirmação? Por capricho? Não, mas porque desde Parmênides a filosofia percebe topologicamente que a existência se define na não existência, o sentido
pelo sem sentido, que esses dois lados se nutrem um da essência do outro.
A espiral, mesmo em estágios muito elementares, ficaria melhor se lhe
dedicássemos um espaço maior para sua análise. Superficialmente, o que se
pode dizer é que a espiral é a combinação de duas figuras fundamentais, e de
Utopia e Marx

301

ar
epr
od

uç
ão

certa forma opostas, do círculo e da linha. Primeiro: o círculo é a figura que
melhor representa o tempo imediado, da Antiguidade. Segundo: a linha, às
vezes a linha reta, é a figura que melhor representa o tempo mediado, da
Modernidade. E terceiro, a síntese: o espiral muito naturalmente se candidata a ser uma figura, ou uma das figuras, que deve aparecer entre as duas
épocas, quando o tempo hesita, quando o tempo antigo apresenta sinais de
crise ou deterioração e o tempo moderno ainda não se firmou totalmente.
No entanto, na espiral, o tempo é apenas aparentemente circular, na essência se trata de uma variação do tempo linear.
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2) Duplo espelhamento. Podemos convencionar que o duplo espelhamento se dá quando um espelho é refletido em outro espelho. Temos aqui
um exemplo didático do que é topologia. Todas as pessoas sabem o que é
um espelho; a seguir veremos como a topologia pode contribuir para que
compreendamos um pouco melhor o que é espelho.
O conceito topológico, com pequenas, mas importantes, diferenças
pode ser reconhecido em diversas imagens concretas, casos, anedotas. Hegel,
na Introdução do livro Fenomenologia do Espírito, utiliza a expressão “se reconhece no outro o reconhecendo”. Para explicar essa figura, podemos imaginar que um ser vivo qualquer, por exemplo, um macaco, um macaquinho,
está em uma idade em que ainda não percebeu que no mundo há objetos de
diversos tipos e que ele mesmo é de uma espécie que tem outros exemplares,
o que significa que ele pode a qualquer momento se encontrar com outros,
outros macacos como ele. O que podemos radicalizar imaginando que ele
vive sozinho, até aquela data, sem qualquer outro macaco por perto.
Um dia, ele é levado para um grupo e de longe percebe algo diferente,
algo muito perturbador, que faz com que esses objetos diante dele sejam de uma
categoria completamente diferente dos outros objetos. Mas ainda não percebe
com clareza do que se trata; em uma sensação de estranheza muito vaga. E então
é levado para brincar com um macaquinho de idade próxima à sua.
Ao se aproximar, o outro macaquinho percebe sua presença e olha
para ele. Então, ele se reconhece no outro o reconhecendo. Frase que
significa muito mais do que o fato de que os olhares se cruzam. A verdade não está nos objetos exteriores, no outro, não está em mim, então ele
está nesta relação espelhada, eu e o outro só podemos nos reconhecer na
reciprocidade (página 157).
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Jorge Luis Borges, em História universal da infâmia (São Paulo, Globo, 1999), página 55, nos dá a sua versão de um dos contos das Mil e uma
noites (ele diz que se trata do conto 351, mas a numeração varia entre as
diversas versões; no Wikipedia consta como conto 352).
No Cairo havia um homem antes rico e que agora trabalhava com as
próprias mãos. Caiu no sono perto de sua figueira e teve um sonho em que
um homem gordo tirou uma moeda de ouro da boca e lhe disse que ele
deveria ir para Isfahan, na Pérsia, que ali ele encontraria sua fortuna. Ele fez
a longa viagem com grande sacrifício.
Em Isfahan foi dormir no pátio de uma mesquita, mas, naquela noite,
houve um assalto e ele foi preso como suspeito. Apanhou tanto que quase
morreu. Dois dias depois, quando recobrou os sentidos, foi interrogado pelo
capitão e lhe contou sobre o sonho. O capitão riu muito e disse que ele
mesmo já tinha sonhado três vezes com um tesouro que havia na cidade do
Cairo em uma casa onde havia um jardim e no jardim um relógio de sol, e
uma fonte, e debaixo da fonte um tesouro. Não dei o menor crédito a esse
sonho, enquanto você, filho de uma mula com um demônio, errou de cidade em cidade, guiado apenas pela fé do teu sonho. E o despediu com umas
moedas para a viagem. Como ele reconheceu a sua própria casa no sonho do
capitão, voltou ao Cairo e desenterrou o tesouro.
Baudrillard, em Da sedução, nos fornece outra figura, complexamente diferente, mas com relações perturbadoras com a que acabamos de
relatar. Um cavaleiro andava pelo mercado quando seu olhar cruzou com
o de uma jovem. Ele ficou perturbado, pois reconheceu nela a morte. Foi
então ao rei e lhe pediu o melhor dos cavalos para viajar o mais rápido
possível para o lugar mais longe, Samarkande. Apesar de contrariado por
perder o melhor de seus cavalheiros, o rei cedeu, mas mandou procurar
a moça do mercado para tirar satisfações. A moça lhe respondeu que não
pretendia assustar o jovem, apenas tinha ela também se surpreendido com
ele, porque pensou: como será que ele vai conseguir se encontrar comigo
amanhã ao meio-dia no centro de Samarkande?
O que tem a ver essa história com os espelhos? Pouco, aqui se trata de
uma linha complicada, porque o fim é exatamente o ponto de partida. Outras
histórias e figuras menos pitorescas poderiam ser lembradas. Por exemplo, as
cartas de baralho paradoxais, que têm de um lado a frase: “a frase do outro
lado é falsa”, e do outro lado a frase “a frase do outro lado é verdadeira”.
Utopia e Marx
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A ideia que exponho no livro Elogio da pedagogia não só ajuda as
pessoas e é uma responsabilidade, mas também, como estamos todos juntos,
mostra que ser feliz é uma responsabilidade. Juntos, como você se importa
comigo, só posso desejar sua felicidade sendo feliz também, porque sei que
se eu for infeliz você será contaminado.
Ora, enfim, a dialética, aqui, nega a essência mais originária da metafísica,
inclusive da metafísica de Parmênides, porque não existe mais o ser e o não ser,
não existe separação, pois só podemos de fato compreender algo como algo que
se opõe ao seu contrário. Em termos, porque não se opõe, mas se identifica.
Nada é em si mesmo. Todas as coisas só podem ser compreendidas em uma relação intrincada com todas as outras coisas, muitas vezes por simetria e oposição.
O mundo é um jogo de espelhos. Somos não em nós mesmos, mas
refletidos, somos os outros e a única forma de nos reconhecer é em comunidade, nos reconhecendo outros nos reconhecendo. Os caminhos não levam
de um ponto inicial ao fim, pura e simplesmente. Mas, é preciso reconhecer,
a solução baseada na contribuição de Proudhon é frágil, que não se estende
a todos os jogos de espelhos.
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3) Dialética e materialismo. Quais são as camadas da dialética? Deveríamos nos arriscar a uma definição das diversas camadas da dialética e do
materialismo, mas o formato do livro não o permite, assim, vamos indicar
em grandes linhas como poderiam ser feitas essas distinções.
Por outro lado, o propósito deste livro nos obriga a deixar de lado
algo que seria imperdoável em outra ocasião, o conceito de ciência. Ou
seja, o correto seria falarmos de três formações ideológicas, ou, genericamente, ideologias, dialética, materialismo e ciência, distinguindo cada
uma das outras duas. Isso seria muito útil, porque sabemos perfeitamente
que são três coisas diferentes, mas que em muitas situações se confundem.
Algumas das características do método dialético: não impor teorias;
não temer e mesmo procurar as contradições (o que significa em parte); não
forçar os fatos a se encaixarem todos em um único tipo; submeter-se aos
fatos; compreender sempre cada objeto em relação com os outros; na busca
não obsessiva da totalidade, nunca deduzir cada parte de um processo a
partir de um desenho visualizado mentalmente.
Como atitude, a dialética seria uma postura corajosa diante da vida, da
história, o cultivo de uma disposição infindável para resolver conflitos sem
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aplainar diferenças superficialmente, vivo interesse pelos fatos, e também
pelas leis que explicam os fatos, capacidade para rever todas as posições já
assumidas. Então, método e atitude ficaram parecendo bastante um com
a outra, principalmente porque há uma área de intersecção: uma atitude
metodológica, digamos. A atitude é um propósito, um estado da alma, uma
forma de olhar para o mundo, e o método apenas o que se refere a procedimento, formas distintas de proceder.
Uma mesma palavra, ou expressão, como “suportar as contradições”,
tanto pode ser compreendida como um método quanto como uma atitude.
Mas trata-se antes de problemas superficiais, que se referem às palavras, e
não a dificuldades conceituais propriamente ditas.
Não cabe aqui, mas em outro espaço deveríamos nos perguntar e responder melhor a esta pergunta: exatamente como método (só, sem se admitir
nada que não seja método), como se constitui a dialética? Com muito cuidado para não confundir esse método com o materialismo. Como se constitui,
portanto, o método dialético limpo de todo materialismo? Nem idealista nem
materialista, mas apenas método. Em geral, os livros marxistas não se preocupam com o fato de misturarem dialética com materialismo, embora se
preocupem muito em separar a dialética das Ciências Humanas da dialética
das Ciências da Natureza, o materialismo histórico do materialismo dialético.
As atitudes dialéticas, ou, no conjunto, a atitude dialética, estão sempre muito próximas de algumas teorias, com as quais pode se confundir. As
teorias dialéticas seriam do tipo: o homem é, antropologicamente, um ser de
mudança; a história se desenvolve através de contradições; nenhuma época
termina por causa da ação de pessoas, e sim por causa do desenvolvimento
das forças e das contradições internas...
Poderíamos adotar, hoje, uma acepção de dialética mais próxima de
uma profissão de fé, de uma assumida atitude. E Hegel também poderia agir
dessa maneira. Mas não Marx, que viveu em um século, o XIX, totalmente
dominado pelo conceito (episteme) de ciência. O século de Marx repudiava
pessoas que simplesmente se convertiam a uma ideia, pois exigia que a fé
estivesse assentada sobre a ciência, sobre uma teoria do mundo forte, fortemente amarrada; não uma opção ou opinião mais ou menos arbitrária e
emocional, e sim organizada como uma teoria verdadeira, capaz de vencer
diversas teorias candidatas e concorrentes, a verdade superior e universal.
Quer dizer, não só verdadeira, mas com pretensões de ser a única verdadeira.
Utopia e Marx
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A verdade deve ser, necessariamente, combativa. Pode-se arriscar a expressão: epistemologicamente competitiva.
Então, se adotarmos uma acepção de dialética, mais próxima da ciência,
vamos ver que não combina com ela apresentar as atitudes como uma afirmação voluntarista de fé, e como se valessem por si mesmas. A dialética/ciência
exige que as atitudes sejam apresentadas como a consequência de uma teoria
consistente baseada na práxis: o mundo é relação, transformação e prática;
antropologicamente e historicamente, o ser humano interage com o meio.
O mundo não é algo objetivo, fora de mim, mas é a relação dialética,
particularmente entre o homem que trabalha e faz cultura, transformando, e a
natureza. O mundo é uma totalidade orgânica, que funciona articulando todas
as partes umas com as outras. A estrutura do marxismo exige que a teoria venha
primeiro e a atitude apareça como consequência. E mais, as atitudes devem
aparecer camufladas em um meio dominado pelas características da ciência. Ou,
repetindo, o marxismo não é um conjunto de chamadas à revolução, mas é
uma teoria acadêmica sobre como de fato o mundo é constituído, funciona e
se transforma. A própria ação revolucionária, para a ciência, é objeto de estudo.
Nossa pergunta agora fica multiplicada. O que é dialética, apenas
como método, apenas como técnica, apenas como linguagem, apenas como
teoria e apenas como atitude? Apenas significa apenas dialética, sem materialismo ou qualquer outra ideologia, e significa também sem confundir
qualquer dessas camadas uma com a outra.
Distinções, delimitações, que deveriam ser aplicadas não só à dialética,
mas também ao materialismo. O que seria materialismo (em geral)? Seria,
por exemplo: se preocupar com a sobrevivência, economia, meios de produção, modos de produção, bom relacionamento teórico com a economia
política e a ciência política, enxergar todos os fenômenos culturais (superestruturais) a partir do esforço pela sobrevivência, não acreditar em espíritos,
santos e deuses, não conceber a si mesmo como sendo essencialmente sentimento, espírito ou cultura? O núcleo ou atitude do materialismo seria o
interesse e a centralidade do material, do trabalho, dos objetos, em relação
ao humano, à ideia, cultura, espiritualidade.
Apenas para dar um exemplo, derivado, sobretudo, da leitura feita por
Pierre Bigo da filosofia de Marx: a matéria é um instrumento para mediar
nossas relações com o mundo e com as pessoas. As mesmas perguntas que
fizemos para a dialética deveriam ser feitas para o materialismo também de
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fora para dentro: qual é sua técnica, metodologia, etc. que, contudo, ficam
como exercícios para o leitor.
Antes de seguir adiante, devemos ressaltar que a dialética também pode
se aplicar às ideias. Tanto que se pode elaborar um conteúdo, ideológico, da
dialética muito mais próximo do idealismo. A filosofia de Hegel é um exemplo. Não só, como acabamos de lembrar, a ideia e a matéria se relacionam,
mas as ideias parecem feitas de fogo, são processos, caleidoscópios, objetos
multifacetados, inquietos, projetos em construção, aventura e instabilidade;
a juventude funciona como atitude e modelo.
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4) A diferença entre dialética e materialismo. A dialética se refere às
contradições, choques, ao problema da passagem de nível, superação, submissão da teoria aos objetos e fatos. A dialética se refere sempre a uma relação processual, uma síntese dinâmica, entre contrários. Já o materialismo
se refere à matéria, ao orgânico, sobrevivência, ao fato de as ideias serem
reflexo da matéria, e a cultura ser consequência da luta pela sobrevivência, a
importância dos objetos na nossa vida pessoal e social.
Mesmo na acepção mais primária, tanto dialética quanto materialismo
se assemelham por serem o oposto da mesma coisa: a ideia, abstrações, metafísica, separar e tornar estático para poder compreender, a precedência da
mente sobre a experiência. Nos limites deste livro, parece bastante claro tanto
uma coisa quanto a outra, que dialética e materialismo são duas coisas que
têm semelhanças, mas também que são diferentes. Mesmo uma compreensão
simples não corre risco sério nem de diferenciar nem de assemelhar excessivamente os dois conceitos, pois os dois erros não interessam à academia.
Evidentemente, não se pode fechar os olhos para a oposição do materialismo ao idealismo, e da dialética à metafísica, cuja importância, se exagerada,
será responsável mais por erros do que por um aumento de compreensão.
De fato, o núcleo da dialética, as atitudes dialéticas, são muito próximas do núcleo do materialismo. Por isso, podemos dizer que a dialética
e o materialismo têm uma extensa fronteira comum, a ponto de que seja
necessário algum esforço para separar uma ideologia da outra (supondo que
sejam assumidas uma e outra como ideologias) em certas situações, pois em
outras as diferenças são muito claras.
Vendo sob esse ângulo, portanto, Stalin parece equivocado ao afirmar
que o materialismo é o conteúdo da dialética. O conteúdo da dialética, uma
Utopia e Marx
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teoria dialética, é a afirmação de que o mundo, tanto o mundo material
quanto o mundo das ideias, são contradições, relações, e isso não é materialismo. Tanto que a dialética se aplica também às ideias. Stalin teria feito sua
observação, que não é original, a partir de outro ângulo, de outra formulação, ou se trata apenas de um erro?
A dialética é um método, mas preferimos, aqui, dizer que a dialética
é uma ideologia que tem um método, e que tem ainda uma tecnologia. Em
vez de dizer que a dialética é um método, portanto, diríamos (preferiríamos
dizer) que ela contém um método. E o materialismo também é uma ideologia, que tem seu método ou métodos, tecnologia, etc.
As atitudes (assim como a teoria) que estão no centro da dialética/
ideologia não seriam adequadamente chamadas de materialismo. Materialismo é uma ideologia diferente da dialética. Outra lógica, funcionamento,
outro universo teórico, outras atitudes, outro vocabulário, outros conceitos,
enfim, outro mundo. O que existe entre essas duas ideologias são semelhanças ou, se se preferir, uma extensa zona fronteiriça. Ou, o que parece
melhor ainda, podemos afirmar que assim como Hegel explorou as imensas
possibilidades de aproximação entre dialética e idealismo, Marx explorou as
possibilidades de aproximação entre dialética e materialismo, que, evidentemente, não são as únicas possíveis.
Só para dar alguns exemplos: Platão e Proust, além do próprio Hegel,
para a dialética idealista, e Omar Khayam e Fourier para a dialética materialista. Nos três primeiros, uma ode ao espírito dinâmico, inquieto, e nos
dois últimos, uma ideologia centrada nos objetos materiais, no momento
presente, simbolizado pelo vinho e pelo sexo.
Dialética e metafísica são opostos? Uma palavra costuma ter diversas
acepções, muitas mesmo, como é o caso de dialética. O oposto de dialética
em uma acepção pode ser uma coisa, e o oposto de dialética em outra acepção pode ser outra coisa muito diferente. Se nossa acepção de dialética tende
mais para a matéria, seu oposto passa a ser o idealismo, e se tende mais para
a Ciência da Natureza, então o seu oposto são as Ciências Humanas.
Ao contrário do que acontece no fim do trecho citado, o oposto de
dialética – em uma das suas acepções mais evidentes – não é exatamente a
metafísica, mas um tipo de metafísica. Isso na falta de um nome melhor. Se
adotarmos a acepção de dialética como a ideologia do interesse pelos fatos,
abertura para as peculiaridades, pela história, exceções, etc., então, o seu
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oposto seria idealismo, mas um mau idealismo. Ou melhor, intelectualismo,
mas também aqui o mau intelectualismo, que fecha as pessoas e as torna
incapazes de descobrir o que os outros pensam e de descobrir o mundo.
Incapaz da descoberta em geral, inclusive da descoberta das ideias, poemas,
romances, grandes sistemas filosóficos e ideológicos...
Se retirarmos da dialética todo seu conteúdo ideológico, ficando só o método – hipoteticamente, porque parece impossível –, aí sim, a dialética se opõe
à metafísica. Dependendo da acepção, podemos dizer que dialética e metafísica
são dois métodos opostos. Porém, mesmo como método, a dialética se opõe
também ao Iluminismo e à religião, dependendo da acepção. Temos que ser
mais precisos. A dialética não busca a organicidade enquanto o Iluminismo desmonta? Nesse significado, portanto, dialética e Iluminismo são opostos.
Chamemos de dialética a transposição para as Ciências Humanas dos
métodos das Ciências da Natureza, no seu significado com Bacon, Newton
e Galileu: observação, fórmulas, quantificação, etc., e então, vamos ter
como seu oposto a metafísica no significado de uma atividade intelectual diretamente relacionada com as ideias: demonstração, interpretação de
textos clássicos, desdobramento de conceitos, busca das origens (válido é o
conceito produzido por alguém confiável), negação intencional do quantitativo a favor do qualitativo, etc.
No entanto, aqui, também podemos induzir a erro, pois fica subentendido que todas as Ciências Humanas têm pouco interesse pelos fatos,
pelas contradições, pelas diferenças culturais, pela evolução das análises sociológicas, por leis quantitativas, etc. E isso está equivocado, pois (não é um
absurdo afirmar que) as Ciências da Natureza estão muito mais próximas de
fórmulas que pretendem dar conta de muitos fenômenos do que as Ciências
Humanas; nas Ciências Humanas generalizações são muito mais raras.
Em outras palavras, as Ciências Humanas estão metodologicamente
muito mais próximas dos fatos e distantes das generalizações do que as Ciências da Natureza. Falar em opostos, quando temos necessidade de conceitos
precisos, é sempre muito arriscado. É possível, ajuda em uma melhor compreensão dos conceitos, mas exige cuidados. Cuidados justificados, porque,
às vezes, é exatamente nesses cuidados que o conceito surge com mais clareza.

Có

5) Positivismo: marxismo, dialética, metafísica. Podemos até mesmo
sustentar o contrário do que afirma Stalin, que a dialética é o procedimenUtopia e Marx
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to natural das Ciências Sociais, particularmente da História, e dali é que
ela se estende às Ciências da Natureza. As ciências da Natureza apenas recentemente – fins do século XX – se aproximam da dialética e de certas
características das Ciências Humanas, onde há imperfeições, exceções, probabilidades, enfim, flexibilidade. Alguns desenvolvimentos podem ser citados: Geometrias Não Euclidianas, Matemática Moderna, Física Quântica,
Teoria da Relatividade, Teoria Geral dos Sistemas, Teoria do Caos, Teoria
dos Jogos, Epistemologia Genética. Somente então as Ciências da Natureza
deixam de funcionar como um grande modelo compacto e fechado de fórmulas infalíveis. A própria imagem e modelo da natureza se tornam mais
complexos; menos uniformes e simplistas.
No modelo antigo, simplista, mecanicista e positivista, a natureza, quando
contraditória, exigia que fizéssemos antes correções na nossa compreensão. Nela
mesma não há contradições, nós é que às vezes a entendemos mal. Acreditava-se
que, se fosse desfeita a falha, na medida em que melhorássemos nosso conhecimento, a natureza acabaria se mostrando como absolutamente comportada,
dentro de uma fórmula. Ou dentro de um conjunto compacto de fórmulas.
Uma questão, e não muito complicada, mas que exigiria um espaço
um pouco maior, seria a de esclarecer por que Stalin e muitos antes dele
apregoavam que a dialética é a lei da natureza em uma época em que ainda
predominava este modelo clássico, baseado em Galileu e Newton:
“O materialismo histórico estende os princípios do materialismo dialético
ao estudo da vida social; e aplica estes princípios aos fenômenos da vida
social, ao estudo da história da sociedade”.
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Depois, adiante, Stalin redefine a dialética em sentido contrário, quando afirma que os filósofos antigos estenderam a dialética do pensamento à
natureza. Fica a sugestão para uma discussão: a dialética é a extensão das leis
da natureza ao pensamento ou o contrário?
O marxismo não se confunde, nesse aspecto, com o positivismo. Para
o marxismo, esses dois reinos, a sociedade e a natureza, embora estejam em
sintonia, de certa forma se opõem. Completam-se e se opõem. Enquanto
o positivismo desconhece e aplaina a fronteira entre natureza e sociedade,
o marxismo problematiza essa fronteira e considera a passagem qualitativa
como um dos pontos importantes da teoria marxista.
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Para o positivismo, o nosso pensamento transita da natureza para a
sociedade e vice-versa sem perceber nenhuma mudança que não possa ser
compreendida e explicada, pois nos dois reinos imperam as mesmas leis.
Podemos até radicalizar e dizer que de fato para o positivismo não há dois
reinos, mas apenas o reino da natureza, que tudo engloba. Como diz o trecho de Stalin, a dialética estende a estrutura, os princípios, da natureza para
a sociedade. Em outras palavras, apesar do trecho citado não ser claro, opor
dialética, como metodologia das Ciências da Natureza, à dialética, metodologia das Ciências Humanas, é mais um erro positivista do que marxista.
Apesar de termos que reconhecer as diferenças que existem entre marxismo e positivismo, pois nunca duas ideologias são iguais, em ponto algum,
mesmo quando parece que são iguais, por outro lado temos, na mesma medida, que registrar que há entre elas profundas semelhanças. As diferenças entre
natureza e sociedade, ou seja, materialismo dialético e materialismo histórico,
não devem nos fazer esquecer as semelhanças, pois o marxismo (embora de
uma forma mais consciente e complexa do que o positivismo) transpõe da
natureza para a sociedade os aspectos mais importantes da sua estrutura.
Apesar de que, sem dúvida, metafísica e positivismo se opõem, devemos esclarecer que e como se tocam num ponto: ambos são tendencialmente autoritários, dogmáticos.
O dogmatismo, num certo significado, é o oposto da dialética. Se a
dialética significa estar aberto para os fatos, aprender sempre com o que é
novo, o dogmatismo significa partir de esquemas preconcebidos, classificações, e evitar a todo custo as flexibilizações ou exceções.
Os metafísicos costumam ser dogmáticos? De fato, é o que tem acontecido no pensamento ocidental, mas nem sempre, e quando é o que acontece,
isso se deve a causas complexas. Históricas. Contudo, não há uma vinculação
essencial – como se um não pudesse se separar do outro – entre a metafísica e
o dogmatismo ou autoritarismo. Digamos, o autoritarismo pode ser uma consequência, até mesmo uma doença, mas nunca uma característica da dialética.
Ratificando: o autoritarismo, quando surge, encontra facilmente justificativas, tanto na dialética quanto na metafísica. Inclusive, por outro lado,
o autoritarismo se dá muito bem com a dialética. As mudanças do mundo
material têm um dinamismo e uma força interna que são absorvidas pela
ideologia e se transformam em um rolo compressor que pode esmagar ideias
e pessoas. Aqui se abre um espaço para desenvolver melhor e compreender
Utopia e Marx
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melhor como a dialética, que aparentemente na sua raiz é antiautoritária,
em uma de suas variantes, está aberta (indefesa) para o autoritarismo.
Então, na raiz, nos fundamentos, a dialética é antiautoritária e a metafísica autoritária? De qualquer forma, é possível tentar sustentar o contrário.
Por exemplo, o idealismo e a metafísica estariam por trás da capacidade de
reflexão e de abstrações independentes, ou seja, estariam por trás de um
processo pedagógico em que os indivíduos desenvolvem maior capacidade
de processar as ideias de uma forma única.
Aparentemente, uma visão do cosmos mais multifacetada, plural, que
admita matrizes variadas, fundamentaria posturas menos autoritárias. Suponhamos que o mundo seja plano; então, se é plano, a estrutura dominante
é a da natureza ou a da sociedade? Se não é plano, qual a especificidade de
um reino e do outro? Sobretudo esta fronteira: como cada ideologia explica
a passagem de um reino para o outro?
Em resumo, uma dialética mais bem organizada a partir de seus fundamentos, que são antiautoritários, estaria protegida da doença do autoritarismo; digamos, vacinada.
Uma argumentação que se contrapõe a essa é a seguinte: temos duas
dialéticas, aquela que se baseia em uma visão multifacetada do mundo, e
aquela que se baseia no conceito do dinamismo massacrante dos fatos. A
primeira tende para a flexibilidade, a segunda para o autoritarismo.
Para a utopia, nada é plano, contínuo, nem simples. Mesmo na literatura, mesmo dentro de um autor ou de uma época. A diferença entre a
natureza e a sociedade é uma diferença entre as outras, nem mesmo é uma
diferença de uma categoria especial. Entretanto, não há, neste livro, espaço
para uma análise dessa dificuldade.
Parece uma contradição, mas, na realidade, vamos encontrar muitos
pensadores ao mesmo tempo dialéticos e autoritários. Encontraremos metafísicos autoritários também, como já reconhecemos. Mas não por um acidente, uma simples opção, nem é um deslize, uma incoerência, mas surge,
no todo do sistema, como a consequência lógica dos fundamentos teóricos.
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6) A dialética conservadora. Parece necessário esclarecer a oposição
presente no trecho citado entre dialética e Abstração.
Em uma de suas acepções, dialética significa que as peças não funcionam
separadas do organismo, mas somente no conjunto, no funcionamento mesmo,
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na medida em que aquela peça, no todo, cumpre uma função. Não, exatamente,
no todo, mas, às vezes, nas suas relações com outras peças mais próximas. E, então,
dialética se aproxima de organismo e, daí, também se aproxima de orgânico, no
significado que organismo tem na Biologia. E não tanto em organismos superiores, em que predomina a racionalidade, e sim em organismos e em formações mais
difusas, cuja complexidade é grande, e apresenta semelhanças com o caos.
Fica a sugestão, mas que deveria ser aprofundada, de que o orgânico
está mais perto do caos e que o mecanismo, ou máquina, pelo contrário, está
mais perto do raciocínio mecânico, do tipo dos silogismos e da Matemática,
da Lógica e dos números.
Uma das acepções de conservadorismo (Edmund Burke e Charles Autran são uma referência para esse conceito) seria o pensamento que acentua
os aspectos biológicos, a vontade, Psicologia, motivações da raça ou da espécie humana, a importância no próprio pensamento de fatores tais como a
sexualidade ou o desejo de poder, identificação do ser humano com sua biografia biológica (nascer, crescer, procriar, alimentar-se, ficar doente, morrer).
Não se compreende o ser humano sem o pecado. Em uma utopia da
abstração, o que temos é o ser humano perfeito, correto, só que esse não é o
ser humano. O conservadorismo apresenta um avanço inegável na conceituação de realidade e de concreto: é a vida, a sobrevivência, perpetuação da
espécie, etc. Inclusive, cabe aqui a contribuição de Roberto Freire e Fausto
Brito, em utopia e Paixão, que deixam claro que as partes de baixo são fundamentais no ser humano. Um ser humano só da cintura para cima é uma
aberração. A idealização é uma aberração.
Há uma profunda contradição no pensamento conservador. Podemos suspeitar que o conservador, embora ame as pessoas como seus familiares, na sua totalidade, nos seus pecados, não os aceita. Eu aceito – mas
desconheço – os seus pecados. Principalmente, exijo de você, também,
que você se aceite com seus pecados, porque se você luta contra eles, se
você luta por um mundo melhor, você passa a ter da minha parte uma
série de restrições. Eu o aceito como uma pessoa física e continuo aceitando mesmo que você manifeste ideias ou comportamentos estranhos,
mas dissocio uma coisa da outra, ou seja, quando eu o aceito como pessoa
física, isso não significa que aceite qualquer coisa sua que atente contra os
valores tradicionais, a família, o bom comportamento, a moral sexual, e a
aceitação da ordem política vigente.
Utopia e Marx
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Em outras palavras, o conservador não é só aquele que compreende
nossos pecados, mas que exige que nós os amemos e que em hipótese alguma
tentemos nos livrar deles. Nos fundamentos, o conservador é antiutópico.
Ou seja, se o conservadorismo, por um lado, é dialético, por outro não é,
pois vê o ciclo biológico como um processo, sim, mas um processo fechado a
mudanças qualitativas. Enfim, podemos sugerir, para futuras pesquisas, que a
dialética conservadora ou biológica será sempre, essencialmente, parcial. Não sai
do nível biológico, pois ali há tantas mudanças quando as estações, a luta entre
predadores e caça, o ciclo biológico dos animais do nascimento até a morte.
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7) Articulação versus acumulação acidental. Vejamos esta ideia de Stalin, de que a dialética organiza os objetos, formando um conjunto articulado, mas a metafísica mantém os objetos simplesmente acumulados. Acumulados, seja qual for a palavra em russo, parece significar aqui: dispostos
um ao lado do outro e sem relações entre si. Postos ao acaso, sem formar um
sistema. Justapostos. Acidentalmente.
A metafísica concebe como sendo o seu trabalho, entre outras coisas,
aplainar, resolver, mostrar continuidades onde parecia antes haver rupturas. Forçando um pouco os termos, poderíamos ler o que Stalin escreve
da seguinte forma: de um lado, temos a dialética – aqui o universo parece
composto por um conjunto harmônico, interligado, articulado; e do outro,
a metafísica – aqui o universo aparece um amontoado de objetos, seres e
relações destoantes nas quais muitos nada têm a ver com outros.
De fato, para a metafísica, se temos que compreender a posição ou
função de um objeto, temos que olhar para dentro dele. O homem é o
homem, o rei da criação, a inteligência mais privilegiada, não porque haja,
por exemplo, a seleção natural, e sim porque o homem é racional. Isso se vê
escrito dentro dele. Não é por um motivo relacional, que se estabelece na
vida da natureza entendida como diversos seres materialmente relacionados
pela luta pela sobrevivência ou pela evolução, mas por uma razão que se
deduz da análise de um só.
O mundo, para a metafísica, é estruturado, pois dentro de cada ser está
escrito o seu lugar. Para a metafísica, portanto, não é pela posição ou função
de um objeto no mundo que se define o seu interior, mas, pelo contrário, é
analisando seu interior que compreendemos que lugar ele deve ocupar e de
fato ocupa no grande arranjo do universo.
314

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Por outro lado, essa acusação - de que para um metafísico os objetos
estão acumulados acidentalmente no universo - levanta suspeitas. Os grandes
sistemas metafísicos, tais como Parmênides, Platão, Aristóteles, Plotino, Santo
Agostinho, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Kant, Hegel, pelo contrário, são reflexões profundas sobre como os objetos se organizam no mundo.
Mesmo Parmênides e Plotino, que poderiam ser considerados como
exceções, por um lado, por outro podem ser compreendidos como uma
busca do eixo mais profundo, em torno do qual tudo se organiza.
Para Platão, os objetos do mundo se organizam pedagogicamente, para funcionarem como metanoia, caminho no qual as experiências acordam dentro de
nós as ideias adormecidas e consequentemente (desenvolvem) as nossas almas. O
mundo é uma grande escola. E para Aristóteles, o mundo se organiza e cada ente
interiormente ocupa um lugar entre o absoluto caos e a ordem absoluta.
Em Santo Agostinho, (que nesse sentido humaniza Heráclito) é o pensamento humano que tem a função de ordenar o que parece caótico e de
dar significado ao que não tem sentido. (As coisas materiais não têm sentido
em si mesmas, mas só o têm se for emprestado de quem o tem na essência.
O sentido é sempre um atributo de Deus, mas o homem participa desta
característica divina, o que o habilita a ser o mediador, ou seja, o mediador
entre as coisas materiais, absolutamente sem sentido em si mesmas e Deus,
a sede do sentido. O homem tem, pois, a função de tomar as coisas e lhes
dar sentido, o que significa: colocar essas coisas que estão disseminadas pelo
mundo em contato com Deus.)
Parece que tanto metafísica quanto dialética veem a natureza como um
todo. Embora a metafísica preferisse dizer, em vez de natureza: existência. Por
que existência e não natureza? Por que a natureza vem aparecendo para a cultura
ocidental como um conjunto de objetos governado por leis. O conceito de existência, pelo contrário, prende cada objeto a si mesmo, ao seu existir, e não à sua
relação com os outros e não, também, portanto, a um conjunto de leis.
Para a dialética, tudo que existe deve ser concebido e apreendido
como um único bloco, a natureza toda é concebida como um único organismo em funcionamento de acordo com regras ou leis. No entanto, não
estaremos um absurdo se dissermos que o conceito de existência prepara
os conceitos de natureza, ciência e lei.
Isso é um pouco embaraçoso e mostra uma fissura entre dialética e metafísica; a dialética é relacional, mas a matéria está mais vinculada à existência – eviUtopia e Marx
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dentemente, aceitamos aqui que relação e existência se opõem. O que justifica
pensar que a metafísica se aproxima do materialismo e se afasta da dialética. Mas
não parece estar aí o ponto principal, não é aí que parece residir a diferença mais
importante entre dialética e metafísica, e sim em que para a dialética o que articula todas as partes é o funcionamento dinâmico, choques, contradições, etapas
que se rompem sem planejamento gerando uma nova ordem.
Em um primeiro nível, a dialética é um plano, um processo dinâmico
que segue leis rigorosas, mas é apenas no segundo nível que realmente a
dialética se encontra com sua essência: quando os planos se quebram, se desconstroem, frustram a mais profunda compreensão e regularidade. E para
a metafísica, não, ou há um plano consciente ou Algo se desdobra em cada
um dos seres e em cada um dos fatos, harmonicamente.
Digamos, para a dialética, o todo não é um planejamento, e sua
relação com as partes e etapas não é harmônica, nem inscrita no todo,
o todo não está presente em cada ponto. O todo só aparece efetivamente, como uma força presente, no fim. O desenho é o resultado do
acaso. Tanto o desenho do mundo quanto, na versão mais ortodoxa de
dialética, o desenho do processo. A única coisa que guia o acaso são as
estruturas da Matemática.
Para alguns metafísicos, esta ordem se divide, de um lado gera a ideia,
e de outro suas sombras, de alguma forma caóticas, mas que constituem no
conjunto a matéria. A matéria é caótica, mas o pensamento, o Logos heraclítico, revela que a desordem da natureza é antes um problema de compreensão,
é apenas superficial. A ordem é profunda, a desordem é superficial. O que nos
faz até arriscar um conceito de validade parcial (e que na aparência contradiz
Stalin): a desordem cabe melhor no esquema dialético do que no metafísico.
Temos, se refizermos nosso caminho, duas dificuldades. Uma: a dialética, afinal, acredita ou não acredita em uma harmonia ou plano que prevalece
no final, na última etapa? Até que ponto, apesar das aparências, não havia efetivamente um plano, ainda que um plano que gosta de se manifestar de forma
obscura e tortuosa? Outra: a metafísica acredita que o mundo está ordenado
além de uma aparente desordem, ou em que a ordem que existe e se opõe ao
caos do mundo não é, pois, uma ordem deste mundo? Este mundo é desordenado, e a ordem seria uma característica do outro mundo; a ordem só faz
sentido quando se traz à tona o conceito de “outro mundo”? Ou, com outras
palavras, para a metafísica, o mundo é desordenado de fato, e só se ordena
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com um olhar externo; ou é ordenado no fundo, de fato, e só é desordenado
na aparência, para quem não sabe enxergar a sua profunda harmonia?
Aos poucos, olhando cada vez mais de perto, percebemos que aqui fica
claro que, neste ponto, temos uma diferença importante entre dialética e
metafísica, importante, mas também muito fina. A diferença é clara, mas é
claro também o quanto se parecem.
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7) Unidade e totalidade. O trecho de Stalin utiliza uma série de conceitos muito próximos: choque, contrário, contradições (da natureza), (ação)
recíproca e forças contrárias; movimento, transformação e desenvolvimento.
Não cabe neste livro um estudo minucioso desses conceitos. Movimento,
transformação e desenvolvimento, por exemplo, são conceitos processuais e,
portanto, difíceis. Apesar das dificuldades, podemos destacar e nos dedicar
a uma destas diferenças, no próximo item, que parece ser uma das mais básicas: a diferença entre complementar e oposto.
A metafísica e a dialética, tanto uma quanto a outra, se opõem à iniciativa iluminista de desmontar o objeto. Evidentemente, a totalidade que
uma e outra buscam não é a mesma. A totalidade orgânica que a dialética
busca se refere ao funcionamento material, interno e dentro do mundo. A
unidade que a metafísica busca pode aparecer com diversos nuances: Uno,
subjetividade, substância, essência, intenção, alma. E se refere à relação abstrata das diversas partes, não à relação física. Essa diferença é relativamente
clara, embora se possa reivindicar também aqui um espaço apropriado a ser
ocupado futuramente. Uma coisa é a relação física entre o coração e o pulmão. Outra coisa muito diferente são as relações que o homem, na medida
em que organiza a sua vida, estabelece entre tudo o que pensa e faz.
Olhando uma pessoa um pouco de longe, não um homem entendido
como um corpo com cabeça, coração, pulmão, mas muito mais como uma
biografia, percebemos certa ordem, porém ela não pode ser explicada exatamente pelas relações físicas entre as partes; pelo menos não no significado
mais mecânico. As explicações, segundo a perspectiva da metafísica, mas
principalmente da utopia, apontam para a cultura, para a universidade.
Quando a metafísica busca a totalidade do corpo, não lhe importa a sobrevivência, alimentos, a relação entre inteligência e boca, etc. e sim como o
homem, uma ideia, distribui e dá sentido a cada uma dessas partes. Por exemplo, no caso de Sócrates, interessa como a racionalidade organiza, no homem, o
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seu acesso a todos os outros entes. O homem não é coração, pulmão, etc., e, no
conjunto, um corpo único, e sim é a racionalidade, “apesar” das diversas partes.
A dialética, mesmo quando se interessa pelo todo, pelo sentido, vê no
homem não a racionalidade, exatamente, e sim uma proposta de sobrevivência, de transformação da natureza, um ser histórico, e ainda um ser que se
desenvolve na sua vida se superando e se definindo no processo. Se dissermos
que o homem é uma proposta de sobrevivência baseada na razão, agradamos à
dialética e também à metafísica, mas estruturada dessa forma, essa proposição
está mais ao gosto da dialética. A metafísica talvez afirmasse que o homem é
essencialmente um ser – dotado de razão – que acidentalmente sobrevive.
A totalidade para a metafísica é uma ideia, concebida aqui como um
projeto ou plano. Apenas secundariamente esse plano coloca em relação
material, quer dizer, em contato, em interação, o pulmão e o coração. Já a
dialética entra nesse mesmo local pelo lado contrário: vê, primeiramente, as
relações de mútua transformação entre dois elementos, órgãos, partes. E dali
vai construindo, ponto a ponto, por essas oposições, um todo que as englobe. Ou seja, para a dialética, as relações são de mútua transformação, concretas, embora não necessariamente materiais, e é apenas através de relações
que o plano ou totalidade aparece. E não o contrário, como na metafísica,
quando o plano global é que tem vida e dá vida, por sua concepção, pela
forma com que concebe o papel de cada parte. Ou, e é aí principalmente
que deveríamos chegar, o nó desta ideia: se na dialética as partes se relacionam uma a uma até construir o todo, na metafísica as partes se relacionam
diretamente cada uma com o todo, e só se relacionam uma com a outra na
medida em que o todo as põe em contato. Parte-parte, na dialética, sendo
que na metafísica temos parte-todo-parte.
Os fios, na metafísica, ligam todas as partes a um único ponto, que é a
totalidade. E na dialética os fios amarram sempre duas partes de cada vez, e
depois essas duas a uma terceira, aos poucos. Há um todo na dialética, mas
ele não atua, não há relação de fato entre ele, o todo, e cada parte. O todo só
pode ser percebido juntando as peças duas a duas, através de relações de fato.
Se na dialética há duas partes distantes uma da outra, elas só se relacionam através de uma corrente. A pode se ligar a Z através de B, C, D... X, Y e
Z, porque apenas as relações dois a dois são concretas e efetivas. Já a metafísica se deleita em mostrar o quanto as partes mais distantes no fundo fazem
parte de um único plano, mas é preciso fazer um reparo. O todo que liga
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todas as partes também tem lugar na dialética, através do funcionamento.
Mesmo assim, como em um relógio, as engrenagens só se tocam duas a duas.
Embora o princípio que acabamos de expor devesse ser exposto, pois
é um desenho, ele pode ser negado. Ele alimenta uma discussão. Muitos
dialéticos com certeza não concordam.
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9) A diferença entre complementar e oposto. Vamos nos concentrar na
relação entre as diversas partes na dialética e na metafísica. Vamos chamar essa
relação, no caso da dialética, de oposição, contradição. E vamos chamar essa
oposição, no caso da metafísica, de complementar, complemento, encaixe.
No primeiro caso, da dialética, a unidade se consegue com dificuldades, “apesar” da oposição ou diferença entre as diversas peças. Aliás, é graças
a essa oposição que pode haver funcionamento. Na imagem proposta por
Heráclito, a corda da lira só pode emitir um som, e só se consegue a harmonia se houver a oposição puxando cada uma de suas extremidades para
o lado oposto. Enquanto que no segundo caso, da metafísica, a unidade se
busca em torno do sentido. As diversas partes se relacionam entre si como as
partes de um discurso, porque cada uma cumpre uma função dentro de um
todo dotado de significação e cada uma é o desdobramento lógico de uma
única ideia central. Ou seja, a dialética ressalta a oposição ou contradição
em cada relação, e a metafísica ressalta a harmonia de todas as partes em torno de um projeto, onde cada qual recebe a sua função. O projeto, sentido ou
totalidade, no caso da metafísica, está presente em cada momento, se insere
entre cada uma das partes, está presente em cada relação.
A complementação que existe na metafísica é diferente da oposição
dialética, pelo menos em dois pontos. Um, que na metafísica a diferença ou
oposição se refere apenas a uma distribuição de funções e tarefas, enquanto
que na dialética se trata de uma diferença profunda que só pode ser vencida
através de um processo difícil, de superação.
A complementação metafísica é a priori, e a oposição dialética é a posteriori. No entanto, no fundo, na metafísica, a complementação se desfaz,
no fundo de todos os seres há a mesma substância, a mesma constituição.
(Não parece correto complementar o raciocínio afirmando, por oposição,
que para a dialética todos os seres são diversos, que a semelhança reside
apenas na camada superficial, pois oposições e identidade qualitativas, profundas, lembram a metafísica.)
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Outra dificuldade. Para a metafísica, é na profundidade de um ser que ele
encontra a falta do outro, na sua essência ele precisa do outro para se completar,
para se identificar consigo mesmo. O coração, por exemplo, não faz sentido
pleno isolado do mundo; ele não subsiste. A dialética, pelo contrário, talvez aceitasse o seguinte argumento: os seres se bastam, mas, uma vez no mundo; pressionados por sua existência, eles entram em relações com outros, e de fora para
dentro são fendidos, contrariados na sua identidade. E aí o primeiro momento,
de autossuficiência, amadurece e revela que não passava de um equívoco.
Duas engrenagens, o coração e os pulmões, duas peças em um quebra-cabeças, os sexos masculino e feminino são exemplos de peças ou órgãos
que se opõem apenas para que um complemente o outro. Mas um círculo
e um quadrado se opõem. Eles não se resolvem, um não combina com o
outro. Não é possível que cheguem a uma solução.
Foi o que aconteceu entre romanos e cartaginenses, entre duas classes no
capitalismo, os capitalistas e os trabalhadores. Leões e antílopes, do ponto de
vista da natureza, podem constituir um todo harmônico, mas não do ponto de
vista dos antílopes. Nesses casos não há funções, contudo, uma das peças só existe sem a outra, só pode continuar com a destruição da outra. Em alguns casos,
subjugando ou adequando a outra. Há funções, sim, mas não são harmônicas,
elas só podem ser compreendidas no tempo, quando a própria destruição aparece no conjunto como um significado mais profundo da harmonia.
Aqui, no interesse de uma topologia que sempre se sente bem nas distinções mais elementares, temos a distinção entre a harmonia de um plano que
desdobra as diversas funções e a harmonia que se obtém, como na lira, de Heráclito: é das cordas, puxadas para lados opostos, que sai a harmonia, o Logos).
Dissemos, atrás, que a ideia, ou totalidade, no caso da metafísica, se dá
ou existe “apesar” dos diversos componentes, peças, órgãos, partes. O todo,
aqui, é algo em si. As partes não, elas só existem porque sua existência é posta e permitida pelo todo. Na dialética não faz sentido falar de um todo a não
ser como uma abstração conseguida a partir das diversas partes. Retiradas as
partes, na dialética, desaparece o todo, mas na metafísica, o todo ou ideia,
embora ponha e seja a razão de ser, ou melhor, da existência, das partes,
ocupa um lugar todo seu.
Na metafísica são as partes que não existem sem o todo, mas o todo,
de certa forma, subsiste sem as partes, talvez não fisicamente. Não queremos
dizer, exatamente, que a totalidade seja uma coisa, que ocupa um espaço, e
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que se todas as partes desaparecerem, esta totalidade continua, subsiste, e sim
que a existência da totalidade é mais sólida do que a existência de suas partes.
Por exemplo, um vaso é vermelho, tem uma cor, e não pode existir
se não só desaparecer a cor vermelha, mas se desaparecerem todas as cores.
Mesmo assim, sem poder existir sem a sua cor ou sem qualquer cor, o vaso
tem uma existência mais consistente do que suas partes, inclusive a cor. Na
versão mais ortodoxa, a totalidade somente existe, as partes são uma ilusão.
Fica, de passagem, a sugestão de uma pesquisa em que os diversos modelos, aqui simbolizados por exemplos, sejam descritos e distinguidos uns
dos outros: lira, sociedade, máquina mecânica, organismo biológico, planta,
um sistema filosófico, um livro ou tese, um texto, o universo, romance. Todos eles concebidos espacialmente, todas as partes em relação em um dado
momento (uma secção do tempo), e temporalmente, as suas diversas partes
interagindo dentro de um processo de desenvolvimento.
É interessante observar que o conceito de organismo não pode ser
considerado como sendo totalmente Metafísico nem dialético. É mais
Metafísico no significado de que suas partes complementam, formam
um todo harmônico, a partir de um projeto ou plano, mesmo que não
intencional. Mas, evidentemente, se olharmos por outro ângulo, o
funcionamento do organismo é material, se estabelece materialmente,
por relações observáveis e concretas, uma a uma, e só põe na prática o
todo a partir das partes, o que não faz o estilo da metafísica. A não ser
quando imaginamos que um organismo, como um livro, uma obra de
arte, um texto, uma casa, de fato foi concebido por alguém e que decorre
de um plano. Ou seja, nós chegamos ao plano depois de conhecer as
partes, mas quem o fez partiu do plano para as partes.
O argumento da metafísica, que aqui se organiza em torno do conceito de
essência, é de que cada coisa, e o próprio mundo, tem uma essência, que é uma
ideia que se desdobra e que é internamente sempre harmônica. Os acidentes
ficam ao lado, se dependuram ou se abrem, como galhos, a partir desse tronco.
O que é contraditório deve ser filtrado, a partir do planejamento central.
Não há muita diferença em relação à dialética, só que a dialética vê esse
procedimento como perigoso, pois o projeto induz a erros, induz a forçar
o objeto a se adequar a nossas ideias. O erro, para a dialética, consiste exatamente no procedimento dogmático, estar fechado para os fatos. Se a dialética atinge um plano, é sempre com dificuldade, a posteriori, quer dizer,
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somente depois de muito duvidar, e de estar sempre atenta para os acidentes
e para as contradições. Além disso, o plano da dialética não iguala, e sim
mantém as contraposições e só existe a partir delas.
Voltemos rapidamente ao problema anterior, com essa aquisição, e
temos que o organismo então parece no geral ser mais metafísico do que
dialético. Um organismo, como o corpo humano, somente seria dialético se
o plano aparecesse a posteriori, depois e como consequência do funcionamento do corpo. Ora, isso é insustentável. Evidentemente a distribuição das
funções dentro de um corpo vem antes, é a priori, é condição para que ele
possa até ser concebido como corpo.
Não que a questão possa ser resolvida sem um espaço próprio. A topologia jamais aceitaria isso.
A metafísica tende, por isso, a procurar a explicação das coisas no início
(no princípio das coisas, no significado grego). No início, teria havido um
plano. E cada ser deste mundo manteria, no seu centro, a marca, o sinal do
lugar que ele ocupava no início. Para a metafísica, as diversas figuras de um
quebra-cabeças devem ser encaixadas a partir do seu lado de dentro, e não de
suas bordas ou encaixes. Cada ser deste mundo seria parte de um plano, e teria, por isso, um sinal que nos remete ao início. No início do todo, mas dentro
de cada parte. O início do todo é o dentro do todo, ou seja, o início do todo e
o dentro de cada parte coincidem, são a essência do todo e a essência da parte.
Podemos nos arriscar a uma imagem topológica, que seria a seguinte: a
dialética, ao analisar cada objeto, olha para as suas bordas. É nas suas bordas
que compreendemos como eles se relacionam com os outros objetos. Ou seja,
para as bordas e para o lado de fora, para as relações. E a metafísica olha para
o seu centro, pois é ali que se encontra a marca primitiva, que revela o seu
lugar no plano. Para a metafísica, as bordas revelam antes a ruptura, que é
superficial, a ruptura que tornou o mundo afastado do plano criador inicial.
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10) A racionalidade da parte e a racionalidade do todo. Em Raymond
Polin (Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, Paris, PUF, 1953),
particularmente na página 127, temos uma contribuição indispensável a
essa linha de reflexões.
Comparando Descartes com Hobbes, temos. Em Descartes, o fundamento é indivíduo, de forma absoluta. Em Hobbes, no entanto, o indivíduo
somente se confirma e se sublima na sociedade e no estado. Para Hobbes,
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não faz sentido se falar do homem enquanto indivíduo. Mas o mais importante é a diferença entre a razão em Descartes e em Hobbes.
A razão em Descartes é o cogito, absolutamente solitário, executado
no profundo do eu, e em Hobbes, o homem não é racional, mas apenas na
medida em que nega sua essência natural, sua ferocidade e egoísmo, para se
constituir em um ente e em uma parte do todo social. As pessoas, umas com
as outras, não se complementam, no significado que acabamos de utilizar,
porém se limitam. Elas são forçadas, pelo poder, e dessa forma ascendem a
um nível mais alto, o efetivo, de sua humanidade, no estado.
Em um quebra-cabeças, que significado tem uma árvore, uma pedra,
uma curva? Apenas no todo. O sentido (entendido aqui como a sua razão) não
pode ser encontrado examinando uma peça em separado, mas se estabelece
nas diversas relações com todas as outras peças, formando uma paisagem.
Segundo Polin, em Descartes, a liberdade fica caracterizada pelo cogito, ou seja, pelo livre-arbítrio e pela individualidade. Em Hobbes, pelo
contrário, essa liberdade individual seria mais aparentada com o animal,
pois no homem a liberdade se caracteriza no contrato social, na aceitação de
limitações necessariamente impostas pela constituição do estado político.
Evidentemente, a razão que se manifesta no todo estabelecendo limitações, opondo cada parte à outra, é diferente da razão que se manifesta
dentro de cada indivíduo, capaz de erros, de certa forma essencialmente
caprichosa. O pensamento de Descartes, sob esse aspecto, é Metafísico, e
em Hobbes é dialético, embora em uma concepção ainda mecanicista, dura.
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11) A partir de algumas ideias de Habermas, falando sobre Derrida,
podemos chegar a um modelo topológico esclarecedor a respeito das diferenças entre metafísica e dialética. Seria possível conceber um conjunto
onde não interessa de forma absoluta o conteúdo, mas tão somente as diferenças, ou seja, todo o conteúdo é absorvido pelas bordas. Visualmente, há um exemplo muito didático. Seria um quebra-cabeças sem qualquer
desenho, todo ele de uma única cor, sem nem mesmo riscos ou padrões.
Todo o problema desse quebra-cabeças está nos encaixes, nos desenhos que
recortam as peças. Quem tentar resolvê-lo, como lhe falta de um desenho ou
pintura para se guiar, deve olhar apenas para os encaixes.
O texto de Saussure que Derrida cita é o seguinte:
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“Na sua essência, o significante linguístico não é de modo algum fônico, ele
é incorpóreo, é formado não por uma substância material, mas unicamente
pelas diferenças que separam a sua imagem acústica de todas as outras.”
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O que nos leva, até, a imaginar uma teoria metafísica: todo o mundo não
passa de um quebra-cabeças sem cores, sem desenho, onde tudo que é, na essência, não passa do estabelecido a partir das relações, das diferenças (Differänz).
Outra citação do mesmo Habermas, no mesmo livro, agora à página
228, praticamente repete a mesma imagem (desenho):
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“Dever-se-ia tratar os fatos discursivos não como núcleos autônomos de
significações múltiplas, mas sim como acontecimentos e elementos funcionais os quais constituem um sistema que se vai montando a pouco e
pouco. O sentido de uma asserção não seria definido pelo tesouro das intenções nela contidas através das quais essa asserção é simultaneamente revelada e retida, mas sim pela diferença que a articula com outras asserções,
reais e possíveis, simultâneas ou temporalmente opostas. Assim surgiria à
luz o conteúdo sistemático do discurso.” “(...) revelada e retida (...) pela
diferença que a articula com outras asserções.”
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Aqui, o que temos é uma fórmula que, ao contrário da citação de Saussure, estabelece o quebra-cabeças não no cenário das línguas, e sim das asserções. O que nos chama a atenção para um possível equívoco, ver a língua
apenas como um dicionário, um conjunto de palavras. E permite, também,
outra imagem topológica, o romance. Entendido como um quebra-cabeças
bastante especial, pois ali o romancista apresenta diversos blocos, tais como
as próprias palavras, formas de falar utilizadas pelo povo, tipos populares,
ideias filosóficas, contudo, aos poucos, vai se desenhando de uma forma que
paira acima, e então despreza esses componentes, para, em relação de um
com outro, construir um discurso fundado exatamente nas diferenças.
Ou seja, no quebra-cabeças proposto, as oposições e o todo se complementam, não há necessidade de optar entre umas e outro. Mas um crítico
poderia dizer que em tal modelo há uma deturpação profunda e uma má
compreensão total tanto da dialética quanto da metafísica. Que tal forma de
síntese entre dialética e metafísica efetua a distorção e deturpação de ambas.
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12) A possibilidade de enxergar o todo. Suponhamos que, em um primeiro momento, duas coisas se oponham. Não se completam, não formam
um todo, nem parece haver todo ou plano algum. Depois, em outro momento, percebemos que estávamos errados. Não exatamente errados, pois
naquele primeiro momento não poderíamos ter pensado de outra forma.
Há, entre o primeiro e o segundo momento, um reviramento na lógica. Um
momento não pode enxergar o outro.
Na metafísica, que aqui se aproxima da utopia, vem o projeto primeiro, e na dialética, vem o fato, ou seja, vem o que é em si contraditório e
incompreensível. Incompreensível naquele primeiro momento. A parte, na
dialética, não enxerga o todo, e o todo significa exatamente um projeto que
supera cada parte, e de certa forma a contradiz.
Essa ideia é muito próxima de outra, de que na dialética se anda às
cegas, em zigue-zague. Sem enxergar, e, portanto, sem rumo. Uma criança
morre inexplicavelmente, uma aldeia é destruída, nossos planos são frustrados por fatos fúteis, uma pessoa vive na miséria e morre na miséria sem qualquer tipo de compensação. Talvez as duas maiores tragédias da humanidade,
maior do que todas as guerras, sejam: Mozart morre aos 35 anos, e Schubert
aos 31 . Ou seja, às vezes não conseguimos enxergar plano algum, sentido
algum. O logos se esconde, faz parte da sua essência.
A dialética seria, levando ao extremo, a crença em um plano quando
tudo indica que não há plano algum. Alguém deve estar enxergando o que
eu não enxergo. Há um muro, eu enxergo até ali e não além, e do lado de cá
não há sentido ou plano, mas creio – por que eu creio? – que tudo se encaixa, em outro nível. Depois, sim, depois que eu tiver transposto essa barreira,
essa ruptura, aí vou perceber que tudo se encaixa. Mas, como veremos, as
partes se encaixam exatamente porque se opõem. Como se encaixar e opor-se, verdadeiramente, não podem significar a mesma coisa, digamos que se
duas partes são complementares elas se opõem “e” se encaixam.
No entanto, sem dúvida, é possível afirmar que tal dialética é falsa, que
no fundo é metafísica, que a verdadeira dialética acredita que mesmo no
fim não há plano algum nem harmonia. Nada faz sentido, a não ser o sem
sentido da luta, das oposições.
Havendo três objetos, digamos que um deles sou eu, e que eu, para
atingir um desses outros, tenha que passar pelo outro, na sequência A, B, C.
Dizemos que C está atrás de B (para A, evidentemente). Não é impossível
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evitar B para atingir C, mas é preciso passar perto de B para atingir C. Passar, digamos, por dentro de uma região que tem B no centro. Quer dizer que
não é absolutamente necessário mergulhar e perder-se em B para só depois,
transformado por esta experiência, já um novo A, sair do lado de lá, como
que ressurgido, para chegar a C. Se utilizarmos, em vez da palavra atingir,
“caminhar”, para a visão, podemos dizer que C se esconde de A atrás de B.
A não vê C, porque B o esconde. Bom, trata-se de um exemplo. Trata-se de
relacionar a ideia com a previsão, a visão e a cegueira.
No mesmo quadro, com as situações A, B e C, há duas possibilidades.
“A” pode enxergar a totalidade a partir de um ponto externo imaginário. Desse
ponto externo, A consegue enxergar A, B, C e também outros pontos, em uma
visão de conjunto. Evidentemente, esse ponto está na mente de A, pelo menos.
A dialética nega estes dois tipos de visão, que A enxergue C através de B,
e que A possa enxergar a totalidade a partir de um ponto externo: exotopia.
Para a dialética, quando um personagem, digamos, P, caminha de A para B,
ele se perde totalmente em B. E apenas em um segundo momento, que não
podia de forma alguma ter sido visualizado antes, surge C, esse surgimento é
totalmente novo, A não poderia tê-lo visto, só B. P só pode enxergar C depois
do mergulho dialético, em que suporta todas as contradições de B.
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Tomemos este trecho de François Wahl, em torno de Althusser e Derrida:

pia

do

“Restará a objeção muito mais grave, à qual nos introduziu a leitura de
Althusser , o próprio conceito de história não é um conceito inocente;
uma história contínua e homogênea é apenas uma ideologia da transformação; e nos compete a cada momento construir as desigualdades
de sucessão do interior de um processo global de reestruturação. É
forçoso, a partir daí, perguntarmos se Derrida não “verifica” as amarras
ideológicas do signo ou do saber, ao longo de sua história, por ter mantido um deciframento ideológico da própria história: em suma, se ele
não reencontra amplamente a metafísica, por ter permanecido numa
história em que a metafísica rege o desenrolar.”

Có

Aí dentro encontramos diversas figuras que coincidem com as que
apresentamos: contínua, homogênea, ideologia, transformação, construir,
sucessão, processo, reestruturação, amarras, deciframento, reger, desenrolar.
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Chama a atenção, sobretudo, o conceito de reger. De acordo com a metafísica, em um corpo, um plano rege as diferenças. O que lembra o conceito de
justiça em Anaximandro. Ali, o Ápeiron, ou Indeterminado, embora tenha
cedido, através de uma ruptura, às oposições ou nascimentos, continua regendo o universo com a sua lei de ferro: tudo que nasce deve morrer.
O Juízo Final e o fim dos tempos, e a própria Ressurreição, talvez sejam,
até, uma exigência da metafísica, pois apesar da história, das contradições, do
desenho irregular dos tempos, no fim a ideia deve imperar absoluta, provando
que tudo nada mais era do que o seu desdobramento (ou desenrolar).
Em outras palavras, sempre que acreditarmos que por trás de um processo há uma ideia que rege, estamos pensando metafisicamente. Só existiria
dialética se houvesse uma renúncia absoluta e muito difícil a qualquer regente, a qualquer coisa capaz de organizar o processo, escondida.
Há, no entanto, uma área maldefinida entre metafísica e dialética, vistas sob esse ângulo: a possibilidade de que essa ideia, ou mesmo esse algo,
que está por trás do processo cósmico, o regente, estivesse ele mesmo se
construindo. Ou seja, uma metafísica extrema, mas acredito que não a mais
legítima, exigiria que o regente deveria estar pronto desde o início.
Entretanto, não se deve deixar de observar que reger é diferente de
desdobrar. No primeiro caso, há certa independência, isso é o que significa
a figura de Anaximandro: determinação, nascimento, vida, particularidades
se opõem ao Ser, liso e eterno, etc., mas ele impera ou rege sobre todos eles.
Só há regência se houver oposição essencial.
No caso do desdobramento, pelo contrário, tudo aquilo que acontece
no processo nada mais é do que a manifestação, nada acrescenta, e sim é a
pura ideia (que se desdobra). A ideia se revela pelo processo, o processo é a
sua forma ou fenômeno, é como a ideia se manifesta ou se dá a conhecer.É
pelo processo que a ideia de fato existe.

Có

pia
d

13) Passagem e diferença: suave ou abrupta. A unidade só se explica através de uma intenção, algo de um nível superior de organização que faz com
que as diversas peças, de um nível inferior, se complementem. O todo é de um
nível superior às partes e ao próprio organismo. Só se compreende uma casa
porque por trás está um construtor ou um morador, que fez ou para quem foi
feita. Uma pessoa é mais organizada, mais complexa, do que uma casa. Só ela
explica o projeto, o lugar em que fica o banheiro, a cor das paredes, etc.
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Assim, a metafísica tende a um dia acabar explicando tudo por uma figura mais ou menos divina. Aura e mito últimos, Deus é aquele por trás do qual
não há coisa alguma. E é também por definição o nível mais complexo, que
enfeixa todos os níveis inferiores. A isso se pode chamar solução? A passagem
da engrenagem à máquina, na metafísica, se faz harmonicamente, trata-se de
um feliciter transire, que é como se chamava na Idade Média à passagem tranquila do fiel deste mundo para o outro através da boa morte. Está implícito na
estrutura da metafísica que o alto nível da máquina, a intenção, o ideal, tem
precedência, e dali se passa aos detalhes, às engrenagens, sem ruptura .
Também aqui fica claro que deveria ser aberto um espaço específico
para a discussão em torno dessa diferença entre uma passagem do algo para
o totalmente outro, abrupta, traumática, como se dá na dialética, e a passagem harmônica, em que naturalmente em um corpo todos seus órgãos
diferentes, mas harmônicos, se completam em um todo.
Ao passarmos do pulmão para o coração, dos nervos para o cérebro, da metodologia para a apresentação, da apresentação para o corpo da tese, e da tese para
a conclusão, do reino animal para o vegetal, e também de uma etapa para outra,
inclusive porque a raiz e o caule são partes da planta, mas também são etapas...,
em todas essas passagens não há ruptura na perspectiva do Plano, do organismo.
Hegel, pelo menos segundo uma das leituras possíveis, na Fenomenologia do Espírito, sugere que a passagem de um órgão, parte ou etapa a outra
apenas “parece” contraditória, ou seja, essa diferença entre a contradição
essencial e a aparente remete ao simples olhar. Se a passagem apenas parece
contraditória, o que temos é metafísica, e não dialética.
É quando, então, a metafísica engole a dialética, o Plano engole
as contradições, que passam a ser apenas aparentes. Estamos aqui
defendendo uma concepção de dialética em que as contradições não se
resolvem no todo, e não só se parecem contradições, mas o são efetiva e
profundamente e são insolúveis.
Vamos retornar aqui, rapidamente, a um conceito exposto pouco atrás:
a diferença entre duas partes que se relacionam (complementares) em um
todo seria essencial para a dialética e acidental para a metafísica. Ou seja,
temos aí uma aparente (mas primária, quer dizer, a dificuldade se refere mais
à clareza dos termos e conceitos) contradição, ou, melhor, inversão, troca de
posições, porque a dialética não tende a conceber qualidades essenciais, isso
é próprio da metafísica. Repetindo, de uma forma ligeiramente diferente.
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Para a metafísica, o mundo é todo um plano – não que o mundo seja
plano, isso é outra coisa –, um projeto, o desdobramento de uma única
ideia. Assim, para a metafísica, as diferenças não são essenciais. Há uma
identidade profunda que percorre e liga todos os seres do universo entre si.
Já a dialética vê diferenças profundas entre os seres, e é por essa diferença,
por sua situação relacional, crítica, contraditória, que se define cada ser, inclusive em sua essência mais profunda. Por uma diferença efetiva, vivida na
prática, estabelecida no embate, não visual, nem conceitual.
Assim, temos uma inversão, porque, nesse aspecto, na análise da diferença, é a metafísica que vê tudo plano, e é a dialética que vê essências, é a
metafísica que vê quantidade, é a dialética que vê qualidade. Ou seja. Em
uma primeira abordagem, mais inicial ou simplista, diferenças essenciais
e profundas lembram a metafísica, todas as diferenças para a dialética não
passam de diferenças circunstanciais, relacionais.
Por esse ângulo, que procura ver como cada ser se apresenta em relação
a uma totalidade organizadora, um organismo, um plano, é a metafísica que
vê uma identificação, um fio, que liga todos os seres. E a dialética não, ela se
fixa na importância das diferenças.
Antes de seguir adiante, tal inversão está entre as que podemos chamar de
primárias, que se devem mais a dificuldades no uso das palavras, trocadilhos, etc.
Dissemos que a metafísica olha para dentro dos objetos, e a dialética olha
para as bordas. Isso porque a explicação da posição de um objeto no mundo, para
a metafísica, está dentro dele, e para a dialética está nas suas relações com os outros.
Não vamos nos deter nessa dificuldade. Vamos ficar com uma conclusão provisória que é a seguinte: de fato, a metafísica se interessa pelo lado
de dentro, e a dialética pelas bordas. Nesse aspecto, tanto uma quanto a
outra podem oferecer o espetáculo de um funcionamento harmônico entre
os diversos órgãos ou partes. Contudo, se nossa análise for outra, se estiver
voltada para as oposições, se estiver mais interessada em focar as oposições e
não mais a harmonia, veremos que metafísica e dialética trocam de posição.
Para a metafísica, coração e pulmão se complementam exatamente porque
se opõem. Trata-se, pois de uma falsa oposição. Na verdade, não se opõem,
como vimos, mas se complementam. A metafísica não consegue ver uma oposição essencial entre os objetos. Talvez, no nível mais supremo, a oposição entre o
Bem e o Mal, entre o Ser e o Não ser. Sim, porque, nesse nível, a essência do Ser,
ou do Bem, se revela na essência do seu oposto, o não ser ou o Mal.
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Quando a metafísica olha para as bordas de um objeto, ou para as relações,
ela não se sente muito à vontade. Ela tende a ver essas dificuldades e oposições,
como essenciais. Ou seja, se olharmos para as bordas de um objeto, e não para o
seu centro, segundo a metafísica, encontraremos oposições insolúveis.
Para a metafísica, cada objeto do mundo é absolutamente único, e
se há uma relação, ela nasce das profundidades de cada objeto, e não das
relações. E aqui surge a inversão com clareza, o universo, para a dialética, é
plano. As oposições são apenas geométricas, as diferenças são inessenciais.
De uma maneira mais simplificada, se a metafísica se prende a essências,
apenas a metafísica pode compreender diferenças essenciais.
Mas podemos evitar essa linha de reflexões e dizer que a dialética também se concentra nas bordas, e vê aí não a complementaridade, e sim bordas
que não se casam, tais como uma curva e uma reta, uma aresta e uma linha,
duas concavidades que se opõem, etc. Aí sim a dialética evita os conceitos de
essência ou qualidade, que não são do seu agrado.
No meu livro utopia: manual do militante, sugiro uma ideia que pode
ser aqui recuperada. Segundo a utopia, a essência de todos nós, seres humanos, é a carência, o fato de que o outro nos falta. Ou seja, é possível que o
que está dentro das peças seja exatamente o fato de que por fora se encaixam
com uma outra ou outras. A essência pode ser a borda? Onde vamos buscar
a essência de um quadrado, no seu meio ou na sua beirada? Mas não isso,
exatamente. Não estaria nas suas beiradas, e sim naquilo que sua beirada
pede como complemento? A essência do coração estaria, de certa forma, no
pulmão, só compreendemos o coração quando olhamos não para dentro
dele, e sim para aquilo que lhe falta. De certa forma, aqui, metafísica e dialética se tornam uma coisa só.
São duas questões ligeiramente diferentes, mas essa diferença interessa
para a topologia. Uma questão é a passagem mesmo, analisar o que temos
sob os pés no momento em que estamos passando entre, no vão, ao atravessar, entre um órgão e outro ou uma etapa e outra. A outra questão deixa
de lado a passagem e analisa a diferença, compara um órgão e outro, uma
etapa e outra, para compreender quando essa diferença admite uma solução
e quando a oposição é essencial, e, portanto, a única saída é uma ruptura.
Outra questão seriam as relações entre harmonia e organicidade, que
não é uma questão tão simples. Que relação tem, para a dialética, a organicidade com a ruptura? Ou seja, para a dialética, ao se passar de uma fase
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a outra, o que existe é superação. A dialética, na versão que apresentamos,
não admite uma transição tranquila entre duas etapas, como se cada uma
das etapas fosse apenas uma parte de um grande plano. E deveríamos, neste
espaço, deixar bem claro que diferença há entre superação e resolução, porque a superação dialética deixa para trás, mas sem resolver, as contradições,
num certo sentido. As contradições dialéticas não admitem solução, os dois
opostos não podem, de forma alguma, chegar a uma solução.
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14) Do simples ao complexo, e do complexo ao simples. Tanto na metafísica quanto na dialética, o universo parece se organizar em camadas de
diferentes graus de complexidade, mas essa divisão em camadas funciona de
modo muito diferente em uma e na outra. Seria interessante exigir um espaço para compreendermos esta diferença. A passagem entre duas camadas,
como vimos, também é diferente em um caso e outro.
Na metafísica, as camadas mais complexas ou mais altas parecem engolir as camadas inferiores. Além disso, a última camada, a mais complexa,
já estava de alguma forma presente no início. O Juízo Final, por exemplo, é
uma nova edição da Criação, assim como a capa e contracapa de um livro.
Na dialética acontece de uma forma diferente, é nas etapas mais complexas
que conseguimos compreender melhor as etapas anteriores, mais primitivas. E
assim, também as últimas camadas já estavam presentes nas primeiras, mas aqui
de uma forma completamente diferente. O macaco não é um primeiro passo de
uma caminhada de alguém que pretende um dia atingir o homem, mas, digamos, essa caminhada se dá às cegas. Olhando para trás, sabemos e compreendemos de onde viemos, e olhando do futuro para o agora, podemos compreender
melhor o presente e o que devemos fazer agora, na nossa situação histórica, mas
o futuro, visto daqui do presente, são brumas, mitos. Ou seja, o homem enxerga
o macaco, o presente enxerga o passado, mas o macaco não enxerga o homem,
o passado não enxerga o futuro. O futuro aparece de forma surpreendente, que
naquele momento não pode ser compreendida ou explicada.
O próprio sentido (significado) só pode ser obtido a partir deste sentido (rumo): presente–passado. O presente-futuro é obtido como um exercício a partir do presente-passado, consequência. Um trabalho a partir do
material fornecido pelo segundo.
Um parêntesis. Ou melhor, um espaço. Durante este livro, mais de
uma vez se falou em enxergar e cegueira. Contudo, nem sempre para se falar
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da mesma coisa. Um conceito é a mediação: de A não se enxerga C porque
entre eles está B, ou seja, o meio. O que vai acontecer amanhã deve, de tal
forma, revolucionar a mim e à minha forma de ver o mundo, que depois
de amanhã não pode ser o que eu imagino hoje. Outro é o zigue-zague, eu
vou de A até B, de B até C, e não há nada, linha alguma, plano algum, que
vá de A até C e do qual B seja nada mais do que uma etapa. O conceito de
zigue-zague não existe dentro do conceito anterior, do meio. Um terceiro
conceito é a exotopia, enxergar o todo a partir de um ponto externo. E aqui,
enfim, um quarto conceito. Do simples se enxerga o complexo, como um
desdobramento e desenvolvimento, ou do complexo se enxerga o simples,
porque o complexo o contém. Um início de exercício para este espaço seria
uma listagem exaustiva dos conceitos de enxergar e cegueira.
O máximo que a dialética admite é que examinando o presente tenhamos um rumo para a nossa ação. Mas a previsão, o projeto, etc. são
rejeitados, para que assim a dialética não se aproxime de algo que a descaracterizaria e finalmente a destruiria: a utopia. Mas a utopia tanto admite que
se desenvolva o complexo através do simples, quanto admite que se planeje
B e C como uma linha conceitual, a partir de princípios, quanto, ainda,
admite o planejamento neste último sentido: o todo mais complexo do qual
se possa compreender melhor cada passo do projeto.
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15) Harmonia e conflito se excluem? Tudo bem, a dialética faz sentido,
no entanto: qual a razão por que algo só possa ser superado quando confrontado com um oposto insolúvel, no conflito? Qual o motivo pelo qual devemos rejeitar as soluções harmônicas? Existe algo intrínseco à harmonia que a
condena? A dialética não parece ter se ocupado em justificar sua aversão pela
harmonia e pelos organismos. Eles existem, parece inegável. Mas poderiam
responder os dialéticos: as relações conflitantes e insolúveis também existem.
A dialética, pelo menos sob um olhar superficial, vive uma contradição
ou dilema. Por um lado, o seu modelo é o organismo, mas, por outro, quando o organismo se configura, ela o rejeita. Quando na totalidade se percebe
que todas as contradições estão superadas, e o que temos é uma profunda
harmonia, que as oposições não passam de encaixes, a dialética se sente derrotada. A sua alma se aferrou de tal forma às contradições que a harmonia
lhe causa repugnância.
Por outro lado, qual o significado profundo do impossível, da oposição
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absoluta, qual o significado do sem sentido? Não se pode negar que o fracasso, a inexistência, o mal, o obscuro, o não nos atraem .
Uma doença da metafísica seria a intolerância no trato com exceções e
dificuldades, o desinteresse pelo particular e por tudo aquilo que simplesmente acontece sem relação com teorias e ideologias, o que é mais ou menos semelhante à paixão pelas linhas retas, pelos amplos esboços, pelos planos infalíveis.
Por sinal, todos esses defeitos são também muito comuns entre os utópicos.
E aqui temos realmente um ponto de aproximação entre metafísica e utopia.
Uma doença da dialética é a paixão sistemática pelas contradições.
Como o cristão que sabe que a missa é indispensável para saborear melhor
o gosto do pecado. A crença de Dostoievski de que os homens serão eternamente imperfeitos e que exatamente aí é que está a nossa humanidade . Ver
um mundo como um romance que somente faz sentido, enquanto romance,
por sua grande dose de irracionalidade. O mundo jamais terminará com a
vitória do mal, nem do bem, porque um é a íntima verdade (feito da costela)
do outro, etc. Mas não parece haver dúvida alguma de que, de vez em quando,
não sabemos quando, acontece o previsível, o regular, e até o insignificante.
Estamos em busca de exceções, mas isso não pode nos cegar, porque é preciso
enxergar muito em situações absolutamente sem graça, quando a sutileza é tão
grande que, parece, está mais nos nossos olhos do que na exterioridade plana.
Além disso, trata-se de duas coisas diferentes. Uma é essa atração pelos
problemas, pelos desafios, e ao mesmo tempo a aversão por uma utopia
muito perfeita: é horrível a ideia proposta por Berdiaev: de que no futuro
nosso maior sonho será a imperfeição . A outra é acreditar que sempre vai
dar errado, que o mal é inerente, que nem tudo pode dar certo ao mesmo
tempo; só pode ser o medo de pessoas ideologicamente aferradas a privilégios. Não há motivos nem vantagens que sustentem essa posição.

Có
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16) Dialética e metafísica como conversões radicais. A questão, aqui, na
verdade, não são propriamente as doenças, quando metafísica ou dialética se tornam obsessivas, sistemáticas. Não no significado de serem radicais, porque isso
não seria doença, e sim pelo fato de que tanto uma quanto outra, ao serem sistemáticas, traem o seu propósito. Traem a si mesmas. Enfim, por uma confusão.
A metafísica, ao se desinteressar pelos casos, indivíduos, pelo pitoresco,
não é mais metafísica, e a dialética, ao assumir uma contradição eterna, acaba se traindo, pois mesmo a guerra, fogo, processo ou contradição, se desde
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o princípio e por todo o sempre são apenas guerra, fogo, processo ou contradição, acabam se tornando apenas um tipo mais complicado de mesmice.
O que a metafísica busca no fim é o absolutamente específico, os universais são apenas o primeiro passo deste caminho: as ideias são um artifício
para que se busque brilhando, no fundo da mina, no fundo de mim, do meu
pensamento, aquilo que me faz único.
A questão que mais interessa é compreender o espírito, o que significaria se alguém se convertesse e passasse a enxergar o mundo pela lente da
dialética. Como seria se converter totalmente à dialética; e à metafísica?
Colocar essa questão é indispensável para compreendermos o que significam metafísica e dialética como atitudes. Como seria se converter a uma ou
outra e assumi-las radicalmente como atitudes? Um ponto de partida para a metafísica seria Parmênides, Platão ou Plotino : deixar de lado tudo que acontece
e que percebemos, sentimos e pensamos, para nos fixarmos no Ser ou no Uno,
quer dizer, em um ideal fixo, ou ideia, com fidelidade absoluta. O mundo, os
particulares, os sentidos, nada mais nos interessa. Viver a ideia, o Ser puríssimo.
Que está dentro de mim, na minha cabeça. Ou: que eu acesso pelo pensamento.
Sem dúvida, a opção pela metafísica nos lembra monges, orientais principalmente, mas também monges beneditinos, carmelitas, eremitas. E para a
dialética talvez fosse Omar Khayyam, ou viver plenamente, na totalidade dos
sentidos, o momento que foge, pois amanhã estaremos mortos como aqueles
que morreram há sete mil anos. Secundariamente, Fourier, Marx, Carl Rogers, Marcuse, entre outros: viver as contradições da natureza, do corpo e do
mundo, assumir como personalidade a imersão em um mundo instável.
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17) Por uma fisiologia das ideologias: a ideologia como cebola. A distinção entre forma e conteúdo, método e teoria. O texto citado de Stalin
parece sugerir algum tipo de organização interna nas ideologias, onde teoria,
por exemplo, se posiciona por fora ou por dentro de outra camada, como
seria, por exemplo, o método (“o seu método de investigação e de conhecimento é dialético e a sua interpretação, a sua concepção dos fenômenos da
natureza, a sua teoria, é materialista”).
Embora hoje, neste início do século XXI, ainda não esteja muito desenvolvido, é possível um estudo das ideologias quanto à sua mecânica, funcionamento,
fisiologia ou estrutura. Por exemplo, conversão e radicalismo são questões que
dizem respeito a todas as ideologias. Um dos problemas nesse contexto é a termi334
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nologia, que é um problema real, pois não se pode imaginar o desenvolvimento
das pesquisas sem uma terminologia relativamente (operacionalmente) precisa.
O que vamos ver a seguir, neste item, se refere a distinções ou delimitação de termos. Não pretendemos fazer grandes esclarecimentos, mas caracterizar questões, deixar indicados alguns espaços. Principalmente devemos
perceber que algumas questões que o texto de Stalin sobrevoa, tais como a
distinção entre forma e conteúdo, ou o problema de se opor uma ideia abstrata a outra, são muito complexas e exigem maior precisão.
Fica a seguinte sugestão, que não é uma teoria, mas antes é um guia,
uma visualização didática, para não nos perdermos. Sugestão que parece
atender aos interesses mais legítimos da utopia.
A ideologia se parece com uma esfera, com diversas camadas, assim
como uma cebola. A camada mais externa é composta de técnica e metodologia (ou, se se preferir, poderíamos dividir a camada externa em duas camadas
mais finas e bem distintas, uma a técnica, outra a metodologia, mas, qual seria
a mais externa?). A segunda camada é a linguagem. A terceira camada seria
a teoria. E a camada mais interna, ou núcleo, seria a ideologia propriamente
dita, que, para diferenciar do todo, vamos chamar de atitudes. Atitudes intelectuais, se a nossa divisão estiver se referindo apenas ao conjunto de ideias
de uma ideologia, e não sua prática, movimento, etc. Sendo que as atitudes
intelectuais poderiam ser chamadas – e são, às vezes –, de ideais.
Desde que se entenda por atitudes não aquilo que normalmente se
entende, e sim o conjunto mais substantivo, específico, da ideologia, em que
ela se posiciona sobre as questões mais agudas de política, sexo, religião, violência... Ou melhor: onde ela se posiciona sobre as questões que ela mesma
considera mais importantes.
O leitor nos perdoe a ligeireza e superficialidade. Mas façamos um
teste desses conceitos com outra ideologia: a Desmontagem/Iluminismo/
liberalismo. Evidentemente, Desmontagem, Iluminismo e liberalismo são
três coisas diferentes, mas que podem ser tratadas como uma única coisa,
como se formassem um bloco. Que é uma episteme, mas que pode ser considerada genericamente, em sentido largo, como ideologia.
A sociedade é desmontada, no Iluminismo, e o resultado são indivíduos, Robinsons. Desmontar é método. A tecnologia dos liberais são eleições,
notas promissórias, contratos, convencimento, a divulgação do senso comum, a jurisprudência, corrupção pela propriedade e pelo lixo cultural, etc.
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A linguagem liberal, como toda linguagem, formada a partir de categorias,
conteria: liberdade, indivíduo, troca, lucro, progresso, sucesso, propriedade, etc.
Uma teoria liberal seria a afirmação de que a sociedade se forma a
partir de indivíduos isolados, sejam puros homens primitivos, sejam maus
lobos do homem, que o processo civilizatório vai transformar depois historicamente em seres sociais. Outra teoria seria a de Milton Friedman, de que
só temos liberdades individuais se tivermos liberdade econômica.
As atitudes liberais seriam acreditar no egoísmo, na troca como relação
fundamental entre as pessoas, colocar-se em oposição a todas as outras pessoas, liberdade formal, dividir a sociedade em bons cidadãos que cumprem
as regras e pagam impostos e bandidos e inúteis, acreditar que o núcleo da
vida humana é o sucesso financeiro.
Haveria, ainda, no núcleo da ideologia liberal, um desenho, ou seja, uma
relação, que é a base da estrutura liberal, a troca: eu estou isolado do mundo,
vivo em função de mim mesmo e para mim, e só admito entrar em relação
com os outros quando esta relação for posta dentro de mim. Eu procuro os
outros como consequência do meu egoísmo, busco no outro aquilo que seria
pior ou que talvez mesmo conseguiria se buscasse em mim. Eu não posso
construir sozinho uma caneta, um trator, um prato de comida, uma determinada música. Não posso conseguir para mim, da mesma forma, com a mesma
qualidade, vida familiar, carinho, sexo ou companhia. Ou, ainda, em uma escala de 1 a 10 eu faria, sem os outros, um esforço de 7, enquanto posso conseguir o mesmo, com os outros, com um esforço de 6; ou muito menos. Como
todos sabem, desde Adam Smith, muita coisa que eu recebo da sociedade eu
não posso fazer sozinho mesmo que me matasse de tanto esforço. Não tenho
disponível tanto esforço, nem conhecimentos, nem habilidades, nem tempo.
Todas as ideologias têm o seu o movimento, e também comunidade e
ascese, que são o desenvolvimento mais prático ou concreto – ou a relação
– de uma ideologia com a realidade social. Dizer que uma ideologia tem o
seu movimento significa que ela tem um grupo de pessoas, muito bem organizado em alguns casos, e em outros muito pouco organizado, que pretende
viver aquela ideologia, difundir, conseguir novos adeptos, influir. Dizer que
cada ideologia tem a sua comunidade significa que toda ideologia pretende
e tenta, de formas muito diferentes, viver na prática de um grupo aquilo em
que acredita: comer, organizar a família, as empresas, o consumo, tudo de
acordo com suas crenças ou pelo menos de uma forma que não seja contra as
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suas crenças. E ainda: toda ideologia tem sua ascese. Ou seja, seu programa
de mudanças propostas para cada indivíduo para que sua personalidade seja
de acordo com seus preceitos: se deve fumar ou não, ser violento ou não.
A comunidade é a prova prática de uma ideologia, e também um laboratório onde as ideologias são reelaboradas a partir de sua aplicação. O
movimento é a relação de uma ideologia com a prática em uma sociedade
– externa – em transformação. Ou seja, se a comunidade é a ideologia como
utopia, em uma prática completa, embora em transformação interna, o movimento é o desenvolvimento e vivência da ideologia em uma sociedade que
ela, a ideologia, pretende transformar. Ou, por outro ângulo, o movimento
é a reunião em ação das pessoas que de uma forma ou de outra aderiram ou
estão em processo de adesão a uma ideologia.
Na Igreja Católica, por exemplo, há desde simples simpatizantes até os
monges, que vivem o catolicismo como comunidade. E a ascese é a aplicação
prática de uma ideologia em uma personalidade, em uma determinada pessoa.
Em resumo, uma ideologia se aplica, primeiro, em um movimento, quer dizer,
em um grupo de pessoas que pretende transformar toda a comunidade; segundo, a um grupo que pretende viver essa ideologia na prática cotidiana e politicamente, e por fim em uma determinada pessoa. Em resumo, uma ideologia se
aplica, primeiro, a si mesmo, constituindo uma doutrina, com suas divisões, e
depois, em um movimento, quer dizer, em um grupo que pretende transformar
toda a sociedade, e em terceiro lugar, como ascese, em uma pessoa determinada.
Chama-se, no caso extremo, de santo aquele indivíduo que vive plenamente
ou caminha para viver em todos os detalhes uma determinada ideologia em
sua personalidade, cotidiano, em sua ação social, no movimento, e que procura
transformar de acordo com ela, a sua ideologia, toda a sociedade.
A organização interna de uma ideologia enquanto aplicação, quer dizer, a organização das ideologias enquanto ideias voltadas – preparadas –
para uma aplicação, enquanto uma personalidade (ascese), enquanto um
movimento e comunidade, poderia ser chamada de utopia daquela ideologia. Correto, mas faz parte da utopia, além do movimento, comunidade e
ascese, um projeto abstrato, às vezes, literário e, às vezes, apenas subentendido. A mesma ideologia, quando se apresenta como um conjunto prático e,
por isso mesmo, pouco elaborado, pode ser chamada de doutrina.
Esses elementos da ideologia não se distribuem com clareza entre os
diversos círculos concêntricos. Pelo menos uma parte do projeto utópico
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parece se localizar bem ao centro. A ascese, por outro lado, se é importante
para a maioria das religiões, mais para uma do que para outras, é muito menos importante para as ideologias políticas. Dificilmente podemos imaginar
um liberal atormentado altas horas da noite porque não tem perseguido
com afinco um posto mais alto na empresa, ou que tenha se empenhado
pouco em gastar o que ganha, ou que por um deslize de consciência tenha
ajudado um mendigo ou um parente endividado.
Ascese, movimento, comunidade, bem como utopia e doutrina, não
parecem organizados ou dispostos em camadas. No entanto, a doutrina parece estar abaixo da utopia, no significado de ser mais prática, e a utopia
mais abstrata e abrangente. E a comunidade parece ser de todos os conceitos
o mais embaixo, mais próximo das coisas materiais da vida humana e em
sociedade. Uma ideologia não se vive apenas nas nuvens, mas também na
comunidade, fisiologicamente, nas decisões mais orgânicas, do sexo, da culinária, infância, moradia, morte, do dinheiro.
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18) Questões pontuais: forma, conteúdo, etc. Feita uma caracterização
mais intuitiva, vamos tentar resolver algumas questões mais pontuais.
Comecemos pela caracterização de forma e conteúdo de uma ideologia.
Pois bem, feita essa visualização, nesse enfoque das ideologias, analisadas em
seu funcionamento, uma das questões é a distinção entre forma e conteúdo.
Forma, para nós, e também de acordo com o texto de Stalin, é um sinônimo
de externo, ou seja, as camadas mais de fora, principalmente tecnologia e, em
uma acepção mais ampla, também a linguagem. E conteúdo seriam principalmente as atitudes, ou, em uma acepção mais ampla, e já aqui de acordo com
Stalin, também a teoria, quer dizer, as camadas mais internas; num sentido
mais estrito, apenas a camada mais interna, que são as atitudes, ou, em um
sentido mais largo, as duas mais internas, as atitudes e também a teoria.
O conteúdo é, portanto, o núcleo, a parte mais substantiva, que,
parece, deve ser constituído pelas ideias ou atitudes mais importantes de
uma dada ideologia. Isso não é simples. Por exemplo, o mais importante
para uma ideologia pode ser a teoria, como acontece com o marxismo,
mas para outra pode ser um conjunto de preceitos escritos em um determinado livro sagrado. Depende da ideologia, portanto. Daí pode surgir
a opinião de que a ordem das camadas, proposta acima, deveria variar de
uma ideologia para outra. Mesmo assim, não vamos seguir essa sugestão,
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não porque não esteja correta, mas porque complica, e estamos tentando
ser simples e didáticos. Geométricos.
Pode ser pretensioso, mas um estudioso pode sustentar que, apesar de
uma ideologia ter uma opinião, de que para ela o mais importante é, por
exemplo, a alimentação ou o poder, que o pesquisador pode afirmar que mesmo assim, para o seu ângulo de pesquisador, o seu núcleo é outro. A pesquisa
tem interesses próprios e se vê no direito de organizar uma ideologia de acordo
com os interesses da pesquisa, contrariando os interesses da própria ideologia.
E a forma, que é constituída principalmente por metodologias e técnicas, diz respeito ao funcionamento da ideologia e do movimento, e também
– um pouco mais para dentro do círculo – ao funcionamento das relações
e do pensamento. Forma, então, significa fazer com que, e segundo uma
proposta, as coisas funcionem.
O que faz com que a forma (entendida como metodologia e técnica)
seja a parte externa de uma ideologia? A primeira ideia é muito simples.
Metodologia e técnica, em geral, embora não para todas as ideologias, são
necessárias, mas não são as afirmações mais importantes de uma ideologia
do ponto de vista daquela ideologia. Um católico pode se preocupar com
as técnicas para acalmar a carne, ou com as finanças das obras de caridade,
mas como católico, especificamente, ele fica melhor (mais caracterizado) se
preocupando com o pecado ou com a visão beatífica no purgatório.
Um liberal, pelo contrário, se sente mais caracterizado quando se preocupa com a contabilidade das empresas, da organização do seu orçamento
doméstico, com as técnicas utilizadas para se vencer uma eleição para o senado, do que quando se preocupa com os problemas da vivência cotidiana do
capitalismo, tanto entre os muito ricos como entre os muito pobres, embora
os liberais modernos sejam mais ou menos interessados em tudo, até mesmo
em criticar o liberalismo. De qualquer forma, um liberal se torna menos
liberal quando procura, no universo da sociologia, compreender a pobreza
ou a mediocridade burguesa sob o capitalismo.
Num certo sentido, a oposição entre as camadas externas e as internas
de uma ideologia pode ser exposta como a oposição entre o técnico e o
substantivo. O que significa mais técnico? O que significa mais substantivo?
No caso de um conservador, por exemplo, a tecnologia de arar a terra, a divisão de funções entre o homem e a mulher na família, algumas regras sobre
educação dos filhos, a partilha da herança, são questões técnicas. O respeito
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pelo estabelecido, cumprir textos e preceitos são afirmações metodológicas. Família, moral, religião, hierarquia, obediência, proteção, moralização
parecem questões mais substantivas. Particularmente, são atitudes: medo
do novo, amor pelo passado, por aquilo que já foi experimentado e, apesar
das falhas, globalmente aprovado, basear-se em relações orgânicas, fixação à
biografia, particularmente infância, família e terra.
O conceito de tecnologia ou técnica pode ser confundido com método
ou metodologia. Mas há diferenças que não temos espaço, aqui, para analisar. Fiquemos apenas com o seguinte: metodologia é uma reflexão sobre
“como fazer” em geral. A preocupação maior da metodologia é fazer com
que as mediações correspondam às exigências daquela ideologia. Por exemplo, há diversas formas de se fazer uma eleição, de organizar uma passeata,
de se publicar um livro. No entanto, algumas parecem mais compatíveis
com a ideologia em questão. Quem faz estas distinções é a metodologia.
A técnica, ao contrário, embora já aborde a questão do ponto de vista
daquela ideologia em particular, o faz com a preocupação dominante da
eficiência, de atingir um objetivo. Um comunista ou um liberal, quando
abordam o problema das eleições, e têm a preocupação de vencer, o fazem
de dois pontos de vista diferentes, com linguagens diferentes, mas evidentemente se movimentam no mesmo espaço técnico porque, dessa perspectiva,
o que desejam é saber o que fazer “para” vencer, não de qualquer jeito, não
contra a moral, e sim de acordo com a ideologia mãe.
A ideologia mãe é que decide o quanto, em que, até que ponto, os
preceitos podem ser driblados no objetivo da eficiência máxima. Podem ser
questões complicadas; quando, por exemplo, um católico observa a caridade, de um lado, e de outro, preceitos de moral porque em determinadas
circunstâncias caridade e moral podem ditar procedimentos contraditórios.
Evidentemente, quanto mais no centro das ideologias, mais impenetráveis,
para estrangeiros, suas razões, sua lógica, e quanto mais externa, mais passível de ser utilizada, mais intercambiável, por outras ideologias. Ou seja,
a técnica navega em mares mais hostis na área central das ideologias, e se
movimenta mais à vontade em áreas periféricas.
O que é conteúdo? À primeira vista, há dois candidatos muito fortes: a
ideologia propriamente dita, ou atitudes, e a teoria. Stalin afirmou nesse texto que o conteúdo é a teoria. O que é compatível com o marxismo. Mas, em
geral, vamos preferir a afirmação de que as atitudes é que são a parte central
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de uma ideologia. Não tanto porque nossa opinião é de que as atitudes são
mais importantes, e sim porque parece que são nas atitudes que se encontram as opiniões mais características de uma ideologia. As que dão o tom, as
características com que eu me percebo católico, budista, muçulmano.
Em uma primeira leitura, parece que um método, como o dialético
ou o metafísico, poderia ser utilizado por diferentes teorias ou ideologias.
Um católico, um protestante, um zen-budista, quer dizer, uma determinada
ideologia, poderia utilizar a dialética como método. E também alguma teoria como o materialismo, Estruturalismo, Funcionalismo poderiam utilizar
esse mesmo método. Ambas, a técnica e a metodologia, dizem respeito ao
funcionamento e estão distantes das questões mais específicas da ideologia.
Tanto uma como outra podem ser aproveitadas em outra ideologia.
As técnicas de administração são muito diferentes entre os amish e no
comunismo, mas sem dúvida têm aspectos comuns. O mesmo se pode dizer
das técnicas de converter e convencer, das técnicas pedagógicas, de anular os
membros recalcitrantes, técnicas de contabilidade e de arrecadar fundos, de propaganda, etc. O conceito de técnica é indispensável se a nossa intenção é compreender como as diversas partes de uma ideologia “funcionam”. Nem todas as
ideologias refletem sobre todos os aspectos da sua organização, mas certamente
todas as ideologias refletem sobre alguns aspectos. O marxismo, por exemplo,
reflete pouco sobre as técnicas de conversão, já o catolicismo, que reflete muito
sobre conversão, reflete pouco sobre as técnicas de tomada do poder.
Apesar disso, tanto o marxismo converte quanto o catolicismo muitas vezes tenta tomar e toma o poder. Evidentemente, se põe uma questão prática: a
ausência de um espaço mais pertinente faz a ideologia menos eficiente naquele
aspecto que despreza? Devemos levar a sério a proposição de que a recusa em habitar, discutir, desenvolver um espaço, às vezes uma recusa bastante consciente,
seja, muitas vezes, uma parte muito consciente e sólida das ideologias.
Está clara a diferença entre ideologia e teoria? Em geral, sim, mas no
miúdo muitas vezes podem surgir dificuldades. Nada, na verdade, é muito
claro nesse terreno. O materialismo, por exemplo, é uma teoria ou é uma
ideologia (que aqui estamos chamando de atitude)? Entendemos que o materialismo é uma teoria enquanto afirma que o mundo se organiza a partir
da matéria, que as ideias vêm depois, e que é uma ideologia quando, por
exemplo, afirma que Deus não existe ou que a religião deve ser entendida
como parte do esforço humano pela sobrevivência.
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341

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Uma teoria é uma explicação, uma ideologia é algo que eu penso em
adotar para a minha vida, para organizar a minha – ou do meu movimento
ou da minha igreja – abordagem da vida e do mundo.
Geralmente, uma teoria e uma atitude são bem coladas, ou seja, dificilmente uma delas poderia funcionar fora da ideologia, independentemente
uma da outra. É curioso como a teoria é muito mais importante para o
marxismo do que para a utopia. A utopia, diferentemente do marxismo,
manipula teorias e se compromete muito pouco com cada uma delas. De
imediato, ou seja, a utopia admite um período ou estágio de manipulação
e experimentação, necessário e anterior a qualquer comprometimento. A
utopia tem apenas preferências, sobretudo pelas teorias que valorizam as
estruturas do pensamento, das instituições e da cultura.
Cada ideologia tem uma convivência mais natural ou fácil com certas teorias e mais difícil com outras (e também com certas metodologias, tecnologias e
linguagens). O cristianismo, por exemplo, tem dificuldades em conviver com o
materialismo, porque à primeira vista o materialismo nega a existência de Deus;
mas a Teologia da Libertação, como Rubem Alves em O que é religião, consegue
uma boa solução, onde cristianismo e materialismo se resolvem. Ele aceita que
a religião seja o suspiro do oprimido, o ópio do povo, e em vez de com isso desclassificar a religião, vê, por isso mesmo, uma profunda significação para a religião na vida humana. Enfim, então, nas ideologias as diversas partes têm alguma
independência, no significado de que elas se aplicam, com modificações, fora,
em outras ideologias, mas ali dentro da ideologia elas funcionam em conjunto,
imbricadas, uma em função e complementando a outra.
Há casos em que uma ideologia toma um pedaço de outra ideologia, por
exemplo, a metodologia. A dialética pode ser o método nativo do marxismo e do
materialismo, mas nada impede que utópicos, românticos ou católicos acabem
se apossando da dialética, para resolver com ela problemas que até então pareciam essenciais, e se tornando, um dia, quem sabe, os dialéticos por excelência.
As dificuldades ou semelhanças iniciais não costumam prevalecer com o tempo.
Afirmar que as ideologias se organizam em camadas mais ou menos
independentes, com um desenho semelhante a uma cebola, é evidentemente
muito mais importante do que afirmar que essas camadas são cinco. E mais
importante ainda é abrir este espaço, da fisiologia (ou mecânica) das ideologias: para compreender como as ideologias funcionam, como se organizam
e como se constituem seus diversos órgãos.
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19) Marx, apesar de ter sido o filósofo da totalidade orgânica, não fez
a seguinte reflexão, até certo ponto óbvia e necessária: a religião tem uma
função indispensável na fisiologia das ideologias. A religião não é apenas
uma deformação, o grito daqueles que não têm voz, mas é indispensável
provavelmente a todas as ideologias, inclusive à marxista e a todas as ideologias com pretensões de serem científicas.
A cultura, como um todo, é como um depósito, uma biblioteca. Na
vida pessoal, a cultura se organiza como ideologia. Essa proposição significa
que uma determinada proposta, uma ideologia, uma parte retirada da própria cultura, organiza o restante de uma forma plástica e prática. E que, dentro dessa organização orgânica, há órgãos, no significado de que no corpo
0humano “tinha que haver”, por exemplo, pele, coração, rim, boca e intestinos. Se não houvesse nada semelhante à pele, outra coisa teria que cumprir
uma função semelhante. Todos os organismos e organizações têm semelhanças, principalmente no significado de que todo organismo tem uma lógica.
Uma ideologia sem metafísica seria incapaz de observar o mundo, o
mundo refletido na cultura e a própria cultura, na sua totalidade. Em que
isso faria falta? Ora, a ideologia organiza mentalmente a nossa ação, ação em
sentido amplo, aquilo que fazemos diante da vida e do mundo. Precisamos
saber o que pensar. Sem metafísica, agimos pontualmente. Não temos elementos para um planejamento, para uma ação organizada a partir de cima.
Mas talvez mais grave ainda seria uma ideologia sem religião. A religião não
é uma observação, mas é a tomada de atitude no significado dinâmico. Eu
uso uma religião para significar quem eu sou diante do mundo. Que opção,
em grandes linhas, eu tomei. O desafio da religião é a unidade do sujeito e
da ação; sem religião, uma pessoa é apenas, no conjunto da sua biografia,
um amontoado de atos sem vinculação uns com os outros.
De um lado, religião é reflexão, e se aproxima da filosofia, porém, de
outro, a religião é a organização de uma linguagem, seleção, fundamentação
e articulação de categorias e mitologia. E ainda há outra parte, que podemos
nomear como praticamente externa, que são as técnicas e propostas de organização do movimento. Pode-se supor, quer dizer, propor, que as ideologias,
e inclusive partes das ideologias, tais como religião ou filosofias de vida, se
dividem internamente em três grandes partes: a primeira seriam os conteúdos
propriamente ditos e a última seria o funcionamento (do movimento), e a
parte do meio, que poderemos forçar um pouco chamando de teologia, é a
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que busca fazer a articulação das ideias fundamentais com a ideologia enquanto conjunto funcional de ideias, particularmente com as partes funcionais do
movimento. Ou seja, a primeira parte (grandes atitudes ou intuições) está
centrada em desenvolver as categorias sobre as quais vai se assentar a ideologia.
As afirmações da parte central de uma religião envolvem pouca discussão. São geralmente grandes proposições, intuições, como se a mente humana,
aqui somada com um misto de intuição e inteligência, penetrasse nas profundezas do cosmos, das ideias ou do ser humano, e captasse ali blocos, pontos
duros, rochas. Caridade, eternidade, sensibilidade, maldade, interesse, esperança, justiça, radicalismo são geralmente os elementos com que se trabalha
nessa etapa. Mas esses grandes blocos podem até ser mal-interpretados, a ponto de parecerem, em determinadas circunstâncias, opostos.
Surge, então, a necessidade da metafísica, a discussão, colocar em palavras, dirimir dúvidas, explicar contradições, articular, dar funcionalidade.
O que põe e exige a segunda parte, que pode ser chamado de Teologia, que
consiste em desenvolver, estruturar e dar organicidade a essas categorias,
tornando-as funcionais, com funções no todo da ideologia, e também preparando algumas ideias para funcionarem como doutrina, com receitas práticas para o cotidiano, e ainda ideias que, embora abstratas, estão preparadas
para funcionar na organização do movimento, embora possamos chamar
essa parte de técnicas de movimento, são mais a transformação daquela ideologia em um conjunto técnico para a organização do movimento.
No caso de Jesus, por exemplo, a caridade constitui o núcleo do conteúdo.
Quanto ao aspecto funcional ou orgânico, que podemos chamar genericamente
de teologia cristã, aí se discute o conceito de religião (por exemplo: ao fim da
nossa vida seremos cobrados), misticismo (a existência do purgatório, paraíso,
anjos e a constituição dos castigos e prêmios, além dos aspectos relacionados
com a eternidade, como seria), metodologia (a importância relativa da fé e da
razão; a relação entre ação, milagres e providência). E, por fim, as técnicas de
movimento, onde são discutidas justificativas teóricas de um movimento – a
Igreja Católica é o Corpo Místico –, outras também abstratas, mas não tanto,
tais como conversão, autoridade (a Santa Obediência franciscana, por exemplo),
e até questões muito mais práticas, a respeito das músicas executadas nos casamentos, a cor das toalhas no altar ou dos paramentos de coroinhas.
O importante aqui, já que o lugar dessa discussão seria mais adequado
em outro momento deste livro, é observar o papel da metafísica. A metafísica
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figura entre as partes mais fundamentais da Teologia, em que não só as categorias são articuladas, mas devem ganhar credibilidade. A metafísica não só
procura justificativas, mas organiza as artigos da fé para que tenham credibilidade. A metafísica se organiza como uma visão simpática, interna do ponto
de vista do conteúdo, e externa do ponto de vista da forma, como se fosse, sem
ser, uma visão da fé organizada por alguém de fora. Por uma mente universal.
Daí, em parte, a dificuldade de se evitar uma metafísica com pretensões de validade. Tem pretensões de validade sempre, mas que são, ao mesmo tempo, funcionais. Uma compreensão mais funcional da metafísica lhe
permite, e permite a quem a ouve, cumprir sua função e que se compreenda
que está no preenchimento de sua função.

ida

Duas contribuições de Foucault
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1) A lógica das guerras. Foucault não aponta, e, às vezes, um filósofo
ou escritor resiste em apontar certos desenhos topológicos óbvios, mas que
importam muito à topologia. (Aliás, parece que a topologia aprecia desenhos
simples, exatamente para mostrar que não são tão simples quanto parecem.)
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“O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar
as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e
que fazem com que se engendrem, uns a partir dos outros. Daí a recusa das
análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas
significantes, e o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia
das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas. Creio
que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da
língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que
nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. Relação de poder,
não relação de sentido. A história não tem ‘sentido’, o que não quer dizer
que seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteligível e deve poder ser
analisada em seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das
lutas, das estratégias, das táticas. Nem a dialética (como lógica de contradição), nem a Semiótica (como estrutura da comunicação) não poderiam
dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca dos confrontos. A ‘dialética’
Utopia e Marx
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é uma maneira de evitar a realidade aleatória e aberta desta inteligibilidade
reduzindo-a ao esqueleto hegeliano; e a ‘semiologia’ é uma maneira de
evitar seu caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo-o à forma apaziguada e platônica da linguagem e do diálogo” .
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Sentido aqui realiza o encontro ou síntese de duas acepções da palavra
sentido, a significação do conjunto e o rumo. Quando perguntamos se a história humana tem um sentido, estamos perguntando duas coisas diferentes:
“ela significa algo?” e “ela aponta para algum ponto, ou tem algum rumo?”.
Por isso, é importante o conceito de zigue-zague. Quando dialogo com alguém e se confrontam dois significados, o meu e o do meu interlocutor, isso
significa que não há sentido? O sentido tem que ser unitário, ou o fórum da
universidade pode aspirar a um novo patamar de sentido? Um romance para
ter sentido necessita poder ser reduzido a um único eixo, ou pode ser um conjunto complexo, essencialmente plural, que em muitos pontos não se unifica?
Parece ter fundamento a afirmação de que, se podemos avançar na compreensão de um objeto complexo, como um romance, é porque ele tem sentido.
Imaginemos uma determinada situação, por exemplo, de um país,
com suas greves, discussões parlamentares, fome, festas populares. Não parece haver aí qualquer personagem maior ou superior, talvez alguma força
profunda ou cósmica, que movimente as pessoas, o câmbio, instituições, as
mudanças políticas. As coisas se modificam por motivos internos, por causa
do salário, do casamento, de amizades, carreiras. Assim como no nível das
células parece que nada as conduz (de fora) a produzirem uma flor. Mas nem
sempre, pois há no DNA uma programação invisível, pelo menos a olho nu.
Haveria, no caso daquele país, algo parecido? Algo no clima, nas pessoas,
nas ideias? O desejo de encontrar, no sentido, sempre um tronco e a partir
daí galhos, não seria um resto dos hábitos intelectuais do século XIX? Hoje
estamos menos tentados a encontrar uma lógica dinâmica nos processos, e
mais a encontrar o sentido da linguagem que fala desses processos.
Mesmo quando a dialética assume que a significação do mundo é de certa
forma uma ausência de significação, a batalha, ela não renuncia totalmente a um
desenho. Ou seja, descobrir que tudo não significa coisa alguma é descobrir um
segredo, como se descobrir que não há nada atrás, que não há porta ou que não
há chave. Se juiz, advogado e detetives descobrem que não houve crime ou não
há criminoso, em alguns casos, nem crime, o caso está resolvido. Evidentemen346
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te, quando a metafísica se propõe a descobrir o segredo da grande máquina, o
autor, aquele que puxa as cordinhas, considera que descobrir que não há coisa
alguma satisfaz plenamente seus propósitos, apesar da decepção.
Mesmo assim, é possível colher porções significativas, avanços. Digamos, a guerra pelo sentido é antes uma guerrilha, que não se ganha com
grandes batalhas, e sim conquistando, e perdendo, pequenas posições. Ou,
por outro ângulo, ser derrotado na busca metafísica não significa exatamente que tudo foi inútil . Se devemos negar a metafísica, como atividade, deveríamos tomar outro caminho, mesmo levando em conta que se trata de uma
tautologia afirmar que só é possível negar a metafísica fazendo metafísica, e
que, portanto, o trecho citado de Foucault é um trecho metafísico.
O zigue-zague dialético e o sentido (não sentido versus sentido). Primeiro, devemos nos perguntar: efetivamente, a matéria se comporta desta
forma, em zigue-zague? A evolução, segundo o princípio da sobrevivência
do mais apto, ou do desuso, embora ofereça a um olhar distante um desenho linear, de perto parece andar às cegas.
De acordo com a dialética, no zigue-zague da natureza não se pode,
olhando mais de longe, perceber uma tendência, um desenho. Ou, se se pode,
esse desenho não é explicativo. Nunca se deve propor um desenho ou projeto como causa. Ele se forma a posteriori. Acreditar em tendências seria algo
como, caricaturando, afirmar que os rios sempre passam dentro das cidades.
Uma inversão, como se a tendência fosse a causa, e não um efeito a posteriori.
Uma grande complicação para essa questão é o fato de que os indivíduos
podem andar às cegas e, mesmo assim, no conjunto, produzirem uma tendência, um desenho. Mas se o conjunto produz um desenho extremamente complexo, isso não significaria outro tipo de sabedoria. A questão é importante e
não parece poder ser respondida. Muito menos neste curto espaço.
Contudo, na aversão do marxismo e da dialética pelas tendências, há
uma possível exceção: a complexidade. Ao olharmos de longe as mudanças,
nelas não percebemos mais (o desenvolvimento, consolidação) justiça, nem
amor, nem liberdade, nem qualquer abstração, no entanto percebemos uma
crescente complexidade. O que temos aqui, então, é uma exceção, exceção
aceitável para a dialética? Se não, como se explica?
Um exemplo: por trás do aumento constante de complexidade, temos
uma evolução mais ou menos linear na complexidade da economia. Ao passarmos das formas antigas, os modos de produção, tais como a comunidade
Utopia e Marx
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primitiva, Escravagismo, Feudalismo, para os mais recentes, o Mercantilismo
e o capitalismo, e no futuro ao socialismo e comunismo, podemos identificar o desenvolvimento dos meios de pagamento, desde uma forma muito
primitiva de trocas através de escambo, partindo de uma concepção de valor
muito primitiva, que só se aplicava a algumas mercadorias, etc., passando pela
descoberta de um equivalente universal, da moeda, até chegarmos às formas
modernas, como o papel moeda e o cheque, até a formas que Marx não conheceu, tais como a movimentação virtual de valores e os cartões de crédito.
A evolução das formas de pagamento e a evolução da tecnologia estão presentes em Marx. Como explicar esse desenho, que podemos chamar
de mínimo? Mesmo acreditando na dialética, que de cada fase se passa à
seguinte por um processo de contradição, crise, conflito, ainda assim parece difícil afirmar que não há tendência alguma. Do contrário, que sentido
poderia ter a frase “reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que
se engendrem, uns a partir dos outros”? Acontece que, mesmo negando os
desenhos ou tendências, é preciso mais, é preciso determinação para compreender o mundo de uma forma completamente despida dessas categorias,
ou mesmo seus parentes os mais distantes.
Talvez uma das perguntas estruturalmente mais difíceis de responder
(do tipo “você é um espião?” ou “você mente?”), seja: “faz sentido um mundo sem sentido?”. Seria importante se um dia descobríssemos o sentido, ou
mesmo uma pequena parte, se caminhássemos em termos de resultado, embora não concluindo a ponto de dizermos que temos na mão o sentido todo.
Imaginemos o universo constituído de átomos cegos ou burros. Suponhamos que a cada corpo, átomo, molécula, planeta, fenômeno, tudo que
acontece são choques dois a dois, além da formação destes conglomerados, os
objetos. E então, um dia, do entrechoque ao acaso, surja a vida na Terra, a vida
inteligente. O que não é impossível, mas o entendimento se recusa a assumir a
defesa desta hipótese. Mas, por outro lado, se recusa também a imaginar que o
mundo todo seja o projeto, com começo, meio e fim, de uma consciência ou
inteligência semelhante à humana. Ou o mundo seria o desenvolvimento, o
desvelamento de uma inteligência ou consciência apenas potencial no início,
que vai, aos poucos, se tornando mais explícita e consistente? O mundo seria
todo ele uma biografia, uma só, sem sobras nem aparas?
Parece que o entendimento se sente melhor em alguma hipótese intermediária. Resumindo, poderia ser o seguinte: os objetos deste mundo, en348

Luiz Gonzaga Teixeira

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

tendidos como objetos de pesquisa, se parecem muito mais com organismos
e projetos do que com o caos. Então, a inteligência humana tem, digamos,
alguma diversão, coroada quase sempre de algum sucesso, expondo os objetos
como totalidades dotadas de algum sentido. Em outras palavras, aqui mais
modestas, é difícil negar que em muitas coisas deste mundo há algum sentido.
Não temos por todo lado o caos. Mas teremos sempre um pé atrás. Pensaremos sempre que o sentido encontrado pode ter sido forçado, pode ser a projeção da nossa cultura. Compreender um animal, uma revolução, um conceito
nos levará um dia a compreender o universo todo? Realmente, são duas coisas
diferentes, o fato de haver algum sentido em algumas coisas não significa que
o mundo tenha sentido. Porém, é um indício que se impõe.
Em outras palavras, o sentido é uma hipótese de trabalho melhor do que
o não sentido. O não sentido como hipótese apenas nos levaria à preguiça, principalmente mental, à esterilidade. A dialética é a hipótese de que a renúncia ao
sentido possa ser uma estratégia fértil para a pesquisa. A recusa ao sentido fácil.
Na academia, parece possível trabalhar tendo em cada uma das mãos uma das
hipóteses, em uma que o mundo tem um sentido que se constrói com dificuldades, e em outra a hipótese de que tudo se relaciona apenas ao acaso.
A metafísica não parte de hipóteses, funciona como um grande espaço de pesquisa, e os compromissos, com esta ou aquela teoria, proposição,
método, se dá a posteriori. Uma boa metafísica não deveria de pronto estar
fechada para qualquer conclusão. A dialética, pelo contrário, é em si mesma
uma grande hipótese, de conteúdo, de método. A dialética já começa com
certos propósitos, certos rumos, por isso não se pode dizer que seja, como a
metafísica, um grande espaço de pesquisa.
Uma hipótese geométrica curiosa é a seguinte. O marxismo, ao abordar a sociedade histórica, procura o motor central, o núcleo gerador de sentido, no entanto, ao procurar compreender as ideias, se refugia nas margens,
e se recusa a compreender o seu núcleo, a essência. Ou seja, o marxismo faria
em relação à sociedade histórica exatamente aquilo que a metafísica procura
fazer em relação às ideias.

Có

2) Pode-se encontrar a essência no princípio?
“Por que Nietzsche genealogista recusa, pelo menos em certas ocasiões, a
pesquisa da origem (Ursprung)? Porque, primeiramente, a pesquisa, nesse
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sentido, se esforça para recolher nela a essência exata da coisa, sua mais
pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, sua forma imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental, sucessivo. Procurar tal origem é tentar reencontrar ‘o que era imediatamente’,
o ‘aquilo mesmo’, de uma imagem exatamente adequada a si; é tomar por
acidental todas as peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias,
todos os disfarces; é querer tirar todas as máscaras para desvelar enfim uma
identidade primeira. Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a
história em vez de acreditar na metafísica, o que é que ele aprende? Aprende que atrás das coisas há ‘algo imediatamente diferente’: no seu segredo
essencial e sem data, mas o segredo de que elas são sem essência, ou que
sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras que lhe eram
estranhas. A razão? Mas ela nasceu de uma maneira inteiramente ‘desrazoável’ – do acaso.” (Foucault, Microfísica do poder, página 17)
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E se de repente encontrarmos a razão ou o desenho? Devemos virar o
rosto? Não parece haver motivos, a não ser motivos que poderiam aparecer
a posteriori, para que estejamos sempre atentos para as irregularidades, mas
nunca para as regularidades.
A metafísica, entendida aqui como uma teoria ou hipótese, não se
opõe à história. O que se opõe à história é uma hipótese que cega. A hipótese tem que cumprir o desafio de funcionar como um instrumento
para enxergar melhor. É crucial encontrar instrumentos de enxergar, de
enxergar,sobretudo, o que é pequeno, embrionário e inconsistente.
Não é justo opor “escutar a história” a “acreditar na metafísica”, pois a
metafísica, assim como a História, é pesquisa.
A razão, desenho ou hipótese não tem relação alguma, nesse estágio, com a
verdade. A verdade é uma questão posterior. O que se impõe de início é compreender e dispor lado a lado as diversas hipóteses, os diversos trabalhos, os conceitos
em seus usos diferentes. Organizar, separando cada coisa em seu espaço, com a
metodologia específica (e diferenciada) daquele espaço. Como poderia haver uma
ciência afoita? A metafísica, deter-se no antes, não pode ser prejudicial. Talvez resulte inútil, mas metodologicamente continuaria sendo fundamental.
A metafísica se preocupa com a existência. O existir seria o seu problema. Não a existência deste ou daquele objeto, ou das ideias, ou das relações,
mas o existir em si mesmo.
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Ora, trata-se de uma acepção totalmente diferente daquela mais usual.
O que nos leva a algumas reflexões sobre a essência. Uma sugestão é de que
é por causa da preocupação com a existência que na metafísica se passa à
essência. A essência é, em uma de suas acepções, aquilo que existe em cada
coisa. O resto passa, não persiste, não resiste e assim não existe. Daí ser muito natural que se afirme que a essência seja a mesma coisa que uma ideia.
As essências, sendo estáveis, existentes nesse significado preciso, se parecem
bastante com as ideias, logo, a teoria idealista (as ideias é que são a causa,
inclusive física, para alguns, da existência em geral) é quase uma tentação
para os que praticam a metafísica.
Outro passo, diferente, consiste em procurar a essência – outra acepção – no início. Ali onde a coisa ainda não se deteriorou, mas se encontra
consigo mesma. Tal como os antigos quase sempre acreditam. Mas, tanto
quanto no início, poderíamos buscar a essência no fim. Afinal, um carvalho,
uma pessoa, um romance, e talvez o cosmos só se revelem ou pelo menos se
revelem melhor no fim. Mais que no começo.
Entretanto, nem uma coisa nem outra, nem é necessário que os metafísicos se tornem idealistas, no significado acima, nem são obrigados a acreditar
que é no início que se encontra a explicação. São, sim, conclusões tentadoras
e possíveis, uma tendência. Mas só tenderemos para elas depois, se for o caso,
mas antes não, e, por isso, por ser depois, nem todos tenderemos, nem todos
os metafísicos se tornarão idealistas. A metafísica é um espaço, primeiro, em
segundo lugar ela tende para certos métodos, e não é, nem mesmo em terceiro
lugar, a busca de uma conclusão. A metafísica busca um sentido, mas pode
concluir que não há sentido algum, ou pode buscar em outro lugar que não o
princípio, ou pode assumir outra conclusão mais complexa.
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Há na metafísica um certo tipo de humor, uma aversão física por coisas
que mudam, por acidentes e aparentados? Ou, usando o outro lado, o profundo desejo das superfícies planas e estáveis? O desejo muito compreensível
de estabilidade? Contudo, há diversos registros de reflexões que podem ser
consideradas legitimamente como Metafísicas, exatamente sobre o acidente,
sobre a mudança, contrastes, transições, relações, mediações, sobre a exceção, o acaso e o inexplicável. Inclusive sobre as tragédias e desgraças. Não
parece muito profundo retrucar que os metafísicos, mesmo quando pensam
sobre tragédias, guerras, contradições, as reduzem necessariamente a quaUtopia e Marx
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dros fixos, abstrações. Melhor é acreditar que o metafísico tem um estágio
que é compreender a ideia, de compreender as ideias em si mesmas, e depois
tem pela frente o estágio de analisar as contradições.
A tentação de reduzir as contradições às ideias coerentes e fixas não é
necessária, embora seja uma forte tendência. Ficar no primeiro estágio, da
estabilidade, sem passar ao seguinte, da aventura, da contradição, contudo,
é uma deturpação da boa metafísica.
Na versão de Heráclito, a metafísica deve sofrer as contradições, as oposições, em busca do logos, de um sentido que somente é na contradição. Devemos atravessar o sem sentido, a pesquisa, as oposições, o acaso, para sair do
lado de lá na posse do sentido, do logos, que trabalha exatamente neste meio
tenso. E que só é possível mediado pelas contradições. Digamos, as contradições são constituintes do sentido. Na versão de Parmênides, contudo, o Ser se
consegue evitando, passando ao lado dos sentidos, das oposições e das transformações deste mundo. Além disso (ver Simmel, na página 264 de Filosofia,
de Joel Serrão e Rui Grácio), a metafísica se dirige para a totalidade e para “O
Ser”, ou seja, para algo que se opõe à diversidade de seres.
Heráclito é um exemplo típico de autor que hesita entre – ou sintetiza – dialética e metafísica. Então, o que significa “disfarces”? Algo
que se deve sofrer, compreender e ultrapassar, como em Heráclito, ou
algo que se deve evitar, como Ulisses quando tapou os ouvidos para não
ouvir as sereias? Devemos evitar todos esses disfarces que a história criou
em torno e em cima do Ser, ou devemos nos afundar neles para somente
então – depois ou durante, a discutir –, transformados por esse banho,
termos condições de enfrentar a tarefa de conhecer? Mergulhar ou fugir
já, antes que seja tarde?
Digamos, experimentalmente, que a dialética pretende suportar as
contradições e adiar sistematicamente a síntese, e que a metafísica pretende
explorar a harmonia como ponto de apoio e fortaleza para uma posterior
análise das contradições. Essa proposta não é equivocada, na sua essência,
mas exige uma correção. Já mencionamos as doenças, uma dialética que
se incrusta nas contradições, e se torna incapaz de perceber as sínteses e as
pequenas exceções. E uma metafísica que se enrosca nas ideias harmônicas
e assim se torna incapaz de suportar a mínima dificuldade ou contradição.
O que mais importa é não transformar tais doenças em atitude, em uma
atitude ideologicamente fundamentada.
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No caso da dialética, seria algo como uma sistemática turbulência, dificuldade em trabalhar com ideias e largas abstrações, distanciamento da
reflexão e de uma personalidade equilibrada. No caso da metafísica, seria
um espírito monacal, uma espiritualidade empedernida, atemporalidade,
insensibilidade aos sentidos e micro alterações, dificuldade para compreender e enfrentar mudanças.
De Parmênides ao trio Kant, Hegel e Marx, o pensamento percorre o
caminho da mediação. A metafísica, com Parmênides, tem o desejo da pureza. Compreender consiste em deixar de lado o que é supérfluo para se fixar
naquilo que é importante. Saber separar o acidental do essencial. Com o
desenvolvimento do pensamento ocidental, contudo, essa postura vai sendo
totalmente superada por sua contrária: a coisa se conhece nas relações que
estabelece, na sua práxis, na forma como transforma e é transformada por
outras; a coisa é mediação e é práxis; o conceito, a busca do sentido de uma
coisa não é diferente nem do sujeito nem da própria coisa; a essência não
está do lado de lá da aparência.
Em que sentido a metafísica se opõe à história? Um romance é o desdobrar de um sentido, de um plano, de uma ideia. Pelo menos em seus aspectos
centrais. E um romance é uma história. A história do mundo e da humanidade, contudo, por alguma razão, deveria ser diferente. Deveria ser o contrariamento, tudo dando errado e depositando, sobre um fundo de sentido,
entulhos que lhe são estranhos. Se essa ideia é irracional ou perversa, em todo
caso, do ponto de vista da topologia é útil, porque nos esclarece o que significa
a metafísica indiretamente, esclarecendo um de seus possíveis contrários (conhecer um contrário sempre contribui para a compreensão e esclarecimento).
A ideia de que o início seja a essência imediada, o objeto em si mesmo,
e que depois foram se acumulando obstáculos à sua identidade, a ser o que é,
e à sua compreensão, embora esteja sempre presente na metafísica, tem sua
época mais adequada na Antiguidade. Apenas no Religare está tão claro que,
no início, as coisas se encontram consigo mesmas e que depois, na medida
em que outras coisas participam, que há, pois, determinações, mediações,
elas se distanciam de si mesmas e se perdem.
No Religare, o objeto se fragmenta fisicamente, é lógico, mas essa
fragmentação é acompanhada da fragmentação do núcleo de sentido, da
ideia, processo que se confunde com o devir, entendido aqui principalmente
como transformação da ideia em coisa material.
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Tudo pode ter sido planejado. Primeiro, um encontro consigo mesmo, mas
imediato, depois um distanciamento, em uma profusão de mediações, e finalmente o reencontro, mas agora em um novo estágio. Exatamente como propôs Hegel.
É difícil negar uma das duas faces da experiência sensível: ela nos
separa da ideia, mas ela também é mediação, pedagogia, um caminho até
a ideia. No projeto puro do Religare, tal como aparece principalmente
em Parmênides, tudo que há no mundo é apenas obstáculo, entulho.
As coisas do mundo não têm dois lados, um em que são contraditórias,
ajudam, são pedagógicas, e outro lado em que só atrapalham.
É nesse sentido que estamos entendendo a diferença entre entulho
e obstáculo. O obstáculo é algo que atrapalha, mas se oferece como algo
a ser transposto. Um obstáculo no significado da corrida de obstáculos
ou desafio. E o entulho só atrapalha, se convencionarmos que o entulho
é o obstáculo puro, só com a face negativa. Esse conceito está vinculado a
outro que dispõe de muito mais literatura, a pureza.
Nesse trecho, Foucault revela uma estranha e surpreendente identificação entre dialética e Religare: a história entulha, deturpa, fragmenta a essência primeira. A metafísica aparentemente, então, é anti-histórica e busca
o início. No caso do Religare, evidentemente, o acento cai sobre a essência
primeira, e no caso da dialética o acento recai, todo, sobre a compreensão do
processo de contrariamento. Centro e beiradas do mundo são um objetivo
a ser conseguido, e o lado de fora é um monte de entulhos acumulado a ser
descartado. A dialética de Foucault se aproxima dos interesses utópicos, pois
para ele são os entulhos que mais interessam, seu olhar se desvia do centro e
procura as beiradas onde se acumulam os entulhos.
Uma metafísica da dialética poderia ser: qual o motivo do sem sentido
concreto? Ou a pergunta que nem deveria ser apresentada: será que o que faz
sentido não acontece, e o que não faz acontece exatamente porque não tem
explicação? Na versão de Heráclito, o entulho não deve apenas ser descartado, mas a experiência de sua eliminação é indispensável, é a própria essência
do núcleo que buscamos.
A flor de lótus só floresce na lama. Sem pecado, não há salvação, ou melhor, sem perdição. Não se trata exatamente de vencer o entulho para chegar
ao núcleo puro, mas a experiência da travessia é a essência da transformação
no seu oposto. Sem larva não há borboleta, etc. Ideia que não pode ser confundida com outra, menos dramática: a semente só vive depois que morre.
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A posição que estamos adotando e a de Foucault coincidem num ponto: a
dialética se opõe ao sentido, à Semiótica e à Linguística. Contudo, essa questão
não pode ser tratada sem que para ela se estabeleça um largo espaço. De passagem, apenas uma estranheza. Os romances, que são modelo de sentido, são
romances porque contam uma história que pode ser exposta em seu esqueleto
ou por causa dos incidentes, dos detalhes? Não parece que a metafísica, caso se
ocupe do sentido, seja insensível aos acidentes. Nesse significado, se opõem os
dois conceitos: sentido e essência. A essência deixa de lado os acidentes e o sentido busca com avidez principalmente o detalhe mais “insignificante”.

Ideia e matéria (metafísica e dialética) são
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Vamos tentar agrupar as características todas da dialética em dois grandes blocos, aliás, não muito diferentes entre si:
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1) Como se relacionam as ideias e a realidade material? De passagem,
antes de desenvolver esse tópico, temos a obrigação de assinalar, para o leitor,
que estamos no miolo da filosofia, de onde se desdobram todas as demais
questões. Para o marxismo, e geralmente para qualquer tipo de materialismo,
o cérebro reflete a realidade, e não pode refletir (sobre) algo que não esteja na
realidade, ainda que indiretamente. Além disso, o cérebro reflete a realidade
com algum atraso e imperfeição, já que sua apreensão da realidade já não pode
alterar nada substantivo. O pensamento só chega ao fim da festa (post festum). Pode-se até acrescentar que o cérebro e suas ideias nunca reviram, mas
confirmam. O cérebro, então, reflete apenas o que há, chega sempre atrasado
e apenas confirma (o que são coisas diferentes, pois quem chega atrasado ainda poderia alterar algumas coisas, embora não estruturais). Nossa abordagem
prioriza mais o que o pensamento deve fazer, o que fazer, diante da realidade
material, ou seja, mais a técnica do que a ciência. No entanto, ainda na técnica
estamos na câmera mais característica da filosofia, ainda, o nosso problema é
o clássico, da relação entre ideia e matéria, apenas o fazemos de acordo com
aquilo que julgamos ser a forma atualizada, desse século XXI, de abordar a
questão. Segundo essa discutível posição, a nossa, adotada neste livro, Marx
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prioriza a ciência, como funciona efetivamente a relação entre ideia e matéria,
matéria e ideia, porque ele viveu no século XIX,
Além disso, o que é um conceito um pouco diferente, o cérebro – ou o
pensamento – apenas reorganiza e justifica. Ou seja, ele toma uma situação
definida e a estrutura a seu modo, não em si, transformando-a; não, mas
apenas a reorganiza enquanto representação, só, tal como essa realidade aparece representada ou imaginada entre as paredes do crânio. O pensamento,
e na essência um pós-construto.
O grau de complexidade alcançado pelo pensamento não pode superar
aquele da realidade. Quando a realidade, particularmente a realidade social, atinge certo grau de complexidade, um pouco atrasado o pensamento
também consegue chegar ao mesmo patamar, porém nunca antes. E nunca
superando, passando adiante.
Essa é a versão marxista – extremada, reduzida e caricaturada – da dialética. É marxista, embora, contraditoriamente, não a encontremos em marxista
algum. Aqui acima, mais precisamente a versão marxista significa materialista.
Mas podemos nos afastar um pouco em busca de um ângulo mais abrangente.
E então, nos perguntamos: quais são as relações entre pensamento e realidade?
Dizer que o pensamento apenas reflete a realidade é uma das opções, uma das
mais simples, por sinal. Mas mesmo a dialética admite outra opção, a hegeliana.
Na versão marxista, a ação é unidirecional, sempre se dá no sentido da matéria sobre o pensamento, e nunca no sentido contrário, do pensamento sobre a
matéria. Já na versão hegeliana, a transformação se dá nas duas direções, embora
possam ser qualitativamente diferentes, ou seja, a matéria pode agir de uma forma
sobre o pensamento, e o pensamento pode agir de outra forma sobre a matéria.
Nomear a versão marxista de materialista e a versão hegeliana de idealista
parece incorreto. Em relação à versão marxista, a hegeliana é mais idealista, e
Hegel se presta a uma leitura idealista. Contudo, pode-se defender com bons
argumentos uma versão de Hegel onde a ideia e a matéria se equilibram sem
pender de forma alguma para qualquer um dos dois lados. Interpretação que
pode reivindicar a denominação de única acepção realmente coerente de dialética, a dialética absoluta, digamos, pois se a totalidade do mundo, o Absoluto, se divide entre ideia e matéria, que não podem viver uma sem a outra, temos o estado de insolubilidade almejada fundamentalmente pela dialética. A
ideia de Hegel não vive sem a matéria, ela não é, nem faz sentido, não subsiste,
sem a matéria. Ora, isso não é idealismo; não é idealismo puro, pelo menos.
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O que o marxismo sugere é que a nossa relação com a realidade é
essencialmente aberta, capaz de aprender com ela, e que as nossas relações
com as ideias são essencialmente fechadas. Uma pessoa viciada no trato com
as ideias tenderia, ao se relacionar com o mundo material, a impor seus
esquemas de forma a não perceber o que fugisse de suas previsões, o que
escapasse de suas teorias. É o que se chama de dogmatismo.
É discutível se o marxismo defende realmente a vinculação entre
abertura-matéria-dialética e dogmatismo-ideias-metafísica. (Aliás, o
marxismo não combate o dogmatismo, a não ser ocasionalmente.) Mas é
melhor deixar claro, pois se o marxismo defendesse essa vinculação, não
parece que encontraríamos muitos argumentos a seu favor. De qualquer
forma, poderíamos extrair tal afirmação do marxismo, deduzir, ficar
“com a impressão de que Marx ou algum marxista disse isso em algum
lugar”, e de que devemos mostrar que ela é equivocada. Mesmo sabendo
que não é (não é certeza de que seja) uma afirmação marxista legítima.
Propomos, contra essa posição marxista, que é possível estar voltado para
a realidade de uma forma aberta, sensível, capaz de aprender e de se relacionar
com essa realidade de forma dialogal, testando teorias e aprendendo, e é possível
se relacionar dessa mesma forma com as ideias. Quer dizer, podemos nos relacionar com as ideias abertos para aprender com elas, registrando e elaborando.
Ou, passando para o lado de lá, é possível ser autoritário, dogmático, fechado,
insensível, incapaz de perceber o que é embrionário e de perceber mudanças,
tanto nas nossas relações com o concreto, quanto nas nossas relações com as
ideias. Simplificando: nem toda metafísica é autoritária ou dogmática.
E discutível, pois, a suposição de que a realidade nos faz abertos, e a
abstração nos faz autoritários. Tendencialmente, talvez, mas então se trata de outra questão. É uma vinculação suspeita, também, “fechar-se” com
“dentro do crânio” e “abrir-se” com “para fora do corpo através das portas
e janelas dos sentidos e da ação”. Mesmo assim, mesmo tendencialmente, a
afirmação é bastante discutível.
A ideologia da abertura se dá em formações históricas, ideológicas, institucionais, todas elas complexas. Da mesma forma, a ideologia do fechamento,
autoritarismo ou dogmatismo. Se nos fazemos esta pergunta: “o que leva uma
ideologia, ou uma pessoa, em determinados aspectos, a ser autoritária ou aberta?”, sabemos que estamos abrindo um espaço para árduas pesquisas. E as respostas certamente vão ser complexas. É muito improvável que uma afirmação
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tão incisiva desse tipo “é a realidade” se estabeleça e vença suas concorrentes.
Assim como é improvável que se consolidem outras respostas simplistas tais
como: é a cultura, a raça, os hormônios, traços pessoais aleatórios, a língua.
Só de passagem, não podemos deixar de afirmar que é particularmente
duvidoso acreditar que as ideias são estáveis e previsíveis. No mundo das
ideias, parece certo que as ideias podem ser recuperadas, e nesse ponto diferem dos fatos. No mundo material e dos fatos se eu perco algo, uma amizade, a imagem de uma igreja, uma revolução, não posso pegar um controle
remoto e voltar ao passado apertando o botão de retorno. O que não pode
ser confundido com a afirmação de que as ideias sejam paradas. Não são,
elas são complexas, instáveis, evoluem, são processos, se organizam de forma
extremamente caprichosa, às vezes sim e às vezes não, assim como os objetos
físicos elas se organizam em categorias muito diferentes umas das outras.
E não podemos deixar de acrescentar a observação de que o marxismo
não faz uma defesa muito ampla nem muito decidida da abertura. A abertura que o marxismo defende é bastante limitada: abertura para apreender o
que vem da natureza, da história, dos fatos. O que é semelhante à dialética
enquanto atitude. De forma a, logo a seguir, traduzir a apreensão da realidade em ciência, leis, equações, se possível até previsões. E a abertura científica
para os fatos se transforma em uma atitude que pode ser autoritária, baseada
em um modelo duro e até violento. Essa passagem muito rápida da abertura
às leis assumidas como a verdade limita a atitude de abertura. O marxismo
não se detém na abertura e muito menos faz uma profissão de fé na abertura.
Em outras palavras, entre os conceitos marxistas, a abertura não é de forma
alguma um dos mais importantes.
Assim, não devemos ficar receosos em ler a palavra reflexo, no texto
citado, de Marx, como uma forma de amarrar o pensamento à realidade, negando a articulação. Ou seja, o pensamento marxista está interessado também em mostrar que entre a realidade e o pensamento não há uma junta
(no significado de junta de joelho, de ombro, uma articulação), e sim, pelo
contrário, formam ambos um bloco compacto.
O que pode ser apresentado utilizando outra imagem: ideias e matéria não formam dois espaços nem dois níveis, mas um só. As ideias são
o prolongamento qualitativo do mundo material. Aliás, o marxismo se
equilibra perigosamente nas proximidades do mecanicismo e do positivismo. (Qual a diferença entre os três?)
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Voltemos, então, ao problema inicial do presente item: “como se relacionam ideias e matéria?”. Na verdade, trata-se de uma grande dificuldade para
a dialética. Não que as coisas sejam mais fáceis para a metafísica. No próprio
livro de Stalin, já citado, na página 32, há uma frase de Marx, preciosa (e já
citada no presente livro): “‘A teoria adquire força material logo que penetra
nas massas’ (Crítica da Filosofia do Direito de Hegel)”. Mas vamos apenas
registrar que há infinitas dificuldades, que não cabe neste momento discutir.
A relação entre as ideias e a matéria desafia, encanta e confunde a filosofia, e a solução proposta pela dialética, entendida aqui na sua acepção materialista, é simples: a ideia é apenas o reflexo do dinamismo da matéria. Mas sendo
a dialética um instrumento de uma ideologia socialista e revolucionária, ela é
questionada no seguinte sentido: se as ideias são só reflexo e não podem interferir na realidade, de que adianta pensar e organizar as ideias revolucionárias?
Outra linha, para responder à mesma questão, é fornecida por Engels,
em Do socialismo utópico o socialismo científico, página 71, quando afirma
que (frase que também já citamos):
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“As forças ativas da sociedade atuam, enquanto não as conhecemos e
contamos com elas, exatamente como as forças da natureza; de modo
cego, violento e destruidor. Mas, uma vez conhecidas, logo que se saiba
compreender a sua ação, as suas tendências e os seus efeitos, está em
nossas mãos o sujeitá-las cada vez mais à nossa vontade e, por meio
delas, alcançar os fins propostos.”
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É difícil aceitar essa afirmação como marxista. A questão está
em aberto, dada a sua complexidade; a resposta dada por Marx, que
acabamos de citar, fica registrada como uma resposta legitimamente
dialética e materialista a essa dificuldade.
Como se pode notar, há duas questões muito próximas. Uma delas é
que devemos descobrir, principalmente sendo materialistas, de que serve
nosso trabalho de intelectuais. Para que serve a verdade ou a teoria, caso a
tenhamos? Mas essa questão está situada no capítulo 2, sobre os intelectuais.
A outra cabe aqui: como se relacionam as ideias e a matéria. Esta última
questão, evidentemente, é mais abrangente e filosófica do que aquela.
O nosso problema inicial pode ser assim reformulado: quem reflete melhor a realidade, a metafísica ou a dialética? Aparentemente, a dialética não só
Utopia e Marx

359

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

reflete melhor a realidade, mas se propõe a isso. O mesmo problema aparece
na metafísica, mas ali ele é menos importante e se organiza de outra forma.
Precisamos analisar com cuidado, fazer distinções. Um dos motivos
pelos quais o marxismo se aproxima do autoritarismo revolucionário nasce
de uma confusão. Supõe-se que abertura, bem como bons modos, delicadeza, e também democracia, uma metodologia rigorosa e cuidadosa são modos
burgueses e liberais. Não vamos nos dedicar a esse assunto agora, mas vamos
formular nossa conclusão: embora utopia e liberalismo sejam ideologias bastante distantes, opostas, ambas são a favor da democracia. Os socialistas
autoritários não são mais ou melhores socialistas por serem autoritários.
Parece que a questão fica mais bem formulada se substituirmos dialética e metafísica por marxismo e utopia. Vejamos. A utopia rejeita a proposição marxista e materialista de que o pensamento é apenas o reflexo,
geralmente retardado, da realidade. O pensamento molda, dinamiza, revela,
pressiona e dá sentido à realidade. Além disso, o pensamento é parte da
realidade, e a realidade é parte do pensamento.
Essa resposta é mais verdadeira do que a marxista e materialista? Não
faz muito sentido para a utopia discutir se é verdadeira ou se retrata bem ou
mal a realidade. A utopia está menos preocupada com uma teoria do conhecimento e mais com uma engenharia, em construir uma ideologia de melhor
qualidade. O importante é saber se essa proposição é mais plástica, se se presta
melhor a uma organização do mundo capaz de articular entre si as diversas
contribuições das diversas especialidades universitárias, principalmente interessa construir uma proposição mais adequada aos interesses do socialismo.
Não podemos tender a enxergar o universo como um bloco compacto. O universo é múltiplo, e essa visão é mais compatível com a ideologia
utópica, com a democracia e com o diálogo. Além de ser também uma
das versões de dialética, exatamente a versão que corresponde ao gosto
utópico. O mundo é múltiplo, e as diversas instâncias se relacionam com
dificuldades, se transformando de forma complexa. A realidade e o pensamento, inclusive, são instâncias diferentes que se transformam segundo
formas complexas, diferenciadas em cada circunstância histórica, social,
psicológica, dependendo do estágio de desenvolvimento das instituições,
da linguagem e do pensamento. Não faz sentido compreender o mundo
em si, separado da linguagem que o expressa. Até faz, mas o mundo em si
nada mais é do que uma linguagem, uma formulação entre tantas outras.
360

Luiz Gonzaga Teixeira

uç
ão

O mundo que não for retido nas teias de algum discurso não passa, no
presente momento, de uma remota possibilidade.
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2) Que espaço, e sua jurisdição, ocupam dialética e metafísica? O concreto é dinâmico. Ele se modifica. Por si mesmo e não por influência das
ideias. As ideias acompanham as mudanças do concreto e as refletem. O
concreto com suas mudanças formam estruturas que são refletidas dentro
do cérebro, formando ideias. Na versão de Hegel e Lukács, as ideias e o concreto formam um organismo, a totalidade, que se influenciam mutuamente.
Não parece, contudo, que nessa versão as ideias atuem sobre o concreto, e
sim que um seja o espelho do outro. O que realmente é dinâmico não é nem
o concreto e nem as ideias, e sim o todo.
A referência é a oposição primordial entre Parmênides e Heráclito. O
pensamento só consegue compreender coisas paradas. O que não retrata
com exatidão o que acontece quando a dialética, no fim do processo, transforma mudanças e oposições em leis? De qualquer forma, a dialética busca
o movimento, e a metafísica entende que o sentido que busca é algo parado;
mesmo que incida sobre o movimento, só se contenta quando o tem parado
diante de si. Em se tratando do cosmos como um todo, ele, evidentemente,
não pode estar em movimento, mas pode estar se transformando. Não fica
muito claro se o Absoluto – aqui já estamos com Hegel – pode estar se transformando ou mudando, já que o todo é o Processo, que engloba começo,
meio e fim. Uma planta nunca muda, pois ela engloba raiz, caule, galhos,
flores e frutos em toda sua biografia, desde o nascimento até a morte.
Algumas coisas do mundo, aparentemente, que não mudam nunca,
outras mudam totalmente. Não seriam dialética e metafísica duas teorias,
a primeira afirmando que tudo muda, e a segunda que nada muda, e assim
um dia saberemos qual das duas estava correta? As teorias se confirmam ou
não, ou os estudiosos agora percebem que uma está correta e a outra não,
ou, um dia, saberemos. A prova dessas teorias está em sua aplicação, principalmente na pesquisa, mas também na vida política e cotidiana.
Em outra apresentação desse aspecto da dialética materialista, temos
duas grandes interpretações ou tendências. Na primeira grande tendência, a
realidade é tudo e inclui o cérebro. Essa tendência, por sua vez, se divide em
duas subtendências: na primeira, o cérebro é parte essencial desse dinamismo: ele percebe possibilidades ainda obscuras, etc.; e na segunda tendência,
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o cérebro é secundário, ele apenas confirma, justifica, embora seja fundamental na consolidação de uma etapa. .
Já na segunda grande tendência, apenas a estrutura da realidade material é dinâmica, e é diferente, se opõe, mesmo quanto ao seu funcionamento, às ideias, que são paradas. Enquanto as ideias se organizam por modelos,
por desenhos, tendências, a realidade passa de uma situação para outra às
cegas, e a partir desse novo patamar, se desatam novas contradições, e assim
por diante, sem nenhum desenho ou planejamento.
Também aqui poderíamos abrir duas subtendências. Na primeira, o cérebro não interfere em nada na realidade, apenas reflete, e toda a sensação de
que as ideias interferem no rumo da história são pura ilusão. E na segunda
subtendência, o cérebro interfere sim, atrapalhando, puxando para trás, impedindo que a matéria siga adiante, desviando as pessoas da verdadeira luta.
Aqui, é bom lembrar, não estamos classificando, estamos deixando de fora,
a tendência mais hegeliana e utópica, segundo a qual é exatamente o mundo das
ideias que dá sentido, dinamiza, organiza e empurra para frente uma matéria em
si retrógrada e estúpida. Onde se encaixa o marxismo? Acredito que deveria se encaixar em algum lugar, pois não me parece possível, examinando detalhadamente,
que se possa defender tudo ao mesmo tempo. E não defender nada também.
Enfim, temos a tentação de apresentar dialética e metafísica não como
dois métodos ou ideologias que se opõem, mas que se completam, cada qual
em seu reino. O reino da dialética são as coisas materiais, e o reino da metafísica
é o mundo das ideias. O problema dessa tentação é que ela simplifica as coisas.
Principalmente, insistimos, é duvidoso que as ideias sejam paradas e simples.
Para que as duas metodologias fossem complementares, elas deveriam
se contentar cada uma com o seu reino, abandonando o outro reino para
a outra. No entanto, é difícil delimitar com clareza onde acaba um reino e
começa outro e arrefecer os ímpetos imperialistas de lado a lado, já que esse
ímpeto parece ser uma parte essencial de cada metodologia. O que resta é a
possibilidade de que sejam duas visões antagônicas, mas de um antagonismo
que se completa. Se for possível. E parece possível. Cada coisa do mundo,
como uma pedra, um autor, um poema, um país, não é propriamente uma
coisa, mas se reflete e é diferente na ideologia em que se reflete, e assim a
mesma pedra é uma coisa refletida no Franciscanismo, outra na geografia,
outra na Geologia, outra em Carlos Drummond de Andrade, etc. Todas
essas visões se completam? Às vezes sim, mas nem sempre.
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3) Síntese ou especificidade? São duas perguntas: “como se relacionam
entre si a ideia e a matéria” e como se relacionam entre si a metafísica e a
dialética? A primeira pergunta pode ser chamada, em sentido largo, de uma
pergunta científica, e a segunda de pergunta epistemológica ou metodológica. A primeira, como se relacionam entre si essas duas realidades ou partes
da realidade, a ideia e a matéria, e a segunda, como se relacionam entre si
essas duas abordagens, como deveriam se relacionar, como se propõe que se
relacionem, a metafísica e a dialética.
Internamente, as duas questões se relacionam de formas diferentes, e
interessa ao diálogo universitário preservar as duas especificidades. Para a
topologia, sem dúvida, interessa preservar e compreender.
Por um lado, é possível um olhar metafísico sobre a existência, e por
outro lado, certamente, em sentido contrário, há um olhar material sobre a
ideia. E então não seria possível um olhar global sobre a matéria e a ideia,
que não seja nem material (materialista ou dialético) nem metafísico?
E também não parece que seja possível reduzir uma coisa à outra. Não
parece possível a dialética engolir a metafísica de forma que ninguém sentisse sua falta, porque então a dialética cumpriria todas as tarefas a que se propõe a metafísica, e melhor. Nem o contrário, a metafísica engolir a dialética.
E seria desejável? Apenas se uma forma de conhecimento superior preservasse da dialética e da metafísica, a sua força, que evidentemente reside em sua
especificidade. O que parece improvável.
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4) O papel da visão e do tempo na metafísica e na dialética. Visibilidade. A partir do livro Crítica ao Programa de Gotha, de Marx, podemos
propor a seguinte imagem: tomemos três eventos consecutivos, A, B e C,
como já fizemos algumas páginas atrás.
Na primeira abordagem, utópica ou metafísica, que são a mesma coisa
nessa perspectiva, ABC formam uma linha. Ou, seja, de A se visualiza C, e B
é um meio, um degrau para que de A cheguemos a C. Agora passemos à segunda abordagem, dialética. Temos A, e vivemos dentro de A, suportando e
desatando suas contradições. Das contradições de A nasce B. Agora estamos
dentro de B, e de novo procuramos viver, compreender suas contradições,
até que num dado momento passamos para C.
Na abordagem linear de A, se enxerga B e C, e, aliás, um tão bem
quanto o outro, porque B não passa de um degrau para. Já na abordagem
Utopia e Marx
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dialética de A, não seria então possível enxergar C, porque as contradições
de B jamais poderiam ser compreendidas a partir de A. De A se enxerga A
mesmo, o que propõe muito trabalho, e só daí, a partir de A e com dificuldade se enxerga B. Não mais.
Todas estas reflexões poderiam ser repetidas para uma linha onde há
três pontos, A, B e C, um ponto no começo, outro no meio, e outro no fim.
Quando pensamos em uma linha, quase sempre a submetemos ao tempo,
como se A fosse antes, B depois e só depois, no fim, o C. A grande diferença
entre o espaço e o tempo está em que, no tempo, estando em B, A se transforma em passado, e só pode ser acessado através de uma representação, e
C se transformar no futuro – aqui a diferença é mais profunda –, que só
pode ser representado, mas aqui com muito maior dificuldade; não sabemos
como será C, e, se soubermos, o tempo não está caracterizado.
Ou seja, se sabemos C, se enxergamos C, simultaneamente com B
e A, então, como no caso das bolas de cristal ou das máquinas do tempo,
eliminamos o tempo em sua compreensão natural. Em uma sequência em
que C não está envolto em brumas, mas está claro, como o presente, não
se configura o tempo. Prever o futuro com absoluta clareza é transformar,
mentalmente, o tempo em espaço. Só mentalmente, porque de qualquer
forma, entre espaço e tempo a acessibilidade é muito diferente, no tempo só
temos acesso ao presente, que é, de certa forma – desde Kant até Einstein,
exclusive –, o próprio espaço.
Ou seja, no tempo apenas o presente nos permite acesso a todos os
pontos, a todos os pontos que habitam este mesmo instante em que eu estou
agora, no presente, por isso podemos chamar a todos os pontos da linha, no
espaço, de simultâneos. O que é um pouco contraditório, porque logo que
eu me desloque para um ponto simultâneo, levo algum tempo, e só atinjo
um ponto que naquele momento da partida era futuro. A não ser que o faça
com o olhar, e que suponha, ficticiamente, que dispostos todos os pontos
sobre uma folha de papel, estão tão próximos e acessíveis que o tempo necessário para atingi-los é desprezível.
Há duas imagens topológicas comuns na sabedoria popular que estão
próximas do nosso problema. Deus escreve certo por linhas tortas e há males
que vêm pra bem. As duas frases parecem querer dizer a mesma coisa, a ideia
de que para se chegar a algo bom se possa, ou se deva inevitavelmente, passar
por algo mau. Contudo, a primeira, deixando de lado a presença divina, sig364
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nifica que em um planejamento se justifica, desde que esteja claro o objetivo
final, passar por algo qualitativamente diferente do objetivo. E a segunda,
pelo contrário, é lotérica. É possível que aconteça algo mau, ou, o que é um
pouco diferente, certamente vai acontecer algo mau, da mesma forma pode
acontecer algo bom. O para (pra) da frase acima sugere uma pequena modificação nessa ideia. De repente, acontece algo mau, mas pode ser que, não
por acaso, mas como consequência de algo mau, venha algo bom.
Na verdade, o que a frase afirma é que a função de acontecer algo
mau é preparar e produzir em seguida algo bom. O que temos aqui é uma
interpretação mais lotérica e providencial. No caso de ter acontecido algo
mau, pode ser que uma intenção oculta, que eu não compreendo, esteja
enviando um sinal, de uma lógica incompreensível, que anuncia algo bom
em seguida. Lotérica e absurda, como se os signos pudessem anunciar o seu
oposto. Não no universo das ideias e da representação, evidentemente, mas
na prática. A aurora anuncia a noite, o sangue anuncia a felicidade.
Estamos aqui entrando em um amplo tema, ao qual o presente livro não
reservou praticamente espaço algum, a interlocução com esses diversos pensadores desconstrutores, avessos à racionalidade (Schopenhauer, Nietzsche, Sorel,
Bataille, Derrida, e outros de classificação mais difícil, como Freud e Foucault).
Habermas, expondo ideias de Foucault, afirma que “O historiador crítico será o primeiro a dissolver as falsas continuidades e a prestar atenção às
quebras, limiares e mudanças de direção. Ele não postula qualquer relação
teleológica, não se interessa por grandes causalidades, não conta com síntese, renuncia a princípios de articulação como o progresso e a evolução e não
divide a história em épocas” . Não só o historiador, mas o filósofo e o cientista social também teriam seu faro apontado para diferenças, e seu propósito
não para construir o sentido, e sim para desconstruir. Em uma sequência
ou grupo de eventos, esse tipo de pesquisador não estaria em busca de um
desenho global, mas, havendo a tentação de se ver um desenho, ele buscaria
exatamente os seus pontos de fratura, os pontos onde ele não funciona.
Suponhamos, para dar nomes aos bois, que temos não A, B e C e sim
capitalismo, socialismo e comunismo. Quando vivemos no capitalismo, não
podemos visualizar com clareza, a não ser em alguns aspectos muito abstratos,
o que vai ser C, o comunismo. A instalação do socialismo é uma tarefa para
nós, que vivemos sob o capitalismo, porque ele nasce de dentro, das presentes
contradições. Mas o comunismo é uma tarefa que não deve nos ocupar agora.
Utopia e Marx
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Como se pode notar, no tempo podemos estar em B, sendo A o passado
e C o futuro, mas podemos também estar em A, de forma que assim B é o
futuro próximo e C o futuro distante. (É óbvio, poderíamos também estar
em C, sendo B o passado próximo e A o passado mais distante, mas isto não
interessa neste momento). Se estivermos em B ou em A, nossos esquemas se
prestam a funções muito diferentes. Suponhamos que estamos em B, aqui
temos uma posição adequada para mostrar o quanto são diferentes o passado
e o futuro, um na memória e outro na imaginação. Se estamos em A, como se
dá no Crítica ao Programa de Gotha, de Marx, o problema é outro, é o fato de
que de A não se enxerga C. (Se estivéssemos em C, a imagem, no caso de um
passado mais próximo e outro mais distante, teria pouca serventia, parece.)
Podemos até sugerir que a essência da diferença entre metafísica e dialética
estaria na visibilidade. Aqui, na abordagem no tempo, a visibilidade se manifesta
na relação entre as etapas. A metafísica exige uma visibilidade do caminho, e a
dialética exige que o caminho seja empreendido passo a passo, etapa por etapa,
sem visibilidade. Evidentemente, a dialética ressalta as relações materiais, pontuais e atuais, e a metafísica ressalta a cultura, as ideias e a ideologia: é através delas
que se vê e se representa a linha desde o começo até o fim.
Hegel, no Prefácio à Fenomenologia do Espírito, se refere à diferença
entre compreender olhando por cima, de um mirante, e compreender experimentando por dentro. Já nos referimos a esse esquema, porém aqui o que interessa é que ao chegar perto o que eu quero é enxergar bem, enxergar a minúcia, o detalhe, e quando eu olho por cima também o que eu quero é enxergar,
mas agora o que me interessa é outra coisa, é estabelecer vínculos, apreender a
organicidade, abranger com a vista, compreender a aparência externa e geral.
O Absoluto é, por esse ângulo, a síntese entre a compreensão por dentro e por cima, que podem receber os nomes, respectivamente, de experiência e ciência. Sentido significa olhar as coisas todas ao mesmo tempo, como
quer a metafísica, formando uma unidade, mas significa também, como
quer a dialética, examinar pontualmente como cada par se relaciona, ou, no
tempo, como se passa de um momento a outro, para daí atingir um todo
orgânico. Traduzindo para a linguagem que acabamos de introduzir, o mirante é o espaço, pois ele está localizado em um quadro, uma estrutura onde
tudo se vê. E a experiência está relacionada com o tempo. Na experiência só
vemos um momento de cada vez, como K em O processo, que examinava a
catedral de Praga com uma lanterna:
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“Quando K. se voltou casualmente para trás viu a pouca distância dele outro
círio igualmente aceso, posto em uma coluna alta e poderosa. Por formosa
que fosse essa luz, era de todos os modos inteiramente insuficiente para iluminar as imagens dos altares laterais; aquela luz antes aumentava as trevas”.
“(...) teria de se contentar em contemplar centímetro a centímetro alguns
quadros à luz da sua lanterna elétrica de bolso. Por comprovar que era o
que se podia esperar de tal procedimento K. se dirigiu a uma capela lateral
próxima, subiu pelos degraus que o separavam de uma baixa balaustrada de
mármore, e inclinando-se para diante sobre ela, iluminou com sua lanterna
o quadro do altar. A luz trêmula que se mantinha permanentemente acesa
no altar impedia uma visão clara. A primeira coisa que K. viu e em parte
adivinhou foi um alto cavaleiro de armadura, representado em um extremo
do quadro. (...) O cavaleiro parecia observar atentamente alguma cena que
se desenrolava em frente dele. (...) Quando finalmente dirigiu a luz de sua
lanterna à parte restante do quadro, comprovou que se tratava de um enterro
de Jesus Cristo realizado segundo a clássica concepção.”
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Mas mesmo essa analogia tem um defeito. Quando andamos por um
quarto ou catedral escuros, a vela ou lanterna nos ilumina um ponto, mas
todo o cômodo está presente, e não há uma diferença essencial entre os pontos por onde passamos e os pontos por onde vamos passar. Os outros pontos
estão presentes e parados, como os pontos de um espaço, como os pontos de
uma folha de papel. No tempo, a diferença entre passado e futuro é qualitativa. O futuro que se desdobra diante de nós, a não ser em uma visão muito
determinista, não é como um tapete que nós apenas pisamos agora, mas,
pelo contrário, se desenvolve, está sob as regras do processo, tanto quanto
nós mesmos, os caminhantes.
Analisando em conjunto, a metafísica permite a visualização de todo o
tempo e todo o espaço, o que é positivo. Contudo, é negativo porque, então, ficam menos prováveis as surpresas, menos provável o interesse efetivo pelos fatos,
mesmo pelos fatos do pensamento. E a dialética, embora mais tateante, menos
certa e segura, é mais emocionante. Ou seja, visualização e emoção apareceriam
de forma inversamente proporcional, se mais de uma, menos da outra.
O tempo pode ser encarado como começo, meio e fim, e também
como todo e partes. Todo e parte, no tempo, ficam caracterizados com o
conceito de planejamento. Processo também. O planejamento consiste em
Utopia e Marx
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enxergar o tempo como um todo, e cada momento como uma parte. Parte
ou momento de um processo. Tudo bem, mas voltamos a afirmar que então
o planejamento reduz o tempo ao espaço. Inconformados com a imprevisibilidade do tempo, o reduzimos ao espaço, quer dizer, planejamos, fazemos
de conta que no tempo temos diversos momentos visualizáveis e acessíveis
simultaneamente, como se fossem pontos do espaço.
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5) Virtualidade. Vamos, de início, nos concentrar em uma distinção
que sobrevoamos e atropelamos: a diferença entre tempo e espaço, no que
se refere à acessibilidade.
Em princípio, a visualização de um conjunto não faz distinção se se trata do
espaço ou do tempo. Temos diversos pontos, em um espaço, e enxergamos todos
eles simultaneamente, ou temos diversos momentos em um espaço de tempo, e
enxergamos todos eles. Entretanto, há uma diferença muito importante.
No mundo material, os pontos do espaço podem ser acessados, desde
que se tenha alguma forma eficiente de transporte. Mas, ainda no mundo
material, o mesmo não acontece com os diversos momentos do tempo. O
momento que passou não pode mais ser acessado, e nem o momento que
ainda não chegou. A não ser o passado através da memória e o futuro tendo
paciência para que chegue a hora.
Como acabamos de ver, ao percorrer uma catedral com uma lanterna,
centímetro a centímetro; embora em cada momento tenhamos acesso apenas a um desses centímetros quadrados, podemos voltar a qualquer um deles
com a mesma facilidade com que avançamos por centímetros ainda novos.
No mundo das ideias, todos os pontos podem ser acessados e manipulados, no espaço ou no tempo. As ideias seriam como os fatos em um filme,
nós assistimos duas cenas de um filme, uma depois da outra, mas apenas
para compreender o filme, porque na posse de um controle remoto e de
botões podemos acessar o segundo fato estando no primeiro e vice-versa. No
mundo das ideias, o presente é apenas uma convenção, uma virtualidade:
temos aqui o tempo, como se fosse uma régua, que podemos ver de ponta a
ponta, e façamos de conta que agora eu estou aqui, neste ponto, o presente.
Nas ideias, tudo aparece como no espaço, e até precisamos nos esforçar para representar com clareza o tempo entre as ideias, como um fluxo.
Devemos recorrer a imagens como um túnel, uma fita que se desenrola ou
enrola, um automóvel em uma estrada visto de longe, ou, estando dentro
368

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

do automóvel, a imagem que passa pela janela se alternando, os risquinhos
utilizados em desenho animado para indicar o deslocamento, uma seta, um
objeto deformado pelo deslocamento.
Observemos melhor o comportamento das ideias. Tomemos um punhado qualquer de ideias. Até aqui podemos ter tido alguma relação com
a realidade. Algumas dessas ideias podem ter surgido de outras ideias, mas
outras não, surgiram da realidade, são as ideias adventícias de Descartes. De
qualquer forma, não há entre as nossas ideias uma única, muito menos um
grupo, onde a realidade não esteja imiscuída, de diversas formas.
Mas agora vamos dar as costas para a realidade e vamos nos ocupar
unicamente com as ideias. Vamos comparar umas com as outras. Algumas
podem ser desenvolvidas. Outras vão ser aplicadas a outras. Uma ideia
como, por exemplo, processo, amadurecimento ou relação pode ser aplicada a outras ideias como Napoleão, Brasil ou criança. Digamos que o desenvolvimento das ideias sem a interferência da realidade é, de certa forma,
como a inércia, previsível. Pode haver surpresas, mas por ignorância nossa.
De repente, pode surgir uma ideia completamente nova, mas não há surpresas no seguinte significado. As ideias se desdobram e se casam, mas não
se quebram, nem sofrem súbitas reviravoltas. Isso acontece, aparentemente,
em parte, porque no mundo das ideias o tempo parece ser apenas virtual.
Vejamos uma explicação. Eu penso algo, um pensamento A, e depois,
num outro momento, eu penso o pensamento B. O pensamento A se refere
à ideia “a” e o pensamento B se refere à ideia “b”. O pensamento, o pensar,
é um fato físico, um evento do cérebro, visto por outro ângulo, no entanto,
a ideia é algo fora do mundo, uma coisa desgarrada, que apenas por acaso se
liga ao mundo físico e ao tempo.
Deixo registrado aqui que não estou convencido de que o que foi exposto acima seja correto. Os pensamentos não são tão manipuláveis quanto às
ideias. Sugiro, para discussão, que as ideias apenas parecem acessíveis a todo o
momento. Mas efetivamente não são. As ideias são complexas e construídas.
Se atingirmos uma ideia em um momento, nunca poderíamos tê-la atingido
antes, em outra época, talvez nem mesmo uns minutos antes. Assim, apenas
virtualmente as ideias são acessíveis e manipuláveis de forma absoluta, mas, de
fato, no que diz respeito à sua inserção na sociedade e na Psicologia, uma ideia
pode estar lá, no mundo das ideias, mas de fato não ser acessível para este ou
aquele indivíduo, ou para este indivíduo sim, mas não agora.
Utopia e Marx
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Em parte, a confusão nasce porque quando dizemos ideia logo se pensa
nos universais, as ideias tomadas somente em seus contornos. A ideia de cadeira, em seus contornos, é insípida, igual para todas as cadeiras do mundo, mesmo as inexistentes e aquelas em que se sentam os personagens dos romances.
Pelo lado de dentro a ideia de cadeira é tão viva e dinâmica como as pessoas e
os países. A ideia de cadeira por dentro, inclusive, é cultural e histórica.
Virtualmente, um grego ou um egípcio antigos poderiam pensar na fragmentação do tempo, na história, na utopia, na fome do mundo, na ecologia,
que são recursos de que eles não dispunham. Mas, de fato, essas ideias para eles
eram inacessíveis. Coisas que pensamos na infância são diferentes daquelas que
pensamos aos sessenta anos, e nem aos sessenta somos capazes de recuperar, no
seu frescor, detalhes e relações, as ideias da infância, quanto, muito menos, uma
criança pode vislumbrar o que nos passa pela cabeça aos sessenta.
E, radicalizando, e dando um passo adiante, certas ideias muito complexas somente podem ser acessíveis uma única vez, depois nós nos lembramos dela, nós as recuperamos, mas se trata sempre de aproximações, fracas e
frias. Exatamente como acontece com os fatos, que são vivos quando acontecem e depois são mais frios, quando são recuperados da memória.
Uma imagem pode ser didaticamente eficiente para mostrar que concebemos as ideias diferentes do pensamento, quer dizer, as ideias estão sempre lá, em algum lugar, prontas, e o pensamento, às vezes, as capta e traz
para o mundo físico, do cérebro. O pensamento é uma experiência que pode
ser muito viva. Seria o seguinte: nos causa até angústia pensar que provavelmente muitas, infinitas ideias, nunca serão pensadas por qualquer pessoa,
em qualquer momento da história. Berkeley diria que certamente por Deus,
e também talvez por um ou outro anjo e demônio. Dessas, algumas são
ideias simples, que poderiam ser perfeitamente pensadas, mesmo por crianças e por pessoas nada inteligentes ou cultas, e não o são apenas por acaso.
Mas outras não poderiam ser pensadas de forma alguma, porque seriam
ideias constituídas por um estofo inimaginável, onde não há nem números,
nem cores, nem sentimentos, nem formas, nem nada que nós seres humanos
conhecemos, e sim outras coisas.
Alguém poderia afirmar que há tantas surpresas no mundo das ideias
quanto no mundo material, pois nos dois casos só há surpresas quando por
ignorância não sabemos prever o que vai surgir depois. Deixemos a discussão em aberto. Entretanto, fiquemos com a proposta mais simples de que,
370

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

se há surpresas no mundo das ideias, elas são diferentes daquelas que temos
no mundo material. Que tipo de diferenças são essas é uma pergunta que
exigiria para si um livro inteiro.
Agora, já nas trilhas da dialética, tomemos algumas ideias, mas, em vez
de darmos as costas para a realidade, desta vez vamos estabelecer uma ponte
com a realidade. Nenhuma ideia vai ser tomada em si, mas procuraremos
compreender de onde saiu e então vamos examinar a sua fonte.
João, pedra, Brasil, Napoleão, história, sociedade, dinheiro, lutas, filosofia, nenhuma dessas palavras seria tomada aqui como uma ideia, e sim como
uma luz que ilumina – ou como um dedo que aponta para – um objeto real,
em desenvolvimento, vivo. Aqui, mesmo que estejamos instalados em uma
teoria, ela dialoga com a realidade, e a todo o momento ela deve ser revirada,
contrariada pela realidade. As ideias dialogam, aprendem com a realidade,
e também têm a pretensão de influir sobre ela, pelo menos em uma versão
menos marxista da dialética. As ideias também são concebidas como um fato,
entre outros, mental e social, algo que acontece no mundo, na história.
A distinção procede, mas contém pelo menos um equívoco. Se as
ideias são nosso centro, nosso interesse, e ainda assim nos voltarmos para a
realidade, não estaremos sendo, só por isso, exatamente ou necessariamente
dialéticos. Posso permanecer absolutamente fiel ao meu interesse primordial
pelas ideias, apesar de naquele momento estar no trato com objetos materiais. A realidade é admitida como uma forma de melhor compreender, de
fazer tensão sobre, de dividir e enriquecer as ideias.
Aqui, utilizado uma forma metafísica mais flexível e moderna, as
ideias nos guiam em peregrinação pela realidade, mas não para serem autoritárias, teóricas ou dogmáticas, e sim como um fio que nos conduz e
nos permite ir mais fundo, como uma antena sensível às menores vibrações, como um eixo que organiza a experiência como sentido. Olhando
para dentro das próprias ideias, eu vejo brilhando no fundo a exigência
da realidade, o interesse em dialogar com o lado de fora. A ideia é assim,
voltada para fora. Quando eu, do ponto de vista da ideia, olho para a matéria, eu corro o risco de ter uma visão geral, de todos os pontos, inclusive
passados e futuros, dentro e fora, e assim manter sobre a realidade uma
estrutura que não é dela, é da ideia. A dialética exige que se abandone a
pretensão de onipresença, para sofrer e assim perceber melhor a realidade,
e, pela realidade, perceber e compreender melhor a própria ideia.
Utopia e Marx
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A grande força do pensamento está exatamente em uma obviedade:
substituir objetos duros, pesados, presos ao tempo, às vezes distantes, que
se corrompem, por significantes, principalmente por ideias abstratas, que
são plásticas, divisíveis, leves, pois ideias podem ser manipuladas, acessadas,
trocadas, dissolvidas e remontadas quando se queira.
A condessa de Newcastle, que vamos citar na página xxx336 em espaço
mais próprio, toca em um ponto delicado, o capricho. A ideia se presta, e aí
é que se mostra em toda sua força, ao capricho. Posso fazer nas ideias até o
absurdo, até certo ponto, o errado, o que eu não quero, e depois refazer, se
me der vontade. É da essência da matéria ser dura, é da essência da ideia ser
virtual. A tecnologia projeta para um futuro infinito o fim da distância, o
dia em que toda a matéria poderá ser manipulada exatamente como se fosse
uma ideia. (Embora, de passagem, não devamos deixar de anotar que no
mundo toda a única coisa absolutamente dura e imutável é a ideia.)
Iniciamos esse item em torno de virtualidade e visibilidade. O pensamento tem a diferença e capacidade de acessar e de virtualmente representar
e assim enxergar e ter à sua disposição todos os elementos, o tempo todo, o
que não é possível no mundo material. E depois passamos a examinar outros
aspectos da visibilidade, um pouco apenas reorganizando conceitos já apresentados em outros momentos do livro.
Virtualidade (quase sinônimo de acessibilidade) e visibilidade certamente não significam a mesma coisa, mas não são conceitos totalmente distintos, se tocam. O zigue-zague e enxergar cada ponto de uma
vez, que não são a mesma coisa, certamente se opõem à capacidade de
representar todos os pontos em um quadro, de forma a dispor de todos,
tornando-os acessíveis em cada momento. A vivência, a experiência viva
e próxima das coisas, tanto objetos, fatos, quanto ideias, está mais próxima da dialética, pois daí não é possível nem virtualidade nem visibilidade. E o mirante, a acessibilidade absoluta, a distância manipuladora e
intelectual tem certa semelhança com a metafísica.
Porém, há complicadores que não podemos examinar aqui. Poderíamos, por exemplo, ver por essa linha alguma proximidade entre dialética
e romantismo, no significado de que ambos valorizam os sentimentos e
se afastam do intelectualismo. Que a dialética se afasta do intelectualismo
mereceu aqui até um espaço próprio, mas não exploramos nem um pouco
as possibilidades da proximidade entre dialética e romantismo.
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O que é secundário. Básico é que a dialética se opõe ao ideal da virtualidade. Mas, como vimos em Hegel, a formatação da dialética materialista,
que exclui as ideias, pode ser tida apenas como uma das metades, ou seja, que
não abarca toda a compreensão do mundo, matéria e ideias, como processo.
Há uma especificidade na matéria, e há outra nas ideias, o que se reflete na
dialética e na metafísica. Dialética e metafísica refletem a matéria e as ideias,
suas diferenças. Sem querer, assim, aplainar, reduzir e destruir a especificidade
de cada uma. Uma das especificidades da matéria e da ideia é a serem insuficientes, terem essa paixão pela outra, que a contradiz e completa.

Visões panorâmicas das comparações entre dialética e

ida
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1) Apresentação sumária das formações epistemológicas. Vamos, neste
item, falar de diversas formações epistemológicas, ou epistemes, ao mesmo tempo. O que pode causar alguma confusão em um leitor menos disposto a penetrar nesse pequeno cipoal. E que pode ainda causar decepção em leitores que
gostariam de uma exposição mais detida e completa. O objetivo de se apresentar
sumariamente todas ao mesmo tempo é possibilitar uma visão de conjunto, para
caracterizar cada uma e compreender, ainda que superficialmente, as fronteiras.
Tal tipo de apresentação tem dois defeitos, é difícil de acompanhar e superficial;
espero que o leitor fique convencido da sua necessidade.
Já foi feita uma apresentação, mas daquela vez com o objetivo de enfocar
o problema da totalidade. Aqui, o que nos preocupa é principalmente como
se situam a metafísica, a Desmontagem e o Cientificismo, de onde nasce a dialética. Apenas para sermos organizados, vamos apresentar, além das grandes
formações epistemológicas (Religare, Desmontagem, Cientificismo e Dialogismo), uma definição sumária de metafísica, utopia e ciência. Vamos fazer
uma apresentação algo distorcida para priorizar os pontos em que as diversas
formações epistemológicas se caracterizam uma em relação às outras.
A justificativa para a inclusão e do risco de empreender essa classificação neste livro é óbvia: situar utopia e marxismo dentro de um desenho
mais amplo. As afirmações, conceitos, propostas metodológicas não são
dogmas, mas provocações. O espaço de pesquisa é este: qual a especificidade
Utopia e Marx
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do pensamento em cada época da história da humanidade, particularmente
a ocidental? Quais as diferenças? Quais os métodos? Quais os pontos em que
podemos nos fixar para perceber ali a diferenciação mais clara?
Por exemplo, a passagem, entre os séculos XIX e XX, do “que” ao
“como”, da ciência à técnica, do diagnóstico à relação; entre a Antiguidade e
a Idade Média, a passagem de um deus atarefado com seus próprios problemas para um deus interessado e centrado nos problemas humanos. O problema maior é compreender se tal conjunto de pontos perfaz um desenho
compreensível; e se esse desenho se distribui em torno de uma lógica.
Religare, a formação que propomos para se compreender a Antiguidade, pode ser exposta da seguinte forma: no início do mundo havia uma
totalidade, que, um dia, em consequência de um evento cuja explicação é
secundária, se rompeu, e daí surgiu um grande número de coisas, tais como
objetos, seres vivos, pessoas, ideias. Se quisermos compreender qualquer coisa, assim como acontece com um quebra-cabeças, temos que descobrir onde
a peça se encaixa na totalidade originária. Mas, também como no quebra-cabeças, e como na metafísica, olhando dentro de cada peça podemos descobrir ali dentro um sinal que indica a sua posição inicial. A sua essência é
também a sua posição no todo.
metafísica, aqui, significa compreender as coisas tais como elas são enquanto modelo ou ideia, dando as costas para a realidade, pelo menos em
um primeiro momento. Entre o modelo e a coisa viva, histórica, acidental,
a metafísica prefere o modelo ou abstração. A metafísica toma os objetos e
os isola para os compreender melhor. A metafísica despreza as diversas manifestações de um objeto e vai em busca da sua essência, como se buscasse o
seu autor, o cérebro ou intenção que está por trás das diversas manifestações,
o eixo que liga entre si as diversas partes, acidentes, atributos. O verdadeiro
por trás dos engodos ou máscaras. O que pode ser entendido como a busca
de uma aura, de algo que está além da pura análise e da pura materialidade.
O que está por dentro, além da casca ou aparência.
Em princípio, se começamos pelo modelo, e depois procuramos enriquecer e atualizar esse modelo testando-o na sua inserção, ou no seu diálogo
com a realidade, o que temos ainda é metafísica. O importante é por onde
se começa, pois esse lugar continua funcionando como referência durante
o processo. Contudo, é comum entre os metafísicos acabarem digamos se
viciando no modelo e desenvolverem certa má vontade em relação à realida374
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de, a ponto de forçarem a realidade a se encaixar em seus modelos, ou, ainda
é comum também simplesmente se encantarem com seus modelos e teorias, com o mais absoluto desinteresse pela realidade. O que revela preguiça
mental ou aversão por algumas tarefas intelectuais bastante necessárias, ou
apenas preferência; enfrentar as dificuldades do modelo e das ideias, sim,
por maiores que sejam, mas não as – incômodas e desprezíveis – contradições, imperfeições ou exceções, que são acidentes típicos da realidade. (Mas
não devemos confundir as doenças da metafísica com a própria metafísica.)
A Desmontagem (formação candidata a ser a episteme dos séculos XVII e
principalmente XVIII) acredita que um objeto deva ser compreendido a partir
de suas diversas partes. O todo é a confusão, as partes são a luz, o esclarecimento.
Ver com clareza é enxergar entre. É fazer com que a luz penetre e dissipe a sombra, estabelecendo fronteiras claras. E também acredita (de forma semelhante à
metafísica) que, para ser compreendido, um objeto deve ser separado (afastado,
isolado), para ser introduzido depois aos poucos na realidade.
A desmontagem pode se dar no espaço, que é mais primária e mais
óbvia, ou no tempo. Essa redução do objeto ao seu início é a desmontagem no tempo, a redução ao início, para uma posterior reconstituição do caminho. Aqui, aparentemente, a Desmontagem se aproxima do
Religare, pois ambos procuram o princípio. Contudo, o princípio mais
importante, para a Desmontagem, é o início do conhecimento, o eu.
Enquanto que o início mais importante para o Religare não era individual, mas cósmico, o início do universo, da Terra, da humanidade ou
do pecado. Na Desmontagem, o conhecimento é desmontado até chegar
à mente ou no eu, e daí se tenta reconstituir todo o processo, parte por
parte (cartesianamente), pelo qual o objeto percorre todo o caminho do
mundo material até o conceito, passando pelos sentidos.
O próprio sujeito, que era trágico e passivo no Religare, aqui é intelectual e analítico. É porque acredita no sujeito analítico e porque busca
analisar e reconstituir o processo do conhecimento que a Desmontagem se
fixa na experiência (Empirismo: outra de suas faces). A falha mais comum
na Desmontagem é não levar em conta o conjunto e o funcionamento, se
satisfazendo com a contemplação das partes isoladas e com obsessivas classificações. Evidentemente, também, a mudança do ambiente religioso, do
Religare, para o ambiente analítico, leigo e psicológico, da Desmontagem,
traz profundas consequências.
Utopia e Marx
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Outra face, uma das principais, da Desmontagem é o romantismo.
Ao mesmo tempo em que a Desmontagem gera uma supervalorização do
raciocínio e da análise, cria as condições para a valorização dos sentimentos, da natureza e de aspectos irracionais do ser humano e da sociedade. Provavelmente, face é um conceito inconveniente, a verdade é que
Desmontagem, racionalismo, empirismo, romantismo, e provavelmente
utopia, sob certo aspecto, classicismo, intelectualismo são formações epistemológicas próximas. E sugerimos, aqui, que a Desmontagem seja a formação mais representativa do grupo.
A razão primeira pela qual a Desmontagem ou o romantismo valorizam ao mesmo tempo o raciocínio e de outro os sentimentos é a seguinte:
a Desmontagem desfaz a sociedade em indivíduos, capazes de pensar e produzir, e de colaboração, e depois procura compreender como funciona esse
indivíduo isolado da sociedade, fora e antes da aculturação, e daí o interesse
pelas pessoas na sua materialidade e no seu estado puro, e então, os Robinsons, selvagens, o homem primitivo e a criança.
A utopia também desmonta, tanto no espaço quanto no tempo, mas
o seu objetivo é apenas reconstituir e atingir um projeto. Desmontar para a
utopia é apenas a primeira parte de um único projeto, que se completa com
a reconstrução: desmonta para montar de novo. Mas, ao contrário do Iluminismo (Desmontagem), não dá tanta importância ao cérebro. Entretanto,
não faz como o romantismo, que coloca todo o peso sobre os sentimentos.
Difere do romantismo e do racionalismo porque acredita em algo parecido
com o esprit de finesse proposto por Pascal, ou seja, um pensamento sensível, capaz de perceber sutilezas, e não uma máquina implacável.
A utopia foge para longe do objeto em busca da reflexão, mas, ao
mesmo tempo, tem um interesse fundamental pelo objeto e pelas coisas
materiais, pois foge exatamente para mudar. Entre os defeitos comuns aos
utópicos entre outros podem estar o autoritarismo e o intelectualismo, as
mesmas dificuldades dos iluministas em relação à realidade.
O Cientificismo (que no conjunto de teorias aqui proposto figura
como episteme do século XIX), ao contrário de todas as outras formações,
acredita na totalidade orgânica, não da ideia, mas da matéria. Todos os objetos são propostas físicas de sobrevivência. É como se cada objeto do mundo
procurasse demonstrar uma saída, em concorrência com outras, do problema, enfrentado por todos, de sobreviver.
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Os animais, os animais superiores e depois o homem, com o pensamento, são, cada ser individualmente, mas, sobretudo cada espécie, uma das
propostas de ocupar um lugar no mundo, o que significa – entre os seres
vivos – ser capaz de sobrevivência. Inclusive cada ser compete para demonstrar que a sua espécie é a melhor saída, a melhor proposta para sobreviver.
Nós, homens, pensamos para sobreviver. A ciência também pode incorrer
no erro do autoritarismo, de fabricar uma realidade desdobrada de suas fórmulas, sem nada de pitoresco, imperfeições ou exceções.
Também o Cientificismo (assim como a Desmontagem produz o romantismo) dá continuidade à linha de contestação da racionalidade. O motivo epistêmico básico parece ser que a ciência é deslumbrada com a força,
muitas vezes cega, da natureza bruta. Se no Iluminismo é surpreendente
a valorização da natureza irracional, o questionamento da razão, aqui, no
Cientificismo, essa tendência se aloja em profunda sintonia: a natureza é
que tem sua própria razão, que critica e situa a razão humana.
A dialética, serva ou irmã da ciência, e do materialismo, propõe que
cada objeto material e cada fato fazem parte de um objeto ou fato maior,
mas que somente pode ser percebido em um nível de complexidade acima.
Lógica que só se completa na totalidade. As coisas materiais se relacionam
de acordo com uma lógica que, refletida no cérebro, é o que chamamos de
pensamento. Portanto, a mesma lógica das coisas materiais, de que é preciso
se remeter a um nível de complexidade qualitativamente mais alto, é a mesma lógica do pensamento.
Contudo, a dialética jamais admite que a lógica do mundo material
seja o reflexo do que acontece dentro do cérebro, sempre é o cérebro que
capta a lógica das coisas materiais. O objetivo da ciência, enquanto atividade intelectual, é formular leis que representem no pensamento, com
fidelidade, a estrutura do mundo material. Se há alguma hesitação, na
dialética, entre a lei e os fatos, a explicação reside em que acima de tudo
está o fato, a particularidade, o pitoresco, o acidente; no interesse da ciência elaboramos regras, leis, fórmulas, mas sem jamais submeter aqueles, os
particulares, à teoria, à generalização.
A lei explica, mas preserva (quer dizer, não anula) as exceções. O que
nos faz crer que as leis devem ser sempre provisórias e servas dos fatos. Do
contrário, a regularidade das leis, os modelos matemáticos, o próprio rigor
do método poderiam abafar o espírito característico – inquieto – da dialética.
Utopia e Marx
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O Dialogismo, proposto como episteme dos séculos XX e XXI, consiste
no seguinte: um fórum onde os participantes não são pessoas, mas são as especialidades universitárias e as ideologias: literatura, engenharia, filosofia, religião.
A realidade nasce de tentativas de síntese, mas é sempre efêmera, o que predomina é o fragmentário. A realidade só pode ser captada refletida, e, portanto, em
pedaços, nas diversas especialidades universitárias. Não é possível uma síntese,
mas sínteses diversas são produzidas no processo do conhecimento.
O Dialogismo também produz sua versão dos opositores do racionalismo.
O motivo básico, aqui, parece ser a inserção, nos fundamentos, dos princípios da
diversidade. Um fórum totalmente dominado pelos valores da ciência e da racionalidade não cumpriria o ideal de uma profunda diversidade. A abertura para o
diferente: os índios descobertos pela antropologia, os loucos ou quase loucos descobertos pela psicanálise, crianças da psicologia, presidiários da jurisprudência, e
muitos outros diferentes descobertos pela sociologia, história, geografia, da linguística. Por outro lado, o desenvolvimento de diversas ciências ampliou o conceito de
razão (Geometrias Não Euclidianas, Física Quântica, topologia).
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2) Comparações entre as formações epistemológicas. Comparações
primárias e iniciais. Metafísica, Desmontagem e utopia são idealistas, embora cada uma à sua maneira, e a ciência é materialista. A ciência, como
o Religare, prioriza a totalidade, e não a divisão. Mas a sua totalidade não
pode ser confundida com aquela do Religare, pois a totalidade da ciência é
baseada na relação material entre as diversas partes, formando um organismo, e a totalidade do Religare está garantida por algo abstrato e escondido
que está por trás, como uma ideia ou um autor.
O Dialogismo repete a divisão em partes da Desmontagem, mas também aqui a sua divisão é bastante diferente. As partes de um fórum, os
participantes, são cada qual um universo peculiar, uma forma peculiar de
enxergar o mundo, conceitos, palavras, etc.
Separar, pois, significa coisas diferentes para metafísica e Desmontagem. No primeiro caso, significa separar do mundo, extrair do objeto a
sua estrutura e a sua ideia. E no segundo caso, separar significa decompor
e compreender como algo – entendido como peça, parte – funciona em si
mesmo antes de compreender como funciona dentro da máquina, sobretudo suas relações com as outas partes. A verdade está no todo para a metafísica e para a ciência, mas está na parte para a Desmontagem.
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A metafísica mistifica, cria uma aura em torno de cada objeto, enquanto que o Iluminismo é desmistificador e cínico. O pensamento metafísico
é performativo, quer dizer, é um pensamento que se concebe como um ato
histórico, pensar faz parte e manifesta um ato político, interfere. O pensar
e a ideia não são concebidos fora do mundo. Já o pensamento iluminista
(Desmontagem) se afasta e se pretende externo e superior à história. O pensamento metafísico é tragicamente histórico, é um ato divino ou representa
uma vontade divina, enquanto que o pensamento iluminista é ácido, incendiário, destrutivo, crítico, cínico, e pretende representar a força cáustica do
tempo sobre as estruturas. A metafísica institui, o Iluminismo dissolve.
A metafísica reconstitui, o Iluminismo corrói. A metafísica representa o
passado, a Antiguidade, já o Iluminismo não, mas compete com a própria ciência, que Marx esposa, e com o Dialogismo, como a estrutura que melhor representa a modernidade. Metafísica, Desmontagem e ciência, contudo, têm deficiências sérias que o Dialogismo procura corrigir. A metafísica é muito estática, o
Iluminismo não contempla o todo, e a ciência é simplista e não percebe que há
muitas abordagens, igualmente válidas, e que se completam, do mesmo objeto.
A metafísica é nostálgica, e o Iluminismo soa como o anúncio da aurora.
Dissolve o mundo antigo como base em cima da qual deve ser construída a modernidade, a vitória da razão e da liberdade. E aqui o Iluminismo se reencontra
com a história. Embora pelo lado de fora e negativo, o Iluminismo participa
dissolvendo e iniciando uma nova etapa da história. O que lembra a utopia.
Utopia e Iluminismo. A utopia tem com o Iluminismo uma semelhança
inegável, mas um pouco superficial. Quando no Iluminismo se desmonta, nada
impede de montar de novo: há mesmo uma forte tendência ou tentação para remontar com o objetivo de que o novo objeto seja melhor que o original. Quem
desmonta pode pretender apenas enxergar os vãos e as coisas em si, separadas,
e é por isso que se desmonta, em um primeiro momento, mas no transcorrer
do processo surgem os defeitos, eles ficam expostos, o que faz com que quem
desmonta tenha no fundo, às vezes inconsciente, um projeto de algo melhor.
A própria Desmontagem expõe: analisar significa ver as falhas. Ou seja,
a utopia assim como o Iluminismo são críticos e tendem muito fortemente
para modelos. Nesse aspecto, podemos sugerir que a única diferença entre a
Desmontagem iluminista e o modelo utópico é que no primeiro o mais importante é desmontar, reduzir a peças, e no segundo o mais importante é montar
de uma forma diferente, que exige um novo projeto; mas imediatamente somos
Utopia e Marx
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obrigados a lembrar que o Iluminismo está mais próximo do anarquismo, por
causa do seu acento em desfazer, no negativo. E a utopia, que no fundo busca
uma totalidade, se aproxima, pelo menos neste aspecto, da metafísica e da ciência. Embora a utopia conceba o negativo como um momento autônomo e
consistente, no conjunto é um passo que se justifica na construção, no positivo.
Mais correto é afirmar que há algumas categorias da utopia que estão
muito próximas do Iluminismo. São as utopias do tipo homem primitivo,
onde a sociedade se despe da cultura opressora e artificial; as utopias (um
pouco diferentes) essencialmente literárias em ilhas distantes, no espaço,
na lua ou no sol, dedicadas secundariamente à crítica social e em primeiro
lugar a exercícios mentais a respeito de costumes e instituições; as utopias
antropológicas, que pintam povos estranhos, geralmente com notáveis recursos tecnológicos; as utopias liberais, baseadas no direito e na liberdade; as
utopias tecnológicas. As utopias mais modernas conservam algumas características das utopias dos séculos XVII e XVIII, rejeitam algumas, e lhes acrescentam outras, mas não arbitrariamente, e sim como parte de um processo
de amadurecimento, de encontro da utopia consigo mesma.
A interlocução com o marxismo, sobretudo, mas também com a sociologia, Sociologia do Conhecimento, Economia Política, antropologia, linguística, Teoria Geral dos Sistemas, deixaram marcas definitivas nas utopias
mais recentes. Provavelmente, a relação mais profunda entre utopia e Iluminismo esteja no método: exploração das possibilidades, análise onipotente,
expansão das fronteiras da crítica.
Marx criticou alguns aspectos da utopia equivocadamente, pois eram
infantilidades naturais naquele momento de desenvolvimento da história e
do socialismo. Mas, globalmente, Marx vê na utopia a oportunidade de dar
consistência, pela oposição (na medida em que a combate) ao seu próprio
pensamento. Justifica-se, por isso, que muitas vezes a utopia, nas mãos de
Marx, seja apenas uma caricatura.
utopia, metafísica e dialética. Não podemos fazer a seguinte vinculação:
utopia com metafísica, marxismo com dialética. Quanto a marxismo e dialética,
tudo bem, embora nem toda dialética seja marxista, e o marxismo não seja exatamente a mesma coisa que (só) dialética, mas a vinculação da utopia com a metafísica, embora não seja totalmente absurda, contém mais erro do que acerto.
A utopia, como a metafísica, é idealista, mas de um idealismo que se
processa de uma forma muito diferente em um caso ou no outro. Podemos
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lembrar apenas uma ideia, importante. É que a metafísica se relaciona com as
ideias com base em pressupostos, respeito, preconceitos, e a utopia é absolutamente analítica, sem respeito, capaz de examinar as coisas de um ângulo e logo
depois pelo ângulo contrário, não tem medo de qualquer método ou processo,
nem de qualquer resultado, nem de recorrer a qualquer linguagem ou técnica.
Curiosamente, um dos mais dialéticos entre todos os pensadores foi
exatamente um utópico, Fourier. Que não foi certamente o único utópico
dialético: Thomas More e Proudhon, por exemplo, também parecem merecer o rótulo. Fourier organiza toda sua visão de mundo a partir da sexualidade. Economia, artes, religião, política seriam, todos, desdobramentos do
sexo. Todos os males da humanidade, inclusive as sujeiras de Paris, seriam
emanações de uma vida sexual reprimida ou mal-desenvolvida. Marx, como
Fourier, busca seu eixo na mais contundente materialidade.
Podemos dizer que a busca da materialidade deveria (era de se esperar,
a priori) ancorar em dois eixos, na sua análise dos seres vivos: na luta pela sobrevivência e na reprodução ou sexualidade. Ou seja, a ciência do século XIX
muito naturalmente deveria organizar toda a vida social em torno de uma ou
de outra teoria, a primeira teoria de que tudo que o homem faz o faz pela sobrevivência, e a outra teoria de que a vida social se explica em última instância
pela reprodução sexual. Marx, no primeiro caso, Fourier no segundo.
No entanto, o sexo, além de material, é também íntimo, pessoal, afetivo,
detalhes que fazem de Fourier, além de dialético, um utópico típico. Não só por
esse motivo, mas também, entre outros, porque Fourier se dedica a traçar um
projeto de sociedade, e a fazer sugestões de experiências de vida comunitária (os
Falanstérios), o que Marx se recusa a fazer com profunda consistência teórica.
A economia, ambiente preferencial de Marx, tão material quanto o
sexo, embora de forma diferente, por outro lado, é asséptica, vigorosa, faz
parte do mesmo mundo dos negócios que combate. Por esse motivo, mais
psicológico (mais uma questão de personalidade, talvez, do que de teoria)
do que ideológico, Marx é um antiutópico.
Olhando a questão mais de longe, teríamos o seguinte: na história da
humanidade há diversas estruturas epistemológicas, epistemes, como acabamos de ver. Algumas delas nos interessam particularmente neste momento,
no sentido de distinguir umas das outras: as grandes, Religare, Desmontagem,
Cientificismo, Dialogismo. Uma proposta a ser explorada é de que a metafísica é uma espécie de subepisteme do Religare (episteme que proponho para
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a Antiguidade, ou, mais rigorosamente, desenho candidato a representar a
episteme da Antiguidade), e que a dialética seria uma subepisteme da ciência
(conceito candidato a representar a episteme do século XIX). O método utópico seria também uma subepisteme, mas com vinculações profundas tanto
com a Desmontagem (episteme que vigoraria aproximadamente entre 1600 e
1800) quanto com o Dialogismo (século XX e início do XXI).
Deve-se observar que um desenho representa uma episteme, representa, faz parte, mas não é; a episteme é um conjunto muito mais complexo.
A episteme da Antiguidade, por exemplo, embora possa ser lembrada pelo
desenho do Religare, inclui outras imagens, figuras, estruturas: imediação
relativa, tempo cíclico, esquema trágico, instituição de uma justiça instituída que substitua a vendeta, etc.

Epistemes

Subepistemes
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Antiguidade		 Religare
(Idade Média)		
Imediação relativa
			Esquema semikafkiano
Renascimento		
Desmontagem utopia
			Classificações
Século XIX		
ciência dialética
			positivismo
Século XX e XXI
Dialogismo
utopia
c		tecnicismo
			Linguística
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Evidentemente, há diversas subepistemes em cada episteme e elas não
aparecem no quadro acima.
Mais do que isso. Em uma análise mais profunda, há simpatias entre a utopia e a metafísica. E se nos dedicássemos a formular relações desse tipo, sem dúvida
encontraríamos muitas simpatias também entre, por exemplo, a utopia e a ciência.
O quadro que estamos apresentando acima, no qual a utopia aparece na mesma
linha da Desmontagem, se refere apenas a semelhanças mais evidentes e óbvias.
O método utópico, entendido, segundo a formulação de Ruyer, como
a exploração sistemática das possibilidades laterais do pensamento, se for
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encaixado dentro de alguma grande episteme, seria, apesar de ter aspectos de
todas, uma das partes (subepisteme, departamento, galho) do Dialogismo,
mais do que da Desmontagem. Em outras palavras, estamos lançando a
hipótese de que a semelhança entre utopia Dialogismo é mais profunda do
que entre utopia e Desmontagem.
Se há bons motivos para relacionar utopia com Iluminismo-Desmontagem, embora não seja de todo correto, há muito menos motivos para se relacionar utopia com Religare e Antiguidade. Caso alguém se proponha a resolver
esse problema, não vai ficar de mãos vazias; não é difícil estabelecer semelhanças
entre utopia e Antiguidade: vida comunitária, principalmente. Mas acredita-se
que a utopia não floresce muito naturalmente na Antiguidade, e nem parece que
as aproximações entre utopia e Antiguidade sejam muito profundas.
Considerações teóricas. Qual seria a relação entre uma episteme e uma
subepisteme? Uma episteme, que domina uma época, e que seria mais fundamental , pode admitir mais de uma subepisteme. A generosidade poderia
ser considerada uma subepisteme do Religare (da Antiguidade), e o esquema
semikafkiano (o homem é o centro do universo, mas um centro passivo e
angustiado, o mundo foi feito para o homem, mas para fazê-lo sofrer) pode
ser uma subepisteme do Religare já na sua versão de transição, a imediação
relativa, que estamos propondo como a episteme da Idade Média.
O importante, aqui, é ressaltar que uma subepisteme tem uma relação
frouxa, quer dizer, goza de bastante liberdade, em relação à grande episteme
a que pertence. Inclusive, em certos aspectos, pode ter vínculos profundos
com outra grande episteme. A metafísica, por exemplo, que é uma das subepistemes do Religare, pode ser reformulada e encontrar expressões compatíveis com a Desmontagem. O que permite uma sobrevida, ou, em alguns casos, uma subepisteme pode descobrir que na episteme em que tinha nascida
estava sufocada e restrita, e que devidamente recondicionada, aí sim, solta as
amarras e desenvolve possibilidades muito mais satisfatórias.
Foi o que aconteceu com a utopia, que, tendo nascido nos séculos iniciais da Desmontagem, com Thomas More, no início do século XVI, tenta
se adaptar à ciência do século XIX, sobretudo nas utopias da ciência e da
tecnologia, deslancha no século XX, quando a multiplicidade de linguagens
transforma a utopia em utopias ou federação; e então, realiza o sonho fundamental, até então apenas vislumbrado, da convivência das diversas formas
da cultura e do homem com a natureza e o cosmos.
Utopia e Marx

383

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Se assumirmos a tarefa de comparar a ciência com o Religare, duas
grandes epistemes fariam mais sentido, mas nem dialética nem metafísica
são grandes epistemes. Se estivéssemos no interesse da topologia, tão somente. Logo, se estamos comparando duas subepistemes, o que só se justifica porque na obra de Marx é o que acontece, Marx sempre contrapõe a
dialética, que corresponde à sua visão de ciência, com a metafísica, que ele
considera como a sua visão de uma abordagem ultrapassada do método.
Está subentendido na obra de Marx, e de muitos outros autores, que
a metafísica é uma forma de pensar da Antiguidade, mas que se manteve ligeiramente modificada no Iluminismo e na utopia. Metafísica, para Marx, é
o método anterior, historicamente, à dialética. A Teologia católica, depois os
iluministas e utópicos, sendo esses últimos já o primeiro passo do socialismo
ainda incipiente, representam o método metafísico. Até mesmo seus mestres,
Hegel e Feuerbach, não tinham conseguido se livrar totalmente da metafísica.
O correto teria sido Marx combater a Desmontagem – que ele poderia
ter chamado de Iluminismo, idealismo, análise ou Empirismo, ou até Classicismo, como faz Foucault – por diversos motivos, e combater a utopia por
outros motivos. E a metafísica, ainda, por outros motivos, pois todos os três
se opõem à dialética e à Ciência. Combater aos três, Religare, Iluminismo e
utopia ao mesmo tempo e, principalmente, combater a todos pelos mesmos
motivos, como se fossem uma única formação, é um erro.

Taxonomia das metafísicas
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Vamos abrir um espaço, aqui, para uma taxonomia das diversas Metafísicas, ou seja, dos diversos espaços onde pode se movimentar a metafísica.
Reconhecendo, desde já, nossa incompetência. Isso é assunto para constituir
por si só diversos livros e muitas pesquisas. Para remediar tal deficiência, e,
quem sabe, até, para transformar a deficiência em virtude, vamos nos ater
sempre ao desenho, pois o desenho só se obtém simplificando.
Em grandes linhas, estamos em busca da raiz, do princípio que é origem no tempo ou que é a origem explicativa de tudo que existe. Quais são
as respostas possíveis?
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1. A matéria. Fica para outro momento a questão se é ou não possível uma
metafísica da matéria. Aqui o mundo aparece como tendo na sua base o
big-bang, o desenvolvimento do cosmos, o surgimento da Via Láctea, o
sistema solar, a Terra, a vida, os mamíferos, o homem, a escrita, e toda a
cultura humana. A matéria pode pensar, como diz Duns Scot (segundo
Engels em Do socialismo utópico ao socialismo científico)?
2. A linguagem. Todos os nossos pensamentos são decorrência da linguagem ou da Gramática. O desenvolvimento da representação.
3. A comunicação, o agir comunicativo, a necessidade e as estruturas
de uma população que procura se entender.

ida

4. A cultura. Ao gosto dos antropólogos, o mundo que nós vemos é
o mundo refletido ou apresentado por nossa cultura. É o mundo
refletido nas diversas especialidades universitárias.
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5. A estrutura da nossa sensibilidade. O mundo é visto por nós de
acordo com a estrutura da nossa sensibilidade, que inclui nosso
raciocínio; e nada podemos ver além disso.
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6. As estruturas, sistemas, Matemática. Por trás de todos os seres e
fatos do mundo encontramos as mesmas estruturas, elas mesmas o
foco ou sujeito originário.
7. O Ser. Existir: deixar de existir e depois existir é o fato primordial
que encerra o primeiro e decisivo mistério. Se olharmos para o
universo como um todo e para todos os seres, o único traço que
encontramos em todos é o existir.
8. Logos e Harmonia. Dialética. Mudança e permanência constituem
a questão fundamental. O mundo, entre outras estruturas, teria
uma que é a originária: a mudança, o destruir e construir constante,
governada por uma eterna sabedoria erigida sobre a contradição.
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d

9. Algum princípio religioso, como o bem e o mal, o bem, o amor, a
alteridade, o nada.

Có

10. A subjetividade. Um eu semelhante ao humano que teria buscado a si
mesmo em toda a matéria até desabrochar na personalidade humana.
11. A complexidade.
Utopia e Marx
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12. O conhecimento, a capacidade de refletir a verdade do outro e de
elaborar com palavras um conceito. A evolução das técnicas de
pensar. A consciência.
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Comentários. Não parece que a crença em espírito ou deuses, dos quais
este mundo é apenas o terreiro, tabuleiro (de xadrez) ou coisas semelhantes devam ser consideradas no grupo acima. Não porque sejamos contra espiritualistas
ou mitologias, e sim porque se trata de formulações que transferem o problema
deste mundo para outro. De qualquer forma, fica registrado que entre as Metafísicas, principalmente as mais primitivas, os problemas de compreensão deste
mundo são transferidos para outro mundo. Mas não podemos simplesmente
aderir à proposição de que esse expediente não tem vantagem alguma.
Evidentemente, temos que suspeitar de que em nossa classificação
foram apresentadas duas divisões que eram apenas uma só. Possivelmente
faltaram outras. Umas são subtipos de outras, e, portanto, não deveriam ser
apresentadas como mais um tipo. E, às vezes, uma das Metafísicas apresentadas deveria ser desdobrada em duas ou mais.
Não basta abrir um espaço para a classificação das Metafísicas, mas
instituir esse espaço, metodologicamente acima de tudo. Como devemos
proceder se quisermos compreender as diferenças – e como elas podem ser
organizadas – entre os diversos tipos de metafísica?
Por exemplo, a complexidade é apenas uma das estruturas, porém na
história do pensamento há muito mais versões e insistência em uma metafísica da complexidade do que das estruturas. Hegel, Teilhard de Chardin,
Foucault e Habermas podem ser considerados como propositores da complexidade. Pitágoras e Maharishi, e toda a TGS (Teoria Geral dos Sistemas),
Teoria do Caos, Teoria dos Jogos e Matemática Moderna (enquanto uma
Matemática baseada em um estudo das estruturas matemáticas) advogariam, de formas diferentes, uma precedência das estruturas em relação a
tudo o mais que exista no mundo.
Como se pode notar, há grandes filósofos no primeiro grupo e praticamente nenhum no segundo. E até que ponto os filósofos conhecidos
como estruturalistas defendem que o grande personagem por trás de tudo
são as estruturas? Ou seja, não basta, no significado que pretendemos nos
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contentar com o rótulo de estruturalista. O fato de Marx ou Gramsci, para
dar dois exemplos, terem colocado algumas estruturas como personagens
centrais de sua visão de mundo, e de terem dirigido seu olhar para aspectos
da estrutura, tais como o funcionamento das grandes formações econômicas
ou para as mediações, não nos autoriza a afirmar exatamente que um ou
os dois são metafísicos da estrutura, no significado de defenderem que o
grande ator por trás de todos os fatos sejam as estruturas ou mesmo algumas
estruturas. Principalmente o interesse pelas estruturas está muito longe de
afirmar – exagerando – que a estrutura é Deus.
Foucault talvez, se reinterpretado, estivesse mais próximo dessa afirmação, na medida em que refere suas análises sempre a grandes formações
epistemológicas: candidatas a serem as estruturas das estruturas, aquilo que
efetivamente está por debaixo. De qualquer forma, propor que a essência
do universo é a complexidade é uma coisa, parecida, mas diferente, de se
propor que a essência do universo são as estruturas, no seu significado abstrato (não a estrutura algébrica, nem das plantas, nem das empresas, nem
da língua, mas a estrutura em si, comum a todos esses espaços ou corpos).
Não podemos confundir uma metafísica, mesmo uma teoria metafísica, com uma teoria, no seu significado científico. Quando Tales afirmou
que o mundo teve como origem a água estava, provavelmente, propondo
uma teoria científica, ele pretendia afirmar que efetivamente o mundo tinha
fisicamente se originado da água. Talvez quisesse afirmar algo além, mas o
núcleo de sua afirmação certamente era uma teoria científica.
Quando Foucault ou Vernant avançam conceitos que facilitam a compreensão do pensamento grego, eles não fazem teoria científica, não exatamente. Estão mais próximos da metafísica. Seria o mesmo, se fosse possível,
que Tales tivesse dito que a origem do mundo é a água, mas em outro contexto, onde água significasse, por exemplo, a purificação e o fim de todos os
pecados. Embora, às vezes, seja difícil compreender o que exatamente um
autor pretende com o que afirma.
Teilhard de Chardin utiliza outra palavra e outro conceito: consciência. A consciência seria um quase sinônimo de sujeito ou subjetividade, ou
estaria mais próxima, como deixamos esboçado aqui, de complexidade? A
consciência pode ser vista apenas como o desabrochar, uma fase necessária e
preparada da complexidade. O capítulo final, digamos. Mas, fiéis ao pensamento de Teilhard de Chardin, podemos dizer que tudo estava traçado. Que
Utopia e Marx
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a subjetividade preparou tudo para que no fim desabrochasse a consciência,
que é a subjetividade concreta. Contudo, no seu caso, não se trata de uma
subjetividade qualquer, mas o amor cristão, que no processo vem à tona.
Se o sentido da história, a tendência ou desenho, não é o aumento progressivo da complexidade, seria o quê? E, se há um aumento da complexidade, não há
por trás de toda a evolução um modelo, que é o objeto complexo? Se o mundo se
desenvolve e produz seres ou épocas cada vez mais complexos, não estaria em busca de um modelo, que é exatamente de um ser que seja o mais complexo possível?
A única forma de tendência admissível, se houver alguma, para a dialética, nessa redução mais rigorosa, seria a tendência mínima, em que os objetos
se tornam cada vez mais complexos. Só. Só complexidade, sem subjetividade,
sem sentido, sem justiça entendida como uma forma mais complexa e consciente de relação humana, sem desenvolvimento tecnológico, sem, sobretudo,
os conteúdos místicos tais como bem, caridade e, muito menos, espíritos.
Qualquer elemento além da complexidade colocaria uma intenção mais ou
menos humana por trás da história, o que é inaceitável para a dialética.
A dialética aceita, porque é inevitável que haja organismos no mundo,
mas não aceita que o mundo, a totalidade, que inclui o tempo, seja um organismo, em que o início dos tempos e o fim dos tempos, e todos os tempos intermediários, se relacionam entre si como os órgãos de um corpo (aliás, como
já notamos, as relações da dialética com o conceito de organismo são de amor
e ódio), como se a história do cosmos tivesse a estrutura de uma biografia.
Qualquer vacilo da dialética, aceitando algum personagem onisciente e ou
todo-poderoso que de alguma forma transforma os personagens da história do
cosmos em marionetes, a aproxima perigosamente de seu oposto, a metafísica.
Existe entre todos esses rumos propostos um chão, algo comum a todos? O único candidato sério é que a metafísica busca o que está por trás.
Geralmente quem está por trás, um algo com personalidade, vontade, intenção. O agente, embora não necessariamente o sujeito. A origem, no significado amplo e abstrato. Agente e origem entendidos como a explicação,
aquela coisa que explica. Outro candidato, mas muito mais daquilo que a
metafísica poderia ser, daquilo que propomos para a metafísica, é o sentido:
a metafísica é uma reflexão sobre o universo como o Texto Absoluto, a busca
do sentido do cosmos como um todo. Todo, aqui, significando o sentido,
como alguém que termina um romance, fecha uma capa sobre a outra, e
pensa na unidade de todas aquelas palavras, cenas, ideias...
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O Agente que está por trás da história do cosmos também pode ser
interpretado de uma forma ligeiramente diferente: a personalidade, vontade
e intenção de um ator ou agente significa, de fato, que o todo do mundo
forma um conjunto articulado. O que, embora um pouco diferente, significa que esse todo tem algum sentido.
Haveria, ainda, entre os diversos tipos possíveis de metafísica, uma ordenação por ordem de avanço, história ou modernidade? Quer dizer, existem Metafísicas mais primitivas, antigas ou atrasadas e outras mais avançadas, Metafísicas
mais malfeitas e outras mais bem-feitas, menos complexas e mais complexas,
menos competentes e mais competentes? Embora se trate de um caminho interessante, deve aparecer discretamente, para não distorcer a pesquisa.

oa
ut
or
,p

ro
ib

A seguir são apresentadas algumas explorações, assumidamente superficiais, em torno daquilo que busca a metafísica. Muitos desses conceitos
são bastante parecidos, e distinguir uns dos outros exigiria um estudo muito
mais detido. Fica a sugestão para que o espaço seja devidamente explorado
no futuro. Não parece descabido, até, supor que a metafísica sabe o que
quer, o que falta é uma palavra ou conceito adequados, ou que, embora façamos diversos esforços para definir o que a ela busca, trata-se de algo muito
simples em si mesmo. Algo difícil de dizer e explicar, mas muito simples.
Vamos evitar as citações e os voos de imaginação filosófica, para que
este item não se estenda muito além do espaço adequado no conjunto deste
capítulo e deste livro.
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1) A busca do escondido, do que está por trás. Se alguém acredita que
o mundo está em cima de uma coisa, que fica em cima de outra, que, enfim,
fica em cima de uma tartaruga, talvez ele esteja ironizando. Como quem diz:
sempre chegaremos a algo em que teremos de parar. Não porque encontramos a resposta, e sim porque nos cansamos, ou porque nosso espírito crítico
não percebe que não se trata da resposta esperada, e sim de uma aura, ou
porque nossas limitações culturais se satisfazem com um mito. Mas temos
que parar, é só o que importa.
Utopia e Marx
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A metafísica busca estabelecer vínculos, relações. Tanto no espaço
quanto no tempo. A metafísica efetivamente não gosta de coisas separadas. Daí essa tendência para o princípio. Quando estabelecemos vínculos,
causalidades, ficamos incomodados com a possibilidade de não encontrar
a primeira. O primeiro elemento de uma série é um incômodo: todos os
elementos podem ser explicados por algum dos anteriores, mas o primeiro
não. Se ninguém o trouxe, como chegou até aqui?
Os iluministas também buscam o princípio, porém, por outra razão,
praticamente oposta. Os iluministas procuram desmontar, no espaço e no
tempo, e ao desmontarem no tempo buscam o ponto inicial. O início é a máquina do tempo desmontada. É a peça antes da máquina, a peça antes (aqui sinônimo de “de fora”) de ser inserida na máquina. Ou seja, o Iluminismo busca
o primeiro elemento da série, e a metafísica busca o que empurra, que causa e
fundamenta o primeiro. É superficial, mas tentador, afirmar que o Iluminismo busca o primeiro elemento da série, o número um (não confundir com a
Unidade, o Uno), e que a metafísica busca o zero. Zero aqui não faz parte da
série, não é o primeiro elemento da série, mas o que vem antes, sujeito, causa,
princípio, agente, autor, o escondido; enfim, o que está por trás.
Acrescente-se: por trás do qual não há coisa alguma. Ou seja, temos que
separar a ideia de algo que é causa, sujeito, autor, do fato de ser o primeiro, no
significado mais preciso de não ter nada por trás. Ainda aí há uma bifurcação:
a aura e o cansaço. Enfim, constatamos que estamos cansados e que vamos nos
contentar com isso mesmo, que é a ideia da tartaruga que sustenta o mundo.
Já que me cansei, coloco aí uma piada. Que também é uma ideia diferente,
bem sutilmente, do n + 1 (ou n – 1, sob outro ângulo), ou seja, da consciência
de que é preciso estancar a possibilidade de se acrescentar sempre mais um.
Para o conhecimento, existe a utopia de uma proposição ou explicação que, além de ser a primeira, seja autossuficiente: ou explique a si
mesma ou dispense de forma convincente a necessidade de mais uma causa ou explicação. A própria aura é o desejo ou gosto por brumas, de que
haja no início de tudo exatamente não algo límpido, evidente, e sim algo
misterioso, ao gosto dos contos de fadas.
A busca do que está por trás nos lembra – pois quase se confunde, com
– as beiradas e a fuga utópicas. A metafísica é a atitude intelectual de uma
pessoa que se afasta e que questiona o objeto, a vida ou o mundo como um
todo. Para olhar o que está atrás? A metafísica olha o objeto por fora, se fixa
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naquele espaço que está à sua volta. Por trás, acima, abaixo, adiante. Nesse
ponto, o leitor deve pensar: tudo, menos entre.
Vimos, páginas atrás, que ao tentar colocar um objeto − situar um objeto − entre os outros do mundo, a metafísica não procura compreender suas
relações com os outros, a sua função, utilidade, mas procura olhar dentro do
objeto, para o que ele é. Não se chega à conclusão de que o homem é superior aos demais seres e que é também aquele que tem a função de dominar, a
partir de uma análise da natureza, da sobrevivência, nem da forma pela qual
o homem sobrevive, que é pela inteligência, e sim olhando diretamente para
o homem, compreendendo como o homem é por dentro.
Ali veríamos as marcas de sua superioridade. Seria como se ao montar
um quebra-cabeças prestássemos atenção unicamente, ou principalmente,
no desenho que está estampado em cada peça, o conteúdo ou meio, e não às
bordas e aos encaixes de uma peça com outra. A metafísica prestaria atenção
à essência, e não às relações. Muito bem.
Agora, um pouco acima, parece que afirmamos o contrário. Que a
metafísica, ao se afastar do objeto, procura o seu sentido nas suas bordas, no
seu lado externo, e nunca nas relações entre suas partes, no funcionamento
enquanto relação entre os diversos órgãos. Mas, atenção para um detalhe. A
metafísica não busca as bordas como relação, mas vai além das bordas, em
busca do espaço vazio que isola. A dialética busca as bordas como elemento
fundamental da relação, e a metafísica busca as bordas como fronteira entre
o lado de dentro e tudo que não é lado de dentro. A negação é apenas um
estratagema para encontrar e expor a identidade.
Evidentemente, na primeira imagem, quando foi dito que a metafísica olha para dentro do objeto, isso não significava que olhasse para
o seu funcionamento interno. A metafísica nunca vê o objeto como um
corpo que funciona, e sim como um plano que desdobra um projeto
abstrato, o que, em última instância, na essência, é uma ideia. O objeto
é a ideia é uma demonstração, a prova física da ideia. Dizer que um
objeto físico tem sentido significa que tem por trás uma ideia, da qual
ele não passa de uma sombra.
Além disso, quando olha um objeto pelo lado de fora, a metafísica não
observa suas bordas enquanto encaixes e relações com outros objetos, e sim
como uma totalidade e uma unidade. Algo que se vê de longe, como um
ponto, uma síntese absoluta onde cada parte desaparece e só resta o conjunto.
Utopia e Marx
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Enfim, dialética e metafísica olham para o objeto pelo seu lado de dentro e pelo seu lado de fora, mas quando olham para o lado de dentro cada
qual vê o que lhe interessa, e quando olham para o lado de fora, igualmente,
cada qual olha e procura aquilo que lhe interessa.
Não podemos deixar de anotar que o espaço em volta tem a função
topológica de isolar o objeto. Talvez não passe de um equívoco, e não uma
parte legítima da metafísica: ao se afastar, ao buscar um questionamento
mais profundo e fundamental, a metafísica confundiria afastamento com
exterioridade. A metafísica, ao se preparar para a análise de um objeto, ficaria tão satisfeita com a preparação que concluiria: não preciso mais do objeto, a preparação me basta, e o que eu sei me basta para qualquer objeto, mesmo antes que fique definido de qual objeto se trata. Como um turista: este
país é muito interessante, mas não desejo morar aqui em hipótese alguma.
O que está por trás é uma imagem espacial, assim como acima, à frente
e abaixo, mas início e fim são imagens temporais. Mas tudo isso pode ser
resumido em outra imagem: por fora. A metafísica anda em volta, sonda. O
que está em torno do objeto? O que o objeto põe que não é ele? Onde ele
quer me enganar se fingindo ser o que é? Eu não sou bobo, se o objeto dirige
o meu olhar para o que ele é, eu me pergunto sobre qual artimanha ele está
preparando, de onde ele procura desviar o meu olhar? Eu crio antes da análise do objeto uma antessala, onde me preparo, onde faço um levantamento
exaustivo de todas as ideias e procedimentos que talvez venham a ser úteis
quando por ventura eu estiver dentro do objeto. É aí na preparação que a
metafísica encontra a sua essência.
Ora, esse espaço fora do objeto em geral é o pensamento puro. Eu
me contentar com esse lado de fora ou anterior, o que já é uma espécie de
exagero, doença ou desvio. Alguém pode adiar a chegada, como Ulisses,
pode adiar o orgasmo, como no Tantra, pode-se adiar a relação no namoro,
e todos eles correm o risco de se bastar, e é secundário apontar os motivos,
como, por exemplo, o medo de entrar na coisa em si. A metafísica, pois, adia
o conhecimento, e corre o risco de se bastar ou idealizar a antessala, como
se fosse o próprio conhecimento. Olhar pelo lado de fora e anterior é um
truque, um algoritmo, um recurso do pensamento. E que essa redação não
afirme que tal procedimento está errado, como se fosse uma crítica; a metafísica, em uma de suas faces, é isso, seja bom ou ruim, correto ou errado.
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2) A busca do princípio. A busca do que está por trás tem um caso
particular muito especial, a busca do primeiro, do princípio.
A metafísica grega se iniciou com a busca do princípio e da substância.
Topologicamente, o princípio se parece muito com o que está por trás. A
desmontagem da caixinha de música em busca de um sujeito ou responsável
é também a busca do início. Sujeito, responsável, autor, início, causa, por
trás são todos conceitos muito próximos, mas também diferentes. Embora
parecidos, o que está por trás e o princípio não são a mesma coisa. O que
está por trás é acima de tudo o escondido. E o princípio está mais relacionado com a ciência, porque busca a causa. Assim como buscar a causa não é a
mesma coisa que buscar o sentido (entendido como explicação).
As vinculações princípio-ciência, por trás-metafísica e sentido-linguística não é de todo desprezível. O Religare, episteme da Antiguidade, nos
empurra para o princípio; se o mundo tem explicação, se a nossa vida tem
sentido, ele está ali no começo, nos pais, na criação do mundo. Inclusive, no
sentido negativo: em um erro, um pecado originário.
Fica neste parágrafo a sugestão de um estudo topológico que procure
isolar, desenvolver e compreender melhor o seguinte: para diante e para trás
adianta protelar as explicações, como no caso do motor imóvel de Aristóteles? Se dissermos que tudo foi movido por algo, que por sua vez foi movido
por algo, etc., mas que um dia tem que parar em algo que não foi movido
por coisa alguma. É exatamente o que diz Robert Desnos com o pelicano
que bota um ovo completamente branco, de onde sai um pelicano, etc.,
tudo muito espantoso, mas que exige que em algum ponto alguém faça uma
omelete . Inclusive para providencialmente terminar o poema.
Em princípio, podemos tratar como sendo um caso só o n + 1, ou
seja, a busca do último adiante, e o n – 1, ou seja, a busca do primeiro,
antes. Mas fica registrado que há diferenças. No caso do pelicano de
Desnos, que sempre bota um ovo de onde sai outro, espetacularmente,
trata-se do próximo adiante, enquanto que no caso da famosa questão,
se quem vem primeiro é o ovo ou a galinha, trata-se do primeiro antes.
Aliás, se tivermos uma perspectiva totalmente geométrica, não temporal,
e estivermos postos sobre um número positivo, como o 10, por exemplo,
e olharmos para o zero, aí o “- 1” vem depois do zero. A diferença entre o
que vem antes é que se trata de existentes, e o que vem depois não existe
ainda, mas é (apenas) uma possibilidade, que vai se confirmar como uma
Utopia e Marx
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dentro de um leque. Os existentes podem ser contados, mas as possibilidades sempre admitem mais uma.
Como o leitor pode ter observado, a diferença entre o poema de Desnos e a figura do universo que no fim das contas repousa sobre o casco de
uma tartaruga é simples: a imagem do pelicano de Desnos põe a necessidade
de uma parada no tempo, e no caso da tartaruga, uma parada no espaço. Se é
preciso parar para diante ou para trás, para cima ou para baixo, é secundário.
A eternidade produziria, pelo menos em nós, seres humanos, uma angústia insuportável, como delata Bernard Shaw em A volta a Matusalém?
Parece que neste mundo, para todos os lados temos séries do tipo n + 1: depois tem outra coisa, e depois tem outra coisa. O que não explica nada, mas
pode ser verdadeiro. Ou o mundo do pensamento é também uma esfera,
como o globo terrestre, que dá uma volta sobre si mesmo? Aí, ao contrário
de uma linha, o círculo se fecha?
No cotidiano, adiar às vezes funciona. Do contrário, morreríamos todos amanhã. Ganhar tempo é bom. Ganhar espaço também. Faz sentido,
contudo, no campo do conhecimento, levantar a suspeita de que isso se
baseia em uma ilusão: não adiantaria coisa alguma dizer que compreendo
melhor uma coisa porque sei que ela se origina de outra coisa, a qual eu não
compreendo. Pelo contrário, até, sob um ângulo determinado, ficamos pior
do que estávamos, pois se antes não entendia uma coisa agora não entendo
duas. Embora compreender que entre elas há uma relação seja um avanço, a
relação põe um terceiro problema, mas é um avanço.
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3) A busca a subjetividade. Quando vemos um objeto, como uma cadeira, o sal ou uma determinada pessoa, temos a sensação de que estamos diante
de algo, uma coisa. Não, como no caso do sal, diante de algo salgado, granulado e branco, e sim diante de uma coisa muito mais consistente do que suas
partes e que não é apenas um nome. Uma coisa nela mesma e também para
mim, porque faz sentido, a ponto de que parece mais sensato compreender
cada uma de suas partes apenas nas suas relações com as outras e com o todo.
Pois bem, esse algo é outro, eu estou de cá e ele de lá, ele é outro em
relação a mim, um outro de mim. Que são duas coisas diferentes. Ele não é,
como eu, igual a mim, nem outro eu, como no espelho, mas algo diferente.
Diferente, mas diante, como se fôssemos dois de alguma coisa. Um repolho
e uma cenoura são duas coisas diferentes, mas são dois alimentos e vegetais,
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por isso não são só diferentes, porém são dois de uma mesma espécie. Por
isso são dois. Se fossem dois totalmente diferentes seriam um barra um, um
barra dois, ou um e um, entendido não como soma e sim como separação,
e se fossem totalmente iguais não seriam dois, seriam um. Como está em
Frege: “Necessitamos da igualdade (...), necessitamos da diferença ”.
Quando o objeto em questão é o mundo todo, temos: eu, um sujeito,
diante do mundo todo, mundo que se posta diante de mim como outro. Ou
o mundo é outro diante de mim ou ele é um meio, como uma mensagem
que algo parece ter enviado um dia ou continua enviando para tentar se
comunicar comigo. Eu diante deste grande Texto, que alguém parece estar
usando para se comunicar comigo.
Ora, a metafísica é a busca deste algo, do objeto mundo que corresponde a esta sensação psicológica. Se tenho alguém diante de mim, ou se o
que está diante de mim é um Texto, o problema é a comunicação, mas primeiro a compreensão. A crítica, pois, reside em que talvez esta sensação só
exista em mim, que seja um fenômeno psicológico e nada mais. Se os touros
tivessem uma religião com certeza elegeriam um touro como sendo Deus,
dizia Xenófanes. Um Deus sujeito, uma subjetividade ampla, no mundo,
talvez seja apenas o reflexo de que nós pessoas somos sujeitos. Não haveria
motivos para se concluir que toda vez que temos uma mensagem haveria
necessariamente alguém que escreveu e enviou esta mensagem para mim.
No conto “Mensagem imperial”, de Kafka, do livro Colônia penal, uma pessoa, ao cair da tarde, fica imaginando que o imperador lhe
enviou uma mensagem no seu momento mais importante, a hora da
morte: para ele, o último dos súditos. Assim, pesa sobre a metafísica a
suspeita de ser apenas a pretensão dos homens e de cada metafísico em
particular: ser o destinatário de uma mensagem, e mais, de o mundo ser
um “Texto para mim”. Não como Champolion de repente diante de um
texto perdido, de uma civilização já encerrada, e sim de um texto endereçado a mim, especificamente. Um texto que está relacionado comigo,
que combina, portanto, objetividade e subjetividade; ele é outro, por
isso, é um texto e também fala sobre mim. Eu e o texto do mundo somos
dois, mas somos dois do mesmo.
Outra suposição crítica, mais moderna, que pode ser vista como teoria
ou crítica, é de que toda filosofia é um desdobramento da Gramática, na
qual, como se sabe, o sujeito é uma das figuras mais importantes.
Utopia e Marx
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Personalidade seria a mesma coisa que subjetividade? Quase. A diferença é sutil, mas fundamental. Podemos imaginar uma subjetividade sem
personalidade. Entendemos como personalidade uma subjetividade mais
parecida com a subjetividade humana. Que tem intenções e um pensamento, acima de tudo. Quem abriu a porta? Foi o vento. Ora, em princípio, o
vento é apenas em parte uma subjetividade. Se identificarmos nos canyons
a ação do vento e da água, estamos perto da subjetividade, trata-se de uma
causa ativa, embora ninguém pense que o vento e a água, por exemplo, tivessem a intenção de construir grandes belezas naturais.
Enfim, tal como está, a subjetividade pode variar quantitativamente
de um motor simples, uma ação, sem qualquer intenção clara, até o outro
extremo, que é onde se configura a personalidade: com intenção, complexidade, motivos, um conjunto maior onde a ação possa ser explicada, etc.
Mas o que interessa aqui é outra coisa. Uma pessoa com amnésia encontra uma carta e pensa: aqui pode estar a chave para descobrir quem eu
sou. São indissociáveis o sentido do mundo e o sentido de mim. Dialeticamente, a minha biografia estabelece, por oposições, entre o meu eu e um
mundo, o meu sentido. A chave do meu sentido, que não é uma coisa, mas
um processo, está na relação.
Se o mundo, como um todo, é dotado de sentido, como se fosse uma
alma, o conjunto das coisas que me formam, como rins, língua, memória,
conhecimentos, ideologia, talvez formem um todo dotado de sentido, uma
alma. O que não significa que essa alma possa perambular, que mereça castigo ou prêmios depois da morte. Nem que sim nem que não. São afirmações
e questões diferentes. Além de que a minha identidade pode não passar de
uma sensação, só, que não corresponde a coisa alguma.
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4) Encadeamento. Um pequeno parêntesis, sobre encadeamento.
Também aqui a metafísica se aproxima da dialética. O sentido das coisas
abstratas é remetido à história e à materialidade. Se o princípio material, o
princípio do mundo, explica as ideias, a metafísica se rendeu, então, à dialética. Uma pessoa que busca o princípio, o que acontece com a maioria dos
metafísicos, ela pretende exatamente ir além da matéria.
Caso queiramos preservar a especificidade da metafísica, parece mais
acertado excluir do conceito de “por trás” esse lado do encadeamento, a causalidade, de forma que reste apenas o outro lado: por trás significa o escondido,
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o significado e a unidade por trás de um mundo sem nexo e variado. A subjetividade, sim, mas não a subjetividade como causa física. Não o autor que
escreveu o romance, no significado de ter pego a caneta ou de ter digitado no
computador, e sim o autor no significado de ter concebido e ligado entre si
todas as partes de forma a lhe emprestar as marcas da sua personalidade.
As ideias agrupadas formam campos semânticos, sistemas filosóficos,
setores culturais (como música ou a música popular brasileira ou a religião
católica como um conjunto de ideias), textos. Se procurarmos compreender
as ideias em si mesmas, mas também como sistemas, a metafísica acaba
se aproximando bastante da dialética. Assim como os cientistas procuram
compreender a matéria formando grandes sistemas articulados, dotados de
causalidade, fórmulas, sentido, os metafísicos procuram compreender as
ideias, também elas formando sistemas articulados. Uma parte importante
das ideias não pode ser compreendida sem esse recurso.
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5) A busca da ideia. A metafísica, apesar dessa tendência para cair em
atitudes estáticas, sem saída, sem praticidade, é uma tentativa de averiguação. Seria mesmo? Ela busca saber se há algo que liga as coisas. Claro que, se
houver, essa coisa deve receber uma saraivada de críticas. Qualquer proposta
só faz sentido se resistir a todo tipo de crítica.
E então, a metodologia: criticar, observar, destrinchar, pensar, contemplar,
que são os instrumentos preferidos da metafísica, induz a um conteúdo mais ou
menos determinado; o método ou forma induz a um conteúdo, que é a própria
ideia. No esforço de despir o objeto de tudo que for material e acidental, o que
temos, exatamente, não é a essência, que vamos destacar logo a seguir, e sim a
ideia. A ideia é a parte do objeto que se oferece e que satisfaz ao pensamento.
A metafísica se identifica com o pensamento em toda a sua extensão.
Pensar pode ser entendido como extrair a ideia e compreendê-la isolada; pensar, e pensar no próprio pensamento; é dessa tentação, muito natural, que
nasce a metafísica. Fazer ciência, laboratório, fórmulas, observação, tudo é
pensar, mas a metafísica deseja se identificar com o pensamento puro, às vezes
chamado de reflexão ou contemplação, que só pensa e que pensa a si mesmo.
A metafísica é uma pesquisa que se prende dentro dos limites do próprio pensamento, em termos de forma e conteúdo; só o pensamento é o instrumento,
só ele interessa e só o pensamento satisfaz. Faz parte da metafísica, não é um
descuido, se livrar de toda reflexão sobre as coisas materiais e particulares.
Utopia e Marx
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Embora a pesquisa intelectual possa resvalar para um pensamento que
se isola, que se fecha, se basta, o próprio pensamento pode renunciar a essa
tendência. Ao mesmo tempo em que o pensamento tende para desejar a si
mesmo, abriga outra tendência, oposta, que é sua sede de matéria. Daquilo
que é, principalmente, o outro do pensamento. O pensamento gosta de
pensar na estranheza de não ser pensamento. É na universidade que essa
contradição fica muito clara, de um lado a universidade deseja rigor, pesquisa, coerência lógica e de outro ela tem sede de pessoas, fatos, de história, de
coisas passageiras, datadas e limitadas.
As ideias exigem o mundo para o qual apontam por uma exigência de
conteúdo, sim, mas também por uma exigência essencialmente acadêmica.
Um ótimo livro de Filosofia, seja de Epistemologia, Lógica, ou metafísica, sob
esse ângulo, é superado por um livro de botânica ou antropologia. Não porque nas folhas de papel ou em nossas mentes, no segundo caso, há paisagens
pitorescas e curiosos personagens, e sim porque, enquanto ideias, botânica e
antropologia superam a Filosofia pela riqueza, porque fornecem um conjunto
de palavras mais satisfatório, imagens mais vivas, nomes próprios, curiosidades, informações. Fornecem aquilo de que um lado do pensamento tem sede.
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6) A busca da Unidade. Qual a relação entre a parte e o todo? É o chamado problema do Uno, para o qual Plotino é a referência.
Uma das características da subjetividade é a unidade, mas não podemos confundir uma coisa com a outra. O sujeito é aquele que age, e por isso
unifica em si todos os ingredientes, e é do sujeito que parte a ação sobre os
objetos, ação que define o corpo como uma personalidade, uma prática. O
verbo é como a alma do sujeito: o sujeito é naquilo que faz.
Entretanto, não se deve confundir unidade com organismo. Em princípio, organismo parece ser um conceito estranho à metafísica. Para ela, o todo
não é nunca um organismo que funciona, que tem tarefas, funções, que se
propõe, nasce, cresce, se desenvolve e morre, se relaciona. Essa profusão nunca
leva a metafísica ao conceito de um todo que funciona. A metafísica tende
para listagens. As informações se justapõem, como já analisamos no texto de
Stalin. Mas pode evoluir para a unidade de um texto. Uma metafísica mais dinâmica deve lutar contra a tendência de procurar, sempre que obtido o todo,
anular as oposições e a complementaridade. No todo, as partes se fundem e
surge o absoluto Um, liso e muito bem colado. Sempre, para a metafísica,
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haverá harmonia, mas pode-se pensar em uma metafísica diferente e nova, da
qual a harmonia não alisa as diferenças, mas, até, se nutre delas.
Parece mais fácil conseguir a unidade no mundo físico do que entre as
ideias. As diversas partes de um corpo humano ou as diversas etapas de uma
planta se integram, interagem e formam um organismo ou um processo,
mas as diversas partes de uma ideia não interagem. Cada ideia parece fechada em si mesma. Água, limão e açúcar formam uma limonada, que não é um
organismo. Contudo, limonada é apenas um nome? Uma aura?
Evidentemente, os nomes são instrumentos poderosos. Se tomarmos
qualquer um dos conceitos deste livro e lhes dermos um nome, um nome
que possa ser reconhecido, pode ser útil. Seria muito penoso dizer sempre,
se alguém nos proibisse de dizer a palavra casa: porta, janelas, paredes, um
teto em cima. E há coisas muito mais demoradas para se explicar do que
uma casa, mas muito úteis, muito frequentes, e que podem ser apresentadas
de uma única vez, com uma única palavra. E então, quando dizemos casa,
dialética, sal, maçã, isso nos remete a uma caixa, dentro da nossa mente,
que, aberta, revela que lá dentro tem janelas, portas, paredes, teto.
Contudo, sempre essas caixas de fato significam? Quer dizer, de fato as
diversas partes de uma ideia formam um todo, ou nós é que nos iludimos
e ficamos como que hipnotizados pela palavra e daí adquirimos a fé de que
ela corresponde a algo, a alguma coisa? Casa, sal, dialética são coisas, ou são
apenas um nome para um conjunto que efetivamente é desconexo?
Toda a metafísica depende da resposta a essa questão. Que se observe
bem: saber se são as diversas partes de uma ideia que formam um todo, e
não as diversas partes do objeto a que essas ideias e partes se referem. Toda
a metafísica exige que casa, dialética, sal, maçã sejam ideias, absolutamente
idênticas e reconhecíveis. Inclusive, sustenta tendencialmente que as ideias
são mais sólidas ou confiáveis do que suas partes. É somente a posteriori,
a partir de um esforço de análise que percebemos que o sal é branco, que
a maçã tem gosto de maçã. O dado primário do conhecimento é a coisa, a
união perfeitamente fundida das partes. Sem a coisa assim dotada de unidade não pode haver ideia, exista a coisa ou não.
Em outras palavras, aquilo a que uma ideia se refere, o conceito, deve
ter validade, unidade, sentido, o que não depende de sua existência, pois do
contrário a ideia não passa de um sopro de ar. Nós podemos duvidar e achar
que as partes de uma ideia, tais como o branco, pó e salgado do sal formam
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um todo, mas trata-se de um problema nosso, a ideia em si é absolutamente
fundida. No sal ideia não há qualquer fresta entre as três partes.
Em uma frase ou em um romance, as diversas ideias formam um todo,
graças à Gramática, no primeiro caso, e graças a uma ideia mais complexa,
no caso o próprio romance. No entanto, pode-se argumentar que a articulação que se consegue entre as diversas ideias de uma frase pode ser externa
a elas, não é uma unidade de conteúdo. E o mesmo em relação a um romance. Ou melhor, a articulação entre as diversas ideias de uma frase ou de
um romance tanto pode ser externa, formal, quanto pode ser interna, de
conteúdo. Se eu digo: “Sócrates é racional”, a articulação entre os conceitos
não é apenas gramatical. É de conteúdo. Essa ideia não faz da racionalidade
um apêndice de Sócrates, nem de Sócrates um apêndice da racionalidade.
Se o Uno não é o organismo, é o quê? O perigo é transformar o Uno
em uma entidade mística, um princípio que age de forma misteriosa. Mais
uma vez, a advertência: metafísica é um espaço de pesquisa, que inclui o
espaço menor organizado em torno do problema da unidade, e não pode
ser confundida com uma das conclusões possíveis aí dentro, não deve ser
confundida, por exemplo, com a afirmação de que o Uno se constitui em
uma entidade dotada de personalidade e força.
Há unidade em um organismo, no espaço, como no corpo humano,
como em um ecossistema. E há unidade em um organismo no tempo, com
concepção, nascimento, desenvolvimento, e morte. No entanto, esses não são
os únicos modelos possíveis de unidade. Um texto, uma ideia, um romance
também são modelos, inclusive, sob certo ângulo, mais satisfatório. A preferência da dialética pela unidade que se consegue com o funcionamento das
diversas partes do organismo não é melhor do que a unidade que é preferência
da dialética, que á fusão absoluta entre as diversas partes de uma ideia.
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7) A busca da relação. Algo que liga as coisas é o mesmo que o elemento que organiza (une, formando um todo ou unidade, o Uno, e não
o autor), conceito apresentado no item anterior? O que liga o motor de
um relógio ao ponteiro? A mediação? Pode ser uma engrenagem. Ora, uma
engrenagem não é o elemento que organiza um relógio. Os candidatos a
elemento que organiza um relógio seriam: sua utilidade social, marcar horas,
ou talvez a mola ou pilha. São, portanto, coisas diferentes.
Um objeto é composto por partes, mas a totalidade orgânica, a orga400
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nização, é composta por relações. Existe a suspeita de que não pode haver
metafísica da relação, mas apenas da coisa, da coisa sozinha. A metafísica
não se interessa por qualquer relação, mas se interessa segundo um viés determinado. Algo próximo da origem.
Tomemos a relação entre a mãe e o filho. O segredo do filho, aquilo
que explica o filho, é a mãe. As coisas do universo têm passagens secretas
umas para as outras. Quem não conhece essas passagens fica preso e assim
não compreende o segredo das coisas. As relações que interessam à metafísica são, então, apenas aquelas que revelam profundas identidades, semelhanças, simpatias (ver as reflexões sobre as similitudes de Foucault, logo no
início de As palavras e as coisas).
Aqui, sem dúvida, temos um dos pontos de contato mais importantes
entre a metafísica e a dialética. Porém, temos também uma diferença sutil.
A relação para a metafísica não é material, o entrechoque, transformação,
pistas, formação. Não é o encadeamento causal que explica uma coisa por
aquela que a gerou, mas é algo que cada ser carrega no seu íntimo. Ou
são os subterrâneos profundos que ligam os seres entre si. Ou, ainda, são
as relações de sentido, como, por exemplo, as relações que têm, em uma
Gramática, os capítulos sobre sujeito, verbo e predicado, ou em um livro de
sociologia ou na própria sociologia a relação entre a família e a adolescência.
Quer dizer, nesse último caso, uma relação entre ideias. Entre duas
pessoas concretas, que se relacionam sexualmente, produzem economicamente, dialogam e assim recebem e desenvolvem a cultura, comem, lutam
por espaço político, por moradia, a metafísica vê (como se dirigisse seu olhar
exatamente para o outro lado) a relação profunda entre todos os seres humanos enquanto homem, o significado profundo do ser humano com o
outro. É na ideia de homem que a metafísica pretende compreender porque
a humanidade gera violência, capitalismo, família.
Por que os subterrâneos seriam assim tão suspeitos de carregar um segredo? Só porque são escondidos ou profundos? A metafísica carrega a suspeita
de haver, por baixo dos seres, uma teia de significados, e que é esta teia que
estamos buscando. Não é uma crença ou certeza, e sim uma suspeita bem
fundada. Sem essa teia, os objetos estão isolados e aparecem do nada, e é
exatamente contra isso que luta o nosso entendimento. Entender significa
estabelecer as ligações que estão além dos sentidos e da aparência. Se algum dia
descobrirmos que esses subterrâneos são vazios, ou não existem, quem sabe
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seja bom acabar de uma vez por todas com essa farsa? Achar os subterrâneos
ou acabar com a farsa são objetivos igualmente válidos para a metafísica.
A metafísica carrega também a tendência ou tentação de supervalorizar
o conceito de ser “na” relação. Assim como os átomos parecem ser vazios,
puro lócus do movimento e da energia, os conceitos seriam também apenas
possibilidades relacionais; ser, ser antes da relação e independentemente da
relação seriam apenas figuras postas pela relação, ficções. O sujeito, fora da
frase, só existe para gramáticos, e o ser também só é na relação, isolado ele
não passa de uma figura gramatical.
Normalmente, a metafísica não se interessa ou não aceita nem o ser
nem a matéria. Ser, para a metafísica, significa ter sentido, e então se identifica com a ideia. Apenas as ideias de fato existem.
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8) O específico da filosofia e da metafísica. A filosofia tende para a metafísica, tende a se recolher, a se afastar sempre dos diversos domínios ou especialidades universitárias para um espaço exclusivo, puramente filosófico. Ideia
que não deve ser confundida com a anedota atribuída a Voltaire citada por
João Guimarães Rosa na Introdução de Tutaméia: “Assim atribui-se a Voltaire
– que, outra hora, diz ser a mesma amiúde “o romance do espírito” – a estrafalária seguinte definição de ‘Metafísica’: ‘É um cego, com olhos vendados, num
quarto escuro, procurando um gato preto... que não está lá’”.
O que lembra também a imagem sugerida por Rickert. Com o desenvolvimento das ciências, não é que Deus deixe de existir, mas sem dúvida ele
tem um problema de moradia . Cada vez mais é empurrado para mais longe.
A Física o desaloja do mundo material, a Biologia do mundo dos seres vivos,
a sociologia da sociedade. A busca do específico da metafísica não teria fim
porque se trata de uma busca por buscar, essencialmente sem resposta. A
metafísica só faria sentido quando, se aproximando da psicologia, da política, disfarçasse a sua falta de objeto próprio.
Seria como um pintor que buscasse o som das cores, o religioso que
buscasse como Pitágoras o aspecto religioso da Matemática. A coisa errada no
lugar errado. Ou, então, alguém que fizesse filosofia apenas por diversão, para
impressionar, ou profissionalmente. O metafísico seria apenas um trapalhão
da filosofia. Ou, pior, um charlatão. Mas podemos dizer o seguinte: Se alguém
busca algo, porém esse algo não existe, como nós sabemos que não existe? Há
alguma forma – que não seja procurando – de saber que algo não existe?
402

Luiz Gonzaga Teixeira

ida

ar
epr
od

uç
ão

Se a filosofia não encontra um lugar que é seu e também não é de
ninguém, que não se confunde nem com Linguística, nem com geografia...,
parece que isso não significa que a filosofia deva deixar de existir. Ao se retirar, pode ser que a filosofia prove sua capacidade, pois se retira estabelecendo
e garantindo lugares para as diversas especialidades universitárias.
Essa é uma ideia diferente, embora muito parecida, com aquela proposta por Jürgen Habermas em “A filosofia como guardador de lugar e intérprete” (primeiro capítulo do livro Consciência moral e agir comunicativo,
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1989). Aqui, estamos propondo que a
filosofia se retira e tem a pretensão de que sua retirada é estratégica e constituinte, consistente. A filosofia guarda o lugar das diversas especialidades
com a sua própria retirada. Talvez até não se retire totalmente, mas vigie a
uma distância adequada. Ou seja, à medida que se retira, a filosofia, em vez
de se diminuir, ganha consistência, se livra de pesos inconvenientes que de
fato nunca lhe trouxeram, como filosofia especificamente, vantagem alguma. Não vale o mesmo raciocínio para a metafísica?
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(9) A busca da substância. O princípio e o que está por trás não se
confundem com a substância, entretanto o contato entre os dois conceitos é
muito claro. A tartaruga que sustenta o mundo é o princípio, provavelmente. O leque está na base espacial é provavelmente o que está no princípio no
tempo. Se foi dela que o mundo se originou, ela é (suspeita de ser) também
aquilo que explica, que sustenta a explicação. Que está sub: substância.
O mundo é cheio de ilusões, falsidades. Assim como não gosta de acidentes, a metafísica não gosta de ilusões, de coisas insignificantes, que nos
confundem. Falsos objetivos. Há uma palavra em francês, sem um correspondente exato em português, leurre. São as iscas, um falso alvo para atrair
um falcão. A metafísica pretende distinguir o incipiente do que é sólido.
O metafísico pretende distinguir para não correr atrás de alvos falsos, para
assim poder se fixar no que é importante.
Devemos nós, indivíduos, voltar para o aprisco, para junto do pastor. O
pastor e as ovelhas, a galinha e os pintinhos, o pai e o filho são sempre a aproximação entre aquilo que é sólido e aquilo que não tem consistência (Lutero, Edmund
Burke). O único perigo dessa proposição é cair em Parmênides e desprezar todos
os pensamentos, toda a pesquisa, todo esforço, e reduzir a filosofia à contemplação
do Ser; a única filosofia admissível passa a ser a afirmação de que “o Ser é”.
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Quando, na Matemática, identificamos a estrutura, por exemplo, a
estrutura das operações básicas, formando relações, corpos, grupos, anéis
abelianos, estamos encontrando uma realidade mais fundamental, que organiza aquela outra. Ou seja, temos duas realidades, as estruturas algébricas,
e as operações aritméticas, sendo a primeira aquela que organiza a segunda.
O que não tem nada a ver com subjetividade. É a ordem que está por baixo
e explica o caos. Fundamento.
Marx, na Introdução à Economia Política, afirma que o homem explica o macaco. O detalhe que explica um romance pode estar em qualquer
ponto, em um diálogo insignificante, em um fato totalmente deslocado do
enredo, em um conto apresentado por um padre no púlpito, em uma teoria
filosoficamente ridícula sobre batatas. Esse é um exemplo claro de que o que
explica, a estrutura explicativa, que está sob, nem sempre é o que vem antes.
O que vem antes, que está por trás, o que está por baixo, o que explica são
todos conceitos muito semelhantes, mas também muito diferentes. A estrutura também não é o princípio. Cada um desses conceitos oferece uma face
pela qual se compreende um pouco melhor o que é metafísica. E nenhum
deles é suficiente para dispensar todos os outros.
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10) A busca do sentido. Este é o momento de voltar a uma fórmula já
utilizada: a metafísica busca o elemento que na multiplicidade fornece a explicação. Unidade na multiplicidade, embora, talvez, não qualquer unidade.
Quando eu leio um texto, por exemplo, há muitas palavras, frases, ideias, mas
o que eu busco, no meio da multiplicidade, é algo que explique tudo, a partir
de que tudo se desdobra. Ou, então, se aceitarmos esta dificuldade da metafísica (quer buscar o que está por trás, mas este algo é uma aura), poderíamos
dizer que ela busca algo que, apesar de todos os sinais de ser algo que não existe nem faz sentido, é algo que deveria estar ali. Ou, se se preferir ainda: algo
que deveria estar em algum lugar. Porque, sem esse algo estamos perdidos.
Se não houver esse algo, somos forçados a pensar na possibilidade de inventar um. E faz diferença existir ou inventar? O problema é esse? Alguns podem
sustentar que não existe, ou seja, que é inventado, o importante é que funcione.
Mudando um pouco o problema para algo mais lógico e rigoroso, não
queremos saber quem mandou a mensagem, e sim decifrá-la independentemente do seu autor. Queremos interpretar a mensagem como se houvesse
um autor, haja um ou não. Subjetividade e sentido se opõem. No primeiro
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caso, o Texto é apenas um meio entre dois sujeitos. No segundo caso, levando ao exagero, aquele que fala e aquele que ouve são apenas figuras que
assomam a partir do próprio Texto. São figuras postas pelo Texto.
Pode-se discutir a sutil diferença entre duas propostas: “a metafísica
procura o algo que explicar, que detém o sentido”, e “a metafísica apenas
busca o sentido”, esteja em algo específico ou não.
É na busca do sentido que a metafísica mais se aproxima do todo
enquanto organismo. O que não justifica a afirmação de que, aqui,
se confunde com a dialética. O organismo funciona de uma forma
diferente. Não há propriamente contradições, nem zigue-zague, nem
irracionalidade. O sentido se distribui harmonicamente em todas as
suas partes. Quando Heráclito fala em contradições, ele quer dizer
contradições aparentes, pois no fundo o que há mesmo é harmonia.
Além de que a harmonia, na metafísica, não reside na máquina, nos
intestinos, nem no processo ou biografia, e sim em sua transposição –
ou reflexo – em teoria, na ideia.
Se aproximarmos o conceito de sentido do conceito de substância,
teremos uma curiosidade: enxergar, discernir. Compreender passaria a ser
separar coisas mais importantes de coisas menos importantes. Então, o
mundo é uma charada, mistério. Qual seria o interesse do Autor em me
apresentar um texto cheio de armadilhas? O mundo é uma charada ou nós
devemos nos comportar como se fosse?
O mundo me inclui, portanto, buscar o sentido do mundo significa
também tentar compreender onde eu me encaixo, qual deve ser a minha
participação, onde, quando e como interferir, me posicionar, sofrer as influências do mundo. Ou seja, nem sempre, mas quase que forçosamente,
compreender o mundo está relacionado com o que tudo implica em termos
de interferir. Ou, se não tanto, de me encaixar, de encontrar a minha posição. Quero compreender para melhor interferir, quero saber em que devo
interferir e como interferir mais acertada e eficazmente, embora esses dois
momentos, compreender o todo e a minha posição, sejam diferentes, instaurados em espaços autônomos e independentes relativamente.
Pode-se contra-argumentar que a preocupação com o interferir é estranha à metafísica e mais apropriada à dialética. Que a metafísica, mesmo
quando tem claro ou mais ou menos claro que pretende compreender para
interferir, se delimita com muita teimosia ao compreender só, ao espaço que
Utopia e Marx
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antecede a ação. A metafísica se recusaria a cruzar essa linha exatamente por
aquilo que a justifica, preparar-se bem. A metafísica seria essencialmente
preparação; o que não é a mesma coisa, mas está perto da preparação redundante. Mas isso é discutível, pois também é bastante razoável afirmar
que a metafísica esteja sempre preocupada com a ação. O fato de habitar a
antessala da ação não significa que se recuse a agir.
Para concluir este item com uma ideia que já pertence ao próximo: a
metafísica não deve se restringir a discutir se o universo tem um sentido. Se
agisse assim, condenaria a si mesma a ser a metafísica mínima; e má metafísica, caso se refugie unicamente à questão do sentido. A metafísica deve
abrir um espaço, reunir instrumentos, fazer excursões por diversas áreas tais
como a antropologia e a linguística, e buscar o sentido. Se não, mostrar que
a busca do sentido é uma atividade intelectual saudável.
O sentido não tem apenas uma acepção vivencial ou existencial: o que
é o sentido para mim, na minha vida, algo para eu acreditar, para viver e
morrer. Ou aquém: a busca de sentido é um passatempo. O sentido, fisicamente, digamos, é a ideia.
Toda história da humanidade e do próprio cosmos nada mais é, em
última instância, do que a história da ideia, ou seja, uma exposição da ideia
enquanto um objeto dinâmico. Nós, homens, passamos, passam civilizações
inteiras, e com alguma certeza deverão se passar unidades ainda maiores, deixando para trás, como um rastro, apenas a ideia. Em nossa vida individual,
nacional, de nossa época, e da Igreja Católica ou do Partido Comunista, e
mesmo do movimento e do partido utópicos, tudo existe apenas para cristalizar algo que antes apenas existia como possibilidade, uma determinada ideia,
que combinada com outra forma, uma a uma, forme no fim um gigantesco
organismo, a Ideia. O resto é esquecido. Faz sentido, o menor gafanhoto faz
sentido, mas faz porque ele é parte integrante da ideia, talvez até principalmente por ser um simples gafanhoto. Mais ou menos como um resumo do
Crime e castigo, só com os fatos e os personagens capitais, não é o Crime e
castigo, e nem é uma parte de Dostoievski, nem da literatura mundial.
Depois das diversas faces da busca metafísica, abre-se um espaço para extensas comparações: se há alguma que resume todas as demais, se elas podem
ser organizadas em grupos, se alguma, principalmente a aura, é discutível e
deveria ser excluída, se há características pertinentes e outras nem tanto.
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Digamos que esta parte do livro é um encarte, semelhante aos encartes de alguns jornais ou revistas. Trata-se de um desenvolvimento
um pouco excessivo dentro do projeto do livro. De fato, o conceito de
metafísica, em oposição à dialética, é fundamental para se esclarecer as
relações entre centro e beiradas e entre Marx e utopia; o que fica aberto,
para discussão, é se se justifica este desenvolvimento mais dilatado. O
próprio assunto exige um pouco mais de cuidado e discernimentos. Mas
em um ponto o andamento da discussão não deixa dúvidas: é possível
tratar de metafísica e dialética de uma forma diferente dos manuais de
filosofia, ou seja, guiados pela curiosidade topológica.
O projeto de salvamento da metafísica está dividido em duas partes,
uma negativa, que consiste em excluir elementos cuja presença nos parece
prejudicial, e uma positiva, que consiste em acertar algumas direções ou
construções para uma nova metafísica.
Sem qualquer pretensão, há alguma semelhança com o projeto
de Kant, que pretende, primeiro, excluir da metafísica de toda a área
da ciência, da natureza, e, segundo, transpor para a metafísica a racionalidade própria do mundo (da ciência da) natureza. Ou, repetindo,
excluir de dentro da metafísica suas pretensões de jurisdição sobre o
mundo da natureza, e depois reincluir uma parte daquilo que foi excluído, a racionalidade da ciência.
No entanto, as semelhanças não são muito grandes entre esses dois
projetos, o projeto atual e o de Kant. A maior semelhança consiste em retirar
da metafísica toda pretensão de validade; a metafísica deveria pretender apenas a compreensão, sobretudo o sentido. Ou, em outras palavras, adequar a
metafísica à chamada guinada linguística e, em significado mais amplo, ao
Dialogismo. Descrever figuras, e aí ela quase se confunde com a topologia.
Cuidaremos disso logo a seguir. O espírito dos nossos propósitos, contudo,
se parece muito pouco com aqueles de Kant.

Utopia e Marx

407

uç
ão

Exclusões: o que rejeitamos na metafísica

ida

ar
epr
od

Este item não deve ser entendido como um levantamento das posições
que rejeitamos na metafísica. Vamos nos concentrar em algumas questões escolhidas sem muito critério. Em grandes linhas, nos preocupamos aqui em afastar
do nosso conceito de metafísica a sua preocupação com a realidade. Apenas de
passagem nos ocupamos de outras características que rejeitamos na metafísica,
as classificações, a aura e o autoritarismo. Rejeitamos também a metafísica compreendida como o braço direito da religião, misticismos, espiritismos e outras
formas assemelhadas de pensamento. Mas só apontamos essas rejeições secundárias porque consideramos que elas interferem na principal rejeição, que é a
pretensão de fazer afirmações sobre a existência de qualquer coisa.
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1) Metafísica e classificações. Quando a metafísica parte das ideias,
corre o risco de cair na tentação de chegar aos objetos e fatos, tão variados,
com um crivo.
Primeiro, o tópico das classificações, ou como geralmente é conhecido,
taxonomias, consta dentro do tópico maior, dogmatismo, por uma razão bastante simples. As classificações consistem em abordar um fato real, material,
histórico, a partir de um esquema lógico preconcebido. O que é a mesma
coisa que dogmatismo. Uma das formas de dogmatismo, portanto, é dispor de
um esquema lógico no qual o fato ou objeto deve necessariamente se encaixar.
Não estamos em condições de responder, neste livro, à questão: “que proveito traz uma classificação para a pesquisa?” Evidentemente, traz proveito em alguns
casos. Mas em que casos a classificação não passa de um falso conhecimento?
Nunca uma classificação é inócua. Vejamos alguns exemplos. Se dissermos, como aponta Le Goff, que há na sociedade duas ordens, ou três
ordens, por trás há muita coisa não dita. Ou seja, faz diferença. Na Idade
Média, se sabia muito bem da importância de se considerar Maria como
uma terceira espécie, entre Deus e os homens, ou apenas como um subtipo,
muito especial, de ser humano, ou se um tipo de divindade especialmente
elaborado para a mediação. Maria é concebida, desde o princípio, como a
grande mediadora entre a pequenez do pecado humano e a grandiosidade
do Bem Divino. Se há três deuses ou três rostos de um só Deus. Uma coisa é
ler o Evangelho, e outra é compreender o Evangelho a partir do Ano Litúrgi408
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co, onde aparece um período de Preparação (Advento) para o Nascimento,
um período de comemoração do Natal e da visita dos Reis Magos, ainda
mais quando esses fatos são percebidos como festas religiosas, carregadas
de flores, frases em Latim, imagens, pois, da segunda forma, entre outras
coisas, os fatos aparecem classificados, progressivamente, desde a preparação
até a Páscoa e o Tempo Comum, quando Jesus apresenta sua doutrina.
Não seria muito diferente se para a Igreja tudo fosse moldura – o anúncio do anjo, nascimento, infância, e depois a morte e a ressurreição – para o
verdadeiro centro da vida de Jesus, a exposição da doutrina, sobretudo do conceito de caridade? O centro do cristianismo é a caridade, evidentemente, mas
o centro organizador (para o catolicismo, somos tentados a corrigir para uma
afirmação menos arriscada) é a Páscoa. Páscoa e Ressurreição significam que a
promessa foi cumprida, a concretização da teoria, é o ponto para onde aponta
todo o processo de preparação. Enfim, todo o catolicismo e todo o marxismo
estão perpassados por classificações, e dificilmente viveriam sem elas.
Talvez o erro mais fácil de se detectar, na metafísica, seja não exatamente a exposição de classificações, e sim emprestar a elas uma força cognoscitiva injustificada e exagerada. Quem pode escapar das classificações? Reinos:
Mineral, Vegetal e Animal. Modos de produção: Comunidade Primitiva,
Oriental, Escravagismo, Feudalismo, Mercantilismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Pecados capitais, virtudes teologais, mandamentos. De
forma alguma, as opções por uma ou outra classificação se revelam inócuas.
Outra crítica que se faz, e aí reside uma parte do dogmatismo, é de iniciar
e fechar a discussão com uma classificação. Exigir que toda a discussão se dê
dentro das fronteiras rígidas de uma classificação oficial. As classificações eram
muito mais importantes na escola tradicional do que são hoje. É difícil imaginar
o catecismo sem classificações. Um dos motivos é que as classificações se prestam
muito bem às provas escritas e arguições orais, mas o motivo mais profundo é o
modelo de conhecimento que fundamentava a escola tradicional.
As classificações na boca de um metafísico lembram o estilo professoral
e oficial. As frases repetem fórmulas, circundam o conceito, conseguem falar e
proteger o conceito de intrusos, mas não avançam. Aliás, não quer que avance.
A, b e c, ou seja, só, nem d, que é excluído, assim como se exclui qualquer
coisa que pudesse estar entre a e b, entre b e c. E ainda significa: não se pode
de forma alguma esquecer a, ou b ou c. O saber baseado em classificações é
geralmente cifrado. Como se disséssemos: toda vez que você pensar em um
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assunto, comece assim e divida assim o assunto em partes. Não fuja, não o
organize da sua maneira, mas tão somente desta maneira oficial.
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2) Aura. Precisamos enfocar a distinção entre olhar por trás e desmontagem. Ambas desfazem a aura, mas não se parecem muito. No olhar
por trás, metafísico, não há desmontagem. Muito pelo contrário, olha-se
por trás do todo, do conjunto intacto. No exemplo de Gustavo Corção em
Lições de abismo, página 241, do menino que desmonta uma caixinha de
música, temos as duas atitudes e conceitos confundidos. Gustavo Corção
desmonta a caixinha de música para – o importante é que o faz para isto
– ver o que tinha por trás. No caso de uma criança, poderíamos modificar
para “para ver ‘quem’ estava por trás”. Esse erro não é necessário, pois a caixinha de música só tem algo por trás se estiver funcionando, se todas as partes
estiverem nas suas relações normais.
A metafísica sabe disso. E a metafísica em hipótese alguma pretende
desmontar algo para ver se há algo por trás. A aura não pode ser desfeita,
o segredo está na aura. Desfeita a aura não há mais nada. Quando eu desmonto algo e as peças ficam dispostas lado a lado, classificadas, em um
quadriculado, uma das consequências é que os fantasmas se diluem, esvanecem, perdem o fundamento. Além disso, a metafísica também não procura
ver como a coisa funciona, nem como as peças se relacionam entre si, nem
como o objeto todo se relaciona com outros.
A metafísica evita cuidadosamente estes dois métodos, a Desmontagem iluminista, e também a dialética (entendida aqui como colocar a coisa
em contato, no mundo, em suas relações históricas e concretas com outras
coisas). Quando a metafísica, então, se atém ao seu método, parece que não
há muito que fazer. A metafísica fica prensada entre os dois métodos que
pretende conscientemente evitar, e assim, cria o problema de se determinar
com clareza qual o seu método, diferente e distante dos dois outros.
A dialética se contrapõe à metafísica e se organiza como a sua crítica. Uma
pessoa que nasce, cresce e morre, o que seria além de um nome? Muitas palavras
não significam nada. As palavras não passam de etiquetas para feixes de características. Transformar os conjuntos em processos não resolve esse problema.
Aqui, chegamos em David Hume. Criamos palavras e nos satisfazemos
com elas. Porém, elas não resistem à crítica. Uma criança diz, por que você
cuida de mim? Se eu lhe disser, porque sou o seu pai, ah, ela diria, pai, isso me
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satisfaz. Mas o metafísico lhe diria. O que é pai? Se vamos de pergunta em pergunta, devemos chegar a uma em que o interlocutor diz: ah, entendi. Mas ele só
entendeu porque se satisfez com uma aura. Ah, pais cuidam dos filhos, isso eu
entendo. Entendo porque a sociedade fixou no meu cérebro, e então eu aceito.
Quem criou o universo, Deus, aí eu acho que devemos parar porque Deus é, por
definição, aquele por trás de quem não há mais nada. Sem tal satisfação diante
da bruma acabaríamos dando novas voltas, talvez. Rei, pátria, pai, mãe, Deus,
respeito, honra, existência, evidência são exemplos de palavras rodeadas por uma
aura. E ficamos com essa afirmação; a metafísica hesita, deseja a aura e ao mesmo tempo não se contenta com ela. A metafísica se prende à aura, mas procura o
que está por trás. É exatamente quando empaca (esse verbo é aqui insubstituível)
em algo dado é que a metafísica é desafiada e deseja ir além. A função mesma da
metafísica é se opor à metafísica, na sua essência.
Alguém poderia sugerir a fórmula: a metafísica busca o que está detrás, sim, mas sua busca tem como objetivo algo sem as costas, algo fixo. O
universo em que a metafísica se movimenta é povoado de auras, é o mundo
antigo; contudo, impulsionada por seu método ela necessita ir além. A metafísica trabalha com um material dado, fornecido por ideologias estabelecidas, mas pretende ou deveria pretender, para ser coerente com seu método,
avançar com o raciocínio para além do que lhe é oferecido. Parece uma contradição. Buscar o que está por trás não é compatível com a aura. Quando
chegamos à aura, ficamos satisfeitos, não queremos ir além. A essência da
aura é não ter costas, ser um ponto final, a placa de pare à beira do abismo...
Então, das duas uma, ou estamos em busca do que está por trás ou estamos
em busca da aura, nunca das duas coisas. Porque uma é o oposto da outra.
A metafísica, apesar de todos que são contra, é uma atividade intelectual, uma modalidade de pesquisa. Mas, como tende a se encantar com
auras, é, de certa forma, contraditória. Palavras brilhantes, enunciados de
valor inquestionável, mágicos, o rito das palavras, tudo isso tem uma relação
complicada com a pesquisa. Alguém poderia um dia questionar: a metafísica
quer impedir que se vá além dos blocos ou exatamente quer que fiquemos
presos neles? Evidentemente, somos obrigados a registrar a possibilidade de
que haja duas Metafísicas, a boa, que vai sempre além e aquém, e a má metafísica, que arranja, manipula e se encanta com blocos intocáveis. A má metafísica parece ocupar o espaço do raciocínio para que outros não avancem.
Só em um pequeno ponto a boa metafísica faz intersecção com a má, e esse
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poderia ser chamado de cronotopo da omelete (do pelicano de Jonathan, citado na página xxx306): indo sempre atrás não seria possível descobrir uma
grande tendência que, de certa forma, cumpre a exigência de dar um fim? O
próprio ir atrás deve ser desmascarado.
Uma questão fundamental, para todos – filosofia, Epistemologia, metafísica –, é identificar esse ponto de parada em que o entendimento se
satisfaz. Se não há aura, como poderíamos identificar esse ponto, com rigor?
De forma que se alguém dissesse se tratar de uma explicação não satisfatória,
pudéssemos lhe dar uma resposta irrefutável. Dois e dois são quatro, mas o
que é dois, o que é quatro, o que é mais? Deus não existe, mas, ora, existir
não faz sentido algum, o que importa é saber se Deus é parte de uma linguagem, como o catolicismo, útil na constituição da cultura humana, etc.
Se não respondermos a essa questão, não adianta de nada fazer filosofia ou
mesmo tentar compreender o mundo.
Alguém diz, Tancredo Neves morreu de uma infecção, ah, entendi,
mas entendeu porque se trata de uma pessoa do povo, sem malícia. Muitos brasileiros acham que é uma inocência acreditar que Tancredo não foi
assassinado. Assim como Juscelino Kubitschek. Porém, a malícia excessiva
não é, também, uma falta de malícia? Uma pessoa esperta, culta, dotada de
instrumentos não só deve saber rejeitar as respostas inócuas como deve saber, de repente, dizer: sim, essa resposta ninguém derruba. Aposto que aqui
atingimos o fim da linha.
O que estamos dizendo não é o mesmo problema levantado por Descartes? Descartes se perguntou mais sobre o ponto firme, e menos sobre os
critérios para se distinguir que ponto era firme. Ou se o ponto selecionado
de fato e quanto era firme. Tudo bem, a aura não satisfaz, mas precisamos
evitar que fiquemos apoiados em uma ingênua malícia de tudo rejeitar (malícia sistemática, semelhante à dúvida sistemática de Descartes).
Como vimos, a metafísica se opõe a que desmontemos as coisas. A
limonada não é água, limão e açúcar, e o sal não é branco, granulado e salgado, não é a pura soma, pois cada palavra tem um encanto, uma ligação
entre suas partes, algo que lembra conceitos mais modernos como estrutura
ou organismo. As palavras brilham e o mundo são as palavras. A metafísica
procura estabelecer com as palavras estruturas maiores e com estas outras
maiores ainda hierarquicamente. Nesse sentido, a metafísica é a precursora
do conceito de estrutura. Talvez também por essa razão, a metafísica acabe
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tendo um interesse tão grande por palavras organizadoras, como pai, família, pátria ou deus. Elas lembram aquilo que há por baixo, uma estrutura.
Provavelmente, o pai é um símbolo da estrutura da família. Quando se diz
Deus, se quer dizer a estrutura do cosmos.
A aura seria, assim como a estrutura e a ideia, algo difuso, algo em que
não se pode pôr os olhos ou a mão? Nesse aspecto, ela desafia a metafísica e
corresponde, aproximadamente, ao que a metafísica busca. O que a metafísica busca é algo muito pequeno ou muito grande e que por uma ou outra
razão não se vê? Temos, aqui, o encontro de dois espaços da nossa pesquisa,
a visibilidade e a esperteza: o pesquisador, o esperto, é aquele que olha não
para ver o que todos veem, mas para ver melhor, o escondido. Ao rejeitarmos
uma metafísica que busca a aura, não estamos seguros de estar rejeitando algo
errado ou sem sentido. Ou seja, não é porque a aura é difusa que seja absurda.
Não devemos nos assustar com essa dificuldade. O problema é outro. Rejeitamos culturalmente a aura. O rei para nós é uma pessoa, uma pessoa diferente, mas todas as pessoas são diferentes, o poder é algo palpável, há espaços
acadêmicos com muitas pesquisas e muitos livros sobre reis e sobre o poder, assim, a nossa época e a nossa cultura não consegue, mesmo que queira, se assustar
com palavras como rei ou estado. Ingleses, espanhóis e suecos, por exemplo, que
neste início de século XXI ainda têm reis, devem talvez ter tal comportamento
por motivos turísticos. Ao mesmo tempo em que enxergamos o que os outros
não veem, somos incapazes de enxergar aquilo que todos veem: você vê o rei, eu
não, eu vejo uma pessoa vestida de forma esquisita, vejo servidores voluntários
portadores de uma cultura distorcida pela opressão secular.
No caso do sexo, isso acontece com clareza: nós, modernos, enxergamos muito mais que os antigos, mas também muito menos, porque muita
malícia, pecado e vício que eles viam, nós não conseguimos ver.
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3) Misticismos e deslumbramentos. Este é um item que podemos chamar de burocrático. Era necessário que ele fosse escrito. Não podemos falar
dos aspectos ou tendências que rejeitamos na metafísica sem tocar no conjunto: misticismos, religião, espíritos. Contudo, esse assunto foge bastante
das preferências e do aspecto deste autor e deste livro.
Antes, temos um problema de terminologia. Que nome dar a todo o
conjunto de metodologias e formas de pensar que de uma forma ou de outra
tem um pé no outro mundo? Mas mesmo ter um pé no outro mundo não
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é uma imagem correta para o os nossos propósitos, que nomeie com clareza
o que estamos pretendendo. Uma sugestão seria: obscuras. Um pensamento
baseado em fórmulas matemáticas complexas pode ser chamado de obscuro.
Contudo, não exatamente. Digamos que se trata de um pensamento difícil,
mas não exatamente obscuro.
Consta em um livro folheado há alguns anos de passagem que o universo é composto de sete círculos, sendo que a Terra está dentro do segundo. Esse é um pensamento obscuro. Como alguém pode ter obtido essa
informação? O que significa? Ela não está aberta à discussão e nem tem
a pretensão de ser clara. Significa que é uma afirmação ritual, como uma
dança com as palavras. Em vez de obscuro, místico é outro nome, desde
que fique convencionado que é obscuro, se refere não à matéria, ideias, nem
sonhos, mas a coisas escondidas, tais como anjos, Deus ou deuses, espíritos,
demônios, anjos, arcanjos, querubins, duendes e outros. Não seres de outros
planetas, pois seria então um caso bastante diferente.
Há também em Ciências Humanas trechos que não parecem ter sido
escritos para serem compreendidos. Podem ser citados aqui alguns trechos
de Hegel, de Foucault, Guimarães Rosa, Ernst Bloch e muitos outros, inclusive algumas passagens de Marx. Nesses casos, não se trata de um pensamento místico, iluminado, que provém do outro mundo, o que, sem dúvida, constitui outro tipo de obscuridade ou dificuldade. Depois de muitas
leituras e análises de alguns trechos difíceis, nós acabamos compreendendo
melhor, e, às vezes, temos até a sensação de termos apreendido o seu exato
significado, o que nos leva a acreditar que, quem sabe, um dia, a gente poderia compreender até mesmo todos os outros trechos. Ou, o que seria mais
ou menos a mesma coisa, que não compreendemos muitos trechos difíceis
por ignorância ou incompetência.
Sim, apesar disso, persiste a crença de que esses trechos não foram
escritos exatamente nem determinadamente para serem compreendidos, em
vez disso, eles são realmente incompreensíveis, e que jamais eu ou qualquer
outra pessoa vamos compreendê-los razoavelmente; que muitas e muitas
vezes os compreendemos equivocadamente, por culpa deles mesmos ou por
culpa da nossa ignorância. Mesmo assim, que me parecem exemplos exagerados, esses trechos não são obscuros no significado que estamos convencionando. Seria um exagero afirmar que qualquer trecho de Marx, por mais
obscuro que seja, possa ser definido como uma dança ritual com as palavras.
414

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Por outro lado, a clareza não é a sua preocupação principal.
A metafísica floresceu em um período da história e que a mentalidade ainda estava dominada pela religião, a Antiguidade. Portanto, faz sentido dizer que
a metafísica era uma coadjuvante da religião. Mas faz sentido também afirmar
que ela é exatamente uma forma de pensamento que se opunha à religião.
A metafísica marca a lenta transição do pensamento ocidental da religião para o domínio da razão. Uma metodologia que fugia, com determinação, dos procedimentos obscuros, rituais, do procedimento dos eleitos e
iluminados. Nem sempre estava próxima da metodologia inaugurada por
Descartes e depois consagrada com Locke, Berkeley e Hume. Mas que era
um primeiro passo. Le Goff afirma que praticamente não havia o maravilhoso na Bíblia . Ou seja, podemos levantar a hipótese de que desde a Bíblia
se configura a metodologia que usa predominantemente a lógica no trato
das questões em geral, e especificamente no trato com as questões religiosas.
Não estamos aqui falando do maravilhoso, mas estamos falando de
algo parecido. A Bíblia, em comparação com outras metodologias da Antiguidade, também era profana, aberta ao diálogo, clara. Contudo, há diferenças importantes, posto o fato nesse aspecto, entre a Bíblia e a metafísica
grega. Principalmente: a Bíblia não se propõe a (cartesianamente) discutir
o mundo ou os problemas. Embora de uma forma prosaica e publicável, a
Bíblia apresenta os fatos do ponto de vista do povo hebreu. De qualquer
forma, podemos arriscar outra hipótese de trabalho: de que gregos e hebreus, ao formarem a mentalidade ocidental, puseram em contato duas faces
complementares de visão profana do mundo.
Outro conceito que pode ser aproximado desses procedimentos é “fantástico”. Incompreensível, fantasioso. O contrário de prosaico, simples, coerente, compreensível. Se nossa intenção é salvar a metafísica, temos que
esperar dos novos metafísicos que tenham os pés no chão, que falem coisas
compreensíveis e palpáveis. Se falarem algo poético, algo místico, que fique
bem claro que estão utilizando uma das propriedades do pensamento. São
pensamentos entre aspas. São pensamentos sobre os quais estamos falando,
que estamos explorando, mas que não estamos assumindo.
É bastante compreensível que as diversas ideologias, particularmente
as religiões, disponham de um setor de ideias do tipo metafísico. Sua
função é justificar de forma racional afirmações mais ou menos místicas.
Deus existe ou os homens são superiores às mulheres, ou Deus criou
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diretamente o mundo (criacionismo), transmigração das almas, espíritos
e muitas outras são afirmações que podem ser justificadas pela metafísica,
embora algumas das ideologias insistam que se trata de ciência.
Nem sempre; quando pensamos, obviamente, temos o objetivo de raciocinar claramente, pesquisar, encontrar respostas, desenvolver discursos, etc. Às
vezes, estamos a serviço de uma ideologia ou da cultura, e nosso objetivo é organizar conceitos, palavras, setores, etc. Por exemplo, um teólogo católico nem
sempre busca a verdade, exatamente, mas procura organizar um cânone, um
conjunto articulado de palavras e conceitos sobre as relações entre as divindades:
Deus único, Santíssima Trindade, as relações entre Deus Pai, Jesus e Maria, as
relações entre Deus Pai, Jesus e Espírito Santo e o desenvolvimento do tempo
bíblico, a participação de José na estrutura divina, a função de Deus no mundo
após a morte de Cristo, etc. Por isso, muitas vezes, a metafísica se transforma em
algo diferente daquilo que conceituamos aqui, um espaço de pesquisa.
Essa engenharia do discurso é diferente daquilo que apontamos no
parágrafo anterior, a justificação racional dos artigos da fé, mas na prática,
nos textos, geralmente esses dois procedimentos são inseparáveis.
Digamos, ainda, que há duas Metafísicas, uma mística e outra cáustica, a
ruim e a boa. Ruim enquanto metafísica, evidentemente, embora possa ser boa
e até muito útil como poesia, ou na medida em que assume uma função cultural
chave. Além de diferentes, elas são opostas. A primeira vê o discurso como uma
dança, e a segunda procura clareza. A segunda, embora não seja exatamente e
sempre racional, tem que se apoiar em alguma concepção da razão.
E fica aqui o anúncio (passo anterior à inauguração, instauração e constituição) de um espaço de pesquisa: como se organizam as diversas metodologias
do pensamento, de um lado as racionalistas, cáusticas, de pesquisa, científicas,
e de outro as místicas, ideológicas, canônicas, rituais, poéticas? Não, como no
parágrafo anterior, no significado simplista de que as primeiras sejam boas e as
segundas más, e sim como se organizam. Inclusive, dentro de qualquer texto
nem tudo, jamais, é pesquisa, mas uma boa parte é; digamos, a construção
de um edifício, organização de conceitos dados, estabelecer conceitos tronco.
Inclusive, um problema, um problema que tememos evitar com medo de criar
outro pior, é a falta de uma boa terminologia. E uma boa terminologia não
nasce de convenções, delimitações, e sim da habitação do espaço em que elas
são comparadas, utilizadas, substituídas, etc.
A metafísica está a serviço da ideologia, cada metafísica a serviço de
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uma, a sua, ideologia. Ela prepara e justifica o conjunto de palavras, conceitos, estruturas, blocos, para o seu uso na vida individual e coletiva.
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4) Existência e ser. Neste item, insistimos em uma ideia simples: não é
essencial à metafísica se ocupar com existência ou com o ser.
Metafísica e existência: o ser e o lado de fora do ser . A metafísica teria
como problema, principal ou não, a preocupação com a existência? Heidegger, na última frase do O que é metafísica?, questiona: “Por que existe afinal
o ente e não antes Nada?” . O que estamos defendendo aqui é que esse é o
problema fundamental da metafísica apenas por um equívoco. O problema
da metafísica é “Por que existe afinal o sentido, e não antes o sem-sentido?”.
Ou, outra opção: o que é a ideia, como funciona, onde se insere?
A metafísica se propõe a funcionar como uma introdução ao universo
da ideia, uma apresentação e exploração, delimitação em relação ao mundo
material e outras questões relacionadas.
Contudo, pelo menos é o que vamos sustentar neste item, mesmo
quando pensa na existência, a metafísica visa o lado de fora da existência:
como seria se não houvesse existência? Ou, o que é um pouco diferente,
sempre que a metafísica olha para a existência, o faz pelo seu lado de fora.
Talvez a pergunta da metafísica fosse: se não houvesse existência, o que sobraria? O que circunda a existência? E chegaríamos a uma conclusão totalmente contrária a Parmênides, pois se Parmênides afirma que o caminho
da verdade é ocupar-se unicamente com o Ser, quem sabe se trata apenas
de uma forma de disfarçar o encanto da metafísica exatamente com o não
Ser? Uma leitura provocante de Parmênides e outros metafísicos seria de
que o seu personagem principal é o não Ser, e que o Ser não passaria de um
coadjuvante cuja função é contornar e apresentar, por oposição, o Não Ser.
Parece que existir é um conceito inalcançável para a metafísica. O que
significa existir? Quando Heidegger supõe que esse ponto fora do existente
seja o nada, ele apenas está tentando compreender o que está de fora da
existência, pois do lado de fora da existência não está apenas o nada, a ideia
também de certa forma circunda a existência.
O que mais poderia ser esse ponto fora da existência se não o nada ou
a ideia? A única existência genuinamente metafísica é a existência da ideia.
Estamos acostumados com a existência da matéria, o que nos leva a questionar a estranha constatação de que as ideias também existem. Mas como? Se
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elas não pesam, podem ser manipuladas e recuperadas virtualmente?
Porém, ideia aqui pode significar duas coisas. A ideia em si, algo subsistente ou a busca de um sentido para a matéria. Um livro não faz sentido fechado, mas deve ser lido e o seu sentido talvez esteja em alguém que o escreve ou
que o lê, e que se contrapõe a ele como um todo. Um olhar. Evidentemente,
se pode olhar por dentro. Contudo, aqui o olhar pode ser abordado como exotopia, um olhar como se fosse pelo lado de fora. Estamos aqui estabelecendo
uma arriscada vinculação entre exotopia e sentido. Os dialéticos, em oposição
a metafísicos e iluministas, duvidam, para eles o sentido só se encontra por
dentro, mergulhado e sofrendo todas as turbulências do processo.
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5) Ser e existência: uma visão panorâmica . O pensamento ocidental
nasce da confluência de dois rios (principais) saídos da Antiguidade, a filosofia grega e a bíblia dos hebreus. Curiosamente, ambos são muito marcados
pela insistência na existência. No caso da bíblia, o Deus criador cujo filho
nos oferece em sua memória comer o pão e que crucifica na cruz a carne,
símbolo contundente de sua humanidade e materialidade. E no caso da
Grécia, o Ser, que unifica os opostos, em Heráclito, que dispensa todos os
atributos em Parmênides. Em Platão, o Ser que sintetiza o Bem, o Verdadeiro e o Belo. Em Aristóteles, um sistema completo de afirmação da existência
e da materialidade autossuficiente (que submete as ideias).
A Idade Média toda pode ser rotulada de existencialista, embora Existencialismo aqui signifique outra coisa. A Idade Média não se preocupa com
o existir, e sim com o significado da vida e do mundo. O que não deixa de
ser uma forma de paixão pelo mundo. Na Igreja Católica, pode-se perceber
uma linha de santos e pensadores materialistas e sensuais: desde os eremitas
dos primórdios do cristianismo, Santo Agostinho, passando por São Francisco, São Boaventura, e depois Santo Inácio, São João da Cruz e Tereza de
Ávila, Santo Onofre e muitos outros, inclusive Lutero. Esta sua face fica
clara na sua apresentação por Lucien Febvre no genial Lutero: uma vida.
O Renascimento – nas artes, o retorno ao Paganismo – valoriza o corpo,
as cores. Mas na filosofia renascentista o que vemos é a preparação do Iluminismo, quando há um refluxo das preocupações mais exageradas com a existência. No Iluminismo, tanto na vertente empirista quanto na racionalista, a
análise dos objetos e do mundo pretende reduzir à parte, o que significa quase
sempre: à abstração. Mas cometeríamos um erro grave se não apontássemos
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que aqui, no meio do Iluminismo, com o romantismo, surja o conceito de
um homem existente, em oposição ao homem essência da filosofia antiga (ver
Suchodolski). A mesma desmontagem que produz a concepção abstrata da
matéria produz o embrião do conceito do homem real, material, primitivo.
Pascal e Rousseau preparam o caminho para o Existencialismo de fato,
de Schopenhauer e Kierkegaard. Nesse ponto, temos que notar que diversas
linhas, até certo ponto separadas uma da outra, confluem para o século XIX,
esse, sim, totalmente convertido à existência e à matéria: o Paganismo antigo, que passa pelo Renascimento, a espiritualidade sensual católica (Agostinismo, Luteranismo, Contricionismo), o Empirismo, que se fixa na experiência material onde nascem as ideias, o romantismo, a ciência naturalista,
desde Bacon, Galileu, Linée. Em outras palavras, funda-se aos poucos, na
história do pensamento ocidental, em etapas, e também em múltiplas frentes, cada qual com sua especificidade e validade, uma tecnologia de se pensar
a existência. Uma tendência consistente, embora não totalmente linear.
O século XIX, enfim, coroa e sintetiza todas essas tendências em uma
ideologia da existência. Essa tendência não só está centrada na existência,
mas combate toda preocupação com aquilo que não for existente: ideias,
atitudes, linguagem e pensamento.
No século XX, a existência deixa de ser um valor tão certo em suas
preocupações, entretanto lhe dá outro rumo ou sentido: o pensamento e o
mundo da existência se fundem na cultura e na linguagem. Nós, homens,
somos e vivemos em uma comunidade cultural e linguística. A língua, sobretudo, satisfaz, pelo menos para nossos séculos XX e XI, tanto à exigência
de abstração quanto de materialidade. Pode-se afirmar com mais segurança
que os séculos XX e XXI rejeitam a cultura acadêmica (livros, teses, palavras)
voltada para si mesma: exige uma crescente e cada vez maior competência
em dar conta (e reter) do mundo real, vivo, datado, pitoresco. Existente.
Os séculos XX e XXI pode-se dizer que têm os pés na academia, mas
nos seus olhos e rosto brilha a realidade . O discurso, embora de certa forma
autossuficiente, não é concebido como uma instância independente, mas
na sua essência um articulador, mediador da cultura e de relações materiais.
Mais material, até, em certo sentido, do que em epistemes anteriores, pois
essencialmente vivencial, social, cultural. As pessoas em suas relações próprias da vida humana elaboram o seu discurso e no seu discurso a realidade,
a única realidade, viva e abstrata ao mesmo tempo. O assunto da cultura é,
Utopia e Marx
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utilizando uma fórmula de Habermas, o “mundo da vida”.
A existência, para a metafísica, é abstrata e estática. Trata-se de uma existência suspensa, sub judice, problemática, hipotética. Nós, que pensamos, e
também o pensamento, a ideia, temos poder para julgar a existência. Ou, como
se diz na burocracia, estamos habilitados para aspirar a tal poder. Nós estamos de
cá, de fora, e pretendemos chegar a uma compreensão da existência.
Para a ciência, pelo contrário, a existência é inquestionável e ponto de
partida. A ciência não se interessa, em um primeiro momento, por aquilo que
não existe, ou que não esteja vinculado ao materialmente existente. A ciência
tem dificuldades para tratar da religião, ideias, fantasias, erros, atrasos, etc. A
ciência tem dificuldades para se relacionar com estas coisas abstratas.
Kant e alguns filósofos modernos pretendem abordar esses fenômenos
estranhos para a ciência de uma forma ainda científica. Durante os séculos
XIX e XX, a sociologia, história, antropologia, psicologia e psicanálise, Sociologia do Conhecimento e outras ciências se desenvolvem e na medida
do seu desenvolvimento satisfazem a esta expectativa: permitem uma abordagem do mundo da cultura, da abstração, atitudes, do jeito que gosta a
ciência, como parte de uma compreensão da sociedade material, como um
projeto de sobrevivência. E não só como um objeto de análise, observação,
anotação. A religião, por exemplo, é um aspecto da cultura de uma sociedade muito determinada, histórica, datada e situada . Embora uma parte da
religião seja atemporal, abstrata, principalmente os seus intestinos, seu vocabulário, imagens, é parte do projeto de vida de uma determinada sociedade.
Resumindo, a dificuldade, tanto da ciência para tratar com o universo
menos material das ideias ou da religião e artes, quando do pensamento
abstrato para tratar com o mundo material da sobrevivência e da biologia, é
uma situação aparentemente sem saída. Tal estado de coisas vai sendo superado na medida em que ganha corpo um conjunto extremamente complexo
de especialidades universitárias que habitam este meio (entre a matéria e a
abstração) : psicologia, psiquiatria, Ciências da Religião, antropologia. Aliás, o desenvolvimento dessas especialidades universitárias também permite
ao pensamento abstrato colocar suas garras sobre o mundo material sem
abrir mão, totalmente, dos seus procedimentos.
Escolhido o ângulo adequado, a postura metafísica é superior à dialética,
pois duvida, mesmo levando em conta os argumentos muito fortes de Hegel
contra a dúvida no Prefácio à Fenomenologia do Espírito . Ou seja, a ciência
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funciona como uma máquina, que avança movida por si mesma (auto-móvel) e
sem olhar para trás, para cima, para baixo ou para os lados. Na ciência, se confundem, formando um único item, o procedimento mental e o senso crítico.
Apenas no século XX, sob uma nova episteme, o Dialogismo, pode-se
superar essa infantilidade da ciência do século XIX. No século XX, a academia dá um passo atrás, e passa a olhar para a ciência, para os resultados e
procedimentos da ciência, de um espaço crítico.
Essa mudança pode ser examinada por outro ângulo, como a passagem
da ciência à técnica.
Contudo, não se deve deduzir da metodologia e do cinismo um necessário descomprometimento. Afastar-me daquilo que eu digo põe em discussão
tudo, inclusive introduz este tema: o que significa o que eu digo para minha
vida e para a sociedade. Não estamos, portanto, nos opondo à linha de reflexões de Bakhtin para quem “nós fazemos coisas com as palavras” (Morson ,
página 6), as palavras são “atos com duas faces” (Morson, página 4), relações,
compromissos. A tecnologia inclui a reflexão sobre a ação e a própria ação.
Este quadro é exageradamente resumido, mas é necessário para que se
perceba o desenho. E aqui dentro podemos perceber como Marx, nesse processo, tem um papel fundamental. Vamos sugerir uma divisão do Cientificismo em datas. Último quarto do século XVIII: Hegel rompe com o Iluminismo e cria o período de transição, com alguns aspectos ainda idealistas, mas já
com a estrutura pronta do pensamento cientificista. Em 1800, Owen assume
New Lanark e inaugura o período dos grandes utópicos e do socialismo ainda
preso ao Iluminismo. Em 1846-1848, se dá a ruptura entre Marx e Proudhon
e a publicação do Manifesto Comunista. De 1800 a 1848, consolida-se o
pensamento utópico, e de 1949 a 1917, consolida-se o Atlas do Socialismo:
utopia, anarquismo e marxismo, além do trabalhismo e do liberalismo de
esquerda. Em 1926, Saussure ministra o seu Curso de Linguística Geral. O
Cientificismo e o positivismo entram em declínio. Impõe-se, aos poucos, o
pensamento dialógico, ou dá-se a guinada linguística. De 1848 (Manifesto
Comunista) a 1989 (queda do Muro de Berlim), dá-se a ascensão teórica e
política do marxismo, assumindo a representação e a hegemonia do socialismo. De 1949 a 1989, dá-se o declínio do Stalinismo e do próprio marxismo,
mas, principalmente, do positivismo e autoritarismo aí embutidos. De Thomas More e passando por Ernst Bloch, ou seja, de 1516 até hoje, se estrutura
a utopia como uma das grandes opções ideológicas dentro do socialismo. O
Utopia e Marx
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discurso de Kruschov, em 1956, no XX Congresso do PCUS. Wells, Bloch,
Mannheim, Duveau, Ruyer, Mucchielli e a literatura utópica do século XX;
Matemática moderna, Geometrias Não Euclidianas, Física Quântica, Nova
Escola, História Nova, desconstrução em Filosofia (Pascal, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Bataille, Derrida, Deleuze, Foucault), Escola
de Frankfurt, História dos Conceitos, Linguística, Ação Católica, Psicanálise,
Michel Foucault, Revolução Estudantil na França, movimento cooperativo, o
movimento das Comunidades Alternativas, a canção moderna.
Quadro muito discutível. Há, aí dentro, centenas de pequenas questões,
suficientes para municiar inumeráveis fóruns, congressos, teses e livros. O importante é sugerir que o pensamento de Marx se forma ao mesmo tempo em
que o Cientificismo. E que o marxismo declina também, junto com o declínio
do Cientificismo. A sobrevida do marxismo se dá na medida em que incorpora
elementos importantes da utopia, ou, mais incisivamente, o marxismo corresponde ao apogeu e declínio de uma concepção do mundo baseada na existência.
Podemos nos arriscar a uma opinião que no seu conteúdo não é topológica, mas que aqui nos interessa porque se apresenta em uma forma topológica. As atividades culturais humanas, na história, se desenvolvem sobre
digamos plataformas materiais: alimentação, sexo, moradia, saúde, poder. A
cultura, em geral, pode ser concebida como uma forma de sobrevivência, e
sobrevivência material, em primeiro lugar. Sobrevivência da nação, de grupos e de instituições também, mas em segundo lugar.
Uma parte importante da cultura não se desenvolve sobre essa base,
pelo menos o faz de uma forma muito menos imediata, indireta, e muito
indireta, muitas vezes até em oposição a qualquer função de sobrevivência:
metafísica, música, religião, literatura, artes. Inclusive, pode-se discutir se
aí não se deve incluir uma parte importante do conhecimento elaborado,
mesmo que urdido sobre tecnologias e teorias sobre a matéria, como é o caso
da Matemática e as partes mais teóricas das Ciências Físicas e Biológicas. E
é impossível não levantar a hipótese de que são exatamente estes desenvolvimentos mais abstratos, e mais distantes da sobrevivência e da matéria, os
responsáveis pelo desenvolvimento não só da cultura como um todo, mas da
própria capacidade da sociedade para sobreviver e se desenvolver materialmente (inclusive de fazer pontes, foguetes interplanetários, computadores e
complexas intervenções cirúrgicas).
6) A existência das ideias. Uma flor para uma formiga (e muito menos
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para um vírus ou bactéria) não tem o formato visual de uma flor, tal como
a entendemos. A flor toda, não só no espaço, mas como parte de todo o
processo da planta, é absolutamente real. Mas é, também, ideia. O mundo
material, tal como o percebemos, tal como aparece nos livros, é a realidade.
Não há uma realidade material em si, no significado de algo separado das
ideias, digamos: lá fora. Este mundo lá fora, suposição do materialismo, não
faz sentido e, de fato, não existe. O mundo é apenas um adorno do nosso
universo cultural, feito de representações.
Poderíamos chegar a uma proposição mais ou menos absurda de que o
mundo, antes de aparecerem animais, animais mais inteligentes, e por fim o
homem, não existia. Mas começou a emergir para a existência na medida em
que começou a emergir para algum tipo de inteligência. O mundo só desperta
em si mesmo quando desperta na consciência de algum animal. Que significado pode haver em existir que não seja em uma consciência? Exatamente
o que afirmava Berkeley: ser é ser percebido. Se completarmos esse quadro,
criando estrelas incandescentes, a Via Láctea, dinossauros, é unicamente para
dar sentido ao quadro acima, porque ele o exige. Entretanto, há um ângulo
para o qual é inconcebível um mundo onde não há qualquer consciência,
assim como é impossível imaginar a imagem sem nenhum olho que a veja.
Quando dizemos que as ideias existem, estamos utilizando a palavra
existir em um lugar onde ela fica um pouco estranha. Existir fica bem, encaixa, é natural, quando se trata de um objeto material ou de um fato. Mas
existir uma ideia deve ser outra coisa. O número 2 existe, é uma ideia. Isso
não significa que eu possa pensar no número 2. Devem seguramente existir
ideias tão complexas que nenhum ser humano possa pensar, e talvez nunca
venham a ser pensadas pela próxima espécie. Ou seja, as ideias não dependem do pensamento, de serem pensadas.
Além disso, seguramente a existência ou não de uma ideia não tem
nada a ver, ou pouco, com os exemplos. Uma determinada coisa material
pode existir sem que exista a sua ideia correspondente. E, como sabemos,
Atlântida ou unicórnios podem ser pensados sem existirem materialmente.
Mas se há uma existência para uma ideia, seja qual for, ela está absolutamente provada no caso de eu poder e estar agora, neste momento, pensando
nela. Se uma ideia nunca foi pensada, e nunca ninguém um dia vai pensar,
e nem mesmo puder ser pensada, em vista de problemas técnicos, talvez,
nem mesmo assim fica provado que ela não exista, embora não seja possível
Utopia e Marx
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pensar uma ideia que não existe.
Esse argumento é bastante diferente do Cogito de Descartes. Quem existe
não sou eu que penso em uma ideia, e sim a ideia em que eu estou pensando.
Contudo, se temos dificuldade para imaginar uma imagem sem um
olho, como poderia haver uma ideia sem uma mente, ou, mais grave, sem
um pensamento? Antes de existir a vida sobre a Terra e aquilo que possam
ter sido os precursores das ideias, e as próprias ideias em certo ponto da evolução, havia então ideias? Dizer que existiam é algo difícil de sustentar, mas
o contrário também é: imaginar que um dia não havia ideias, e outro dia, só
porque surgiram cérebros complexos as ideias aparecem, surgem do nada.
Dizer que uma ideia existe não é uma impropriedade, uma intromissão? Seria mais apropriado afirmar algo que para a ideia absolutamente não
interessa? Não seria mais apropriado dizer que uma ideia faz sentido ou que
não faz sentido, que se encaixa ou não se encaixa em outra?
Uma metafísica sem pretensão de validade, que recusasse sistematicamente ir além de suas fronteiras, não utilizaria talvez nunca a palavra existir. A
própria verdade interessa secundariamente. Em princípio, para essa metafísica
sem pretensões de validade, interessa expor tanto as coisas falsas quanto as
verdadeiras. As coisas coerentes, que formam estruturas complexas, interessam
mais do que as falsas, mas mesmo este norte deve ser visto com desconfiança,
porque poderia nos levar a perder oportunidades muito interessantes entre as
coisas falsas. Mas, de qualquer forma, interessa saber se algo é falso ou verdadeiro, assim como interessam os conceitos de falso ou verdadeiro, porém
interessam como qualquer outro conceito. Falso e verdadeiro, portanto, não
têm a significação central e quase mágica que têm para a ciência.
Por mais absurda que possa parecer tal afirmação, não podemos fugir
dela, por uma questão de honestidade intelectual; Deus, para Platão, não
deveria ser o Ser, e sim a ideia. Talvez tenha pesado a herança de Parmênides.
Deus é a ideia, não esta ou aquela, nem mesmo a ideia de bem, amor ou
estrutura, mas a ideia pura e simplesmente e em geral. O próprio Berkeley
passou por aí perto, mas, segundo seu sistema, Deus (as figuras que correspondem tradicionalmente a Deus) não é a ideia, e sim a Mente. A Mente,
que inclui todas as mentes. E daí temos a sequência, ponte por ponte: ideia,
mente, pensamento, representação, sensação. E por fim, lá fora, o mundo.
Posto, exigido pela ideia.
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7) Pretensão de validade. Este item destaca um aspecto do item anterior e
insiste sobre ele. A metafísica tem a pretensão de avançar para além de suas fronteiras. Dentro de suas fronteiras estão compreender, descrever, sentido, desenvolver, engenhar, articular, relacionar. E fora de suas fronteiras significa: pretender afirmar algo sobre a existência, principalmente. O que, genericamente, pode
ser conceituado como pretensão de validade. Porque, evidentemente, a validade
vai além das questões relacionadas com a existência. E daí, principalmente estendendo o conceito de pretensão, chegamos a um conceito que extravasa esta área,
o autoritarismo (e que reservamos para algumas páginas adiante).
Essa preocupação com a existência, de que acabamos de falar, carrega,
pois, no bojo uma característica importante da metafísica (patológica desde a
raiz): a pretensão dogmática, autoritária, de vaticinar, de afirmar e ter jurisdição além de suas fronteiras. É sobre esse detalhe que passamos a insistir agora.
A ideia fundamental deste item é a seguinte: deve ficar clara a constituição do espaço (instância) de preparação, em que pensamos e organizamos
nossas ideias antes de colocar os pés lá fora, na ação, no mundo. Esse é um
espaço de compreensão e organização, sobretudo. Os seus resultados podem
nos tentar, mas devemos ter muito claro para nós que esses resultados não
nos autorizam a transpor essa fronteira.
A questão, em princípio, é muito simples. Há uma diferença profunda, embora nem sempre evidente, entre um discurso que pretende avançar
nas ideias, organizar, compreender, e um discurso que pretenda afirmar algo
sobre a realidade. No primeiro caso, as pretensões não vão além do próprio
discurso. Se alguém diz: amanhã vai chover, ou a capital do Brasil é Brasília,
ou dois mais dois são cinco, apenas examinando a frase dificilmente ficaremos sabendo se se trata de uma frase com pretensão de validade ou se se
trata apenas da exposição de uma ideia.
No caso das frases com pretensão de validade, até se pode dar um passo adiante, neste rumo: o autor se identifica com elas (frase performativa). No
outro caso (cinismo), o autor, embora tome distância, se afaste, talvez até se
identifique com o texto que diz, mas tudo funciona como um balão de ensaio,
uma hipótese, um jogo. Se o autor de fato se identifica com o que diz, ainda
assim ele deve fingir que não. Ele deve fingir que acredita naquilo de que deveras
desconfia. Se não de tudo, pelo menos de muita coisa. É assim que funciona. O
autor e aquilo que ele fala devem estar separados de forma a criar entre eles um
espaço de reflexão. Ou, resumindo, distância pequena entre autor e frase, o ideal
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performativo, e distância maior entre autor e frase, o ideal do cinismo.
Não se pode deixar de observar que as ideias também fazem parte do mundo. Afirmar que cada coisa é um processo, que dois e dois são quatro, que cada
especialidade universitária ocupa um espaço diferente e funciona de forma diferente, que a prova ontológica da existência de Deus é contraditória, um erro
lógico, tudo isso se refere ao mundo. São afirmações que podem ser contestadas
ou confirmadas, embora com grandes dificuldades, em alguns casos.
A Teoria do Conhecimento é, como a metafísica, sem pretensões de
validade? Uma parte da teoria do conhecimento é bastante semelhante à
ciência, pois busca determinar como o pensamento efetivamente funciona.
No todo, embora nem sempre e não em todas as suas proposições.
Por exemplo: Locke afirma que há ideias simples e ideias conjuntas. Aparentemente, aqui não há pretensão de validade. Mas quando Kant afirma que
a sensibilidade tem quatro faculdades (intuição, imaginação, entendimento e
juízo), aqui sim, parece que Kant pretende fazer Psicologia Experimental, e
avançar um conhecimento sobre como a inteligência humana efetivamente
funciona. A parte da teoria do conhecimento que apenas procura apresentar,
desenvolver, esclarecer conceitos tais como sensações, metodologia, pensamento, está muito próxima, embora não se confunda, da metafísica, e a outra
parte, que procura compreender o funcionamento da mente, está muito próxima, embora não se confunda com a Psicologia Experimental.
Podemos afirmar, um pouco dogmaticamente, que a metafísica deveria
se ater a compreender, desenvolver conceitos, inclusive sobre questões relacionadas com o funcionamento da nossa mente. A serviço de alguma ideologia, de preferência; e de forma explícita. Sem nunca dar um passo lá fora.
Sem nunca ter a pretensão de que o que se diz aqui dentro tenha a mínima
pretensão de validade lá fora.
O que dizemos aqui jamais acontecerá, jamais será verdadeiro? Pode
ser que sim, pois dizer que não também seria ter pretensão de validade.
Ainda que a metafísica tenha a pretensão de ser a grande fundamentadora, coordenadora, municiadora da antessala da ação e do mundo, o
que não estamos endossando nem condenando, parece mais aceitável
ter todas essas pretensões, que são internas, do que dar um único passo
além das fronteiras, já entrando pelo mundo material. É saudável uma
metafísica que reconhece suas fronteiras e deixa tudo que estiver além
delas entregue à Ciência, ou religião, a quem se apossar, já que se recusa
426

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

a opinar ao que foge dos seus domínios.
Uma metafísica do significado, assim como uma metafísica das estruturas, ambas, embora mais a primeira do que a segunda, não têm pretensão
de validade. Ou seja, quando nos perguntamos sobre o significado do mundo, do homem, da história, da vida, não estamos afirmando algo que se possa confirmar ou negar segundo os padrões da ciência. Se nos perguntamos
sobre as estruturas, sobre o que está por baixo, aquilo que não se vê, estamos
afirmando algo que talvez um dia se possa comprovar, ou que possa se revelar como uma perspectiva útil, mas não é essa exatamente a nossa intenção.
O que queremos é organizar uma visão de mundo, que satisfaça aos nossos
interesses. Ou seja, a ideologia a quem estamos servindo.
Entretanto, o mesmo parece não acontecer com uma metafísica da
existência. É difícil acreditar que um metafísico, quando se pergunta sobre
o Ser, esteja apenas esclarecendo uma ideia. A não ser que ele o diga explicitamente. E mesmo assim, temos bons motivos para desconfiar. O que ele
parece pretender é dizer algo sobre como efetivamente a existência acontece,
como ela funciona de fato no mundo externo. Ou, na melhor das hipóteses,
pretende organizar a visão de sua ideologia sobre a existência.
Uma dialética platônica, da ideia, seria um caso intermediário. Para Platão, o mundo, quer dizer, este mundo fora, material, inclui as ideias, e está
apoiado nelas. Platão pretende afirmar como o mundo existe, mas existir para
Platão se refere a uma solidez que não se encontra nas coisas materiais, e sim
na ideia. Sem exageros, não é absurdo afirmar que Platão pretende fazer ciência. Até mesmo algumas teorias muito místicas que há na obra de Platão, tais
como a reencarnação e a teoria de que efetivamente nossas almas vieram de
um lugar onde ficam as ideias, parecem ter a pretensão de afirmar coisas que
efetivamente aconteceram um dia, acontecem no presente e existem. Temos,
pois, duas interpretações daquilo que é Platão, em uma delas, que nos interessa, a ideia aparece isenta de existência (Ser) e não se admite nenhuma teoria
sobre a formação do mundo, almas, espíritos. Na outra interpretação, Platão
é um místico que pretende fazer uma verdadeira ciência do mundo do além.
Um livro, aqui entendido como um livro de ficção, sobretudo um
(livro onde está escrito um) romance, é (só) um livro. Nunca se pode em
um livro dizer que as coisas ali relatadas são verdadeiras. Há filmes e livros
que terminam dizendo que eles se baseiam em fatos reais. Se bem que há o
contrário, livros que se esforçam tanto em fazer com que os fatos narrados
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pareçam reais que no fim se julgam na obrigação de dizer que aquelas pessoas e fatos não se referem a qualquer coisa existente nem a qualquer fato real.
Ora, os escritores têm todo o direito, é próprio de sua atividade utilizar esses
truques. Eles podem estar querendo dizer exatamente o contrário; ao se afirmar que o livro não se refere a nenhuma pessoa ou fato real o objetivo pode
ser o de deixar o leitor desconfiado de que ali há muito de real. O mundo
lá fora é inalcançável para quem está dentro de um livro. O livro (todos os
livros) é, ele inteiro, da primeira orelha à última, entre aspas. Dizer que os
fatos narrados são reais ou que não são sempre fará parte do livro, e faz parte
da ficção. Porque está contido entre as duas capas.
Trata-se do seguinte paradoxo. Eu digo: o que eu vou dizer a seguir,
entre aspas, são apenas hipóteses, mas isto que estou dizendo também é
uma hipótese, também está entre aspas. Ora, como eu posso ler algo sem
atentar de forma alguma para o que diz? O que está dito ali vai influir sobre
o meu pensamento. O mesmo se pode dizer de uma ideia. Uma ideia é só
uma ideia. Quando uma ideia pretende ser verdadeira, o que temos é apenas
um lance teatral, ou uma característica (uma etiqueta, como os preços nas
lojas) dela, dela mesma e de nada além dela, mas nada mais. Mesmo assim,
é impossível não levar a sério as ideias.
Em outras palavras, as ideias valem por diversas características, das quais
ser verdadeira é apenas uma entre tantas; aliás, podemos arriscar, ser verdadeira é uma característica um pouco fora de lugar, em se tratando de ideias.
O problema, matematicamente, pode ser assumido pelo seguinte
ângulo. Epimênides afirmou: “Todos os cretenses são mentirosos”. O
problema é que ele mesmo era ateniense . A Enciclopédia Britânica
sugere substituir esta frase por “Todas as frases ditas por atenienses são
falsas” para que fique caracterizado o paradoxo, pois um mentiroso não
diz necessariamente só mentiras. A frase de Eubúlides, outro grego,
neste ponto, é mais precisa: “o que eu estou dizendo agora é falso”.
Mudança interessante, porque desloca o objeto, ou seja, o réu, acusado
de mentir, do autor, falante, para o texto. Nenhum escritor, da mesma
forma, pode se confessar mentiroso. Eu minto significa eu não minto.
E pretendo, desta forma, através de um truque, pairar acima de todos,
como o mais absolutamente verdadeiro. No entanto, poucos são enganados com expediente tão simplório.
Da mesma forma, todas as ideias são verdadeiras, tudo que está dentro
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de um livro é absolutamente verdadeiro. Um livro se basta, e não depende
de nada externo para ter validade.
Levar uma ideia a sério não significa acreditar que ela se refere ao mundo real. Quando Thomas Morus ouviu a palestra de Rafael Hithlodeus sobre a ilha da utopia, havia dois assuntos em pauta. Um era o funcionamento
da ilha, seu governo, cidades, e o outro seria como chegar lá. Mas esse assunto parecia proibido, não se tocava nele. A utopia só pode se desenvolver
se nos detivermos, se tivermos um pouco de paciência para compreender o
projeto, e adiarmos ou deslocarmos para outro espaço as preocupações sobre
a sua realização. As pessoas muito preocupadas em realizar projetos ainda
obscuros não são rigorosas, e assim prejudicam suas possibilidades. Segundo
Luce Giard, quando Rafael Hithlodeus falou a localização da ilha, alguém
tossiu, o que significa: este é um assunto secundário .
John Locke afirma que entre o eu e o conhecimento deve ser aberto um
espaço, uma antessala, onde nos perguntamos sobre os métodos, sobre os limites
e as possibilidades do conhecimento. A utopia, a Epistemologia, a Tecnologia e
também a metafísica têm em comum o fato de ocuparem este espaço intermediário, anterior, preparatório, onde são gestadas as atitudes, instrumentos.
Neste espaço ou espaços, como nos livros, concebidos abstratamente, tudo
é exploratório, hipóteses, experiências, laboratório, virtual, e é essencial que seja
assim, para que a experimentação seja rigorosa, para que sejam exploradas todas
as possibilidades. Sem pressa. Complexificar, matizar, organizar, articular, desarticular são muito mais importantes, neste espaço, do que verdade e existência.
Nos recusamos a passar ao lado de fora, embora saibamos, muito bem, que tudo
que fizermos aqui dentro está carregado de consequências. O mundo exterior é
o mundo que aparece retido na cultura em que estou mergulhado, então melhorar o mundo só pode significar que vamos melhorar a nossa cultura.
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8) Dogmatismo. O leitor deve fazer sua leitura como se o presente
item tivesse duas partes, a primeira, negativa, como uma das características
que gostaríamos de excluir da metafísica, e o segundo como parte do nosso
esforço, positivo, de coletar características que gostaríamos de preservar ou
incluir em uma metafísica aceitável.
Na primeira parte, vamos definir o problema do dogmatismo: o dogmatismo está incrustado na essência da metafísica? Ou a essência da metafísica é outra
coisa, como, por exemplo, a busca do sentido? Juntando as duas posições, surge
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a suspeita de que a metafísica, a clássica, pelo menos, não pretende pesquisar o
sentido do mundo, e sim estabelecer, de uma forma articulada, compreensível e
convincente qual é o sentido do mundo. Fixar, e não descobrir.
Antes de iniciar, devemos lembrar que para um tratamento topológico
é necessário que se exclua, explicitamente, do nosso conceito de dogmatismo tudo que não seja o autoritarismo da ideia sobre o fato, no caso da
metafísica, e o rolo compressor da história e dos fatos, que esmaga as pessoas
e a cultura, no caso da dialética.
O dogmatismo é a essência da metafísica? Vamos ver, primeiro, que
é muito natural que as ideias tendam a interferir sobre o mundo material.
Depois, que não se trata nem de uma doença, nem de distorção.
O fato de a metafísica pretender habitar, durante um tempo por definição longo, o espaço das ideias, se recusando conscientemente a ultrapassar
a fronteira que separa as ideias das coisas materiais, a torna suspeita de ter
pretensões de validade. E ainda de pretender, sempre que cruza essa linha
que separa as ideias da realidade, impor sobre a realidade regras ou condutas
adquiridas no trato com as ideias.
Aristóteles, (citado no livro de Joel Serrão e Rui Grácio, Filosofia,
página 254) escreve que o filósofo “não deve receber leis, mas sim dá-las;
nem é necessário que obedeça a outrem, mas deve obedecer-lhe o que
seja menos filósofo”. Eu observo que dois e dois são quatro. Alguém vai
lá fora e grita, saia e venha aqui para ver que interessante, eu juntei dois
carneiros, e depois mais dois carneiros, e aí eu contei todos eles juntos,
e adivinhe o resultado. Não me interessa ouvir, porque aqui dentro de
casa, sentado à mesa, pondo ideia com ideia, eu vi. Não dois e dois carneiros, nem porcos, nem dedos, nem palitinhos, entretanto dois e dois
puros e abstratos. E se ele que está lá fora me disser que é cinco, errou.
Ou eu errei, evidentemente. Mas, se não cometemos nenhum erro, eu
que penso abstratamente, e ele que verifica na prática, teremos exatamente o mesmo resultado. Essa é a propriedade. O que pensarmos aqui
dentro do cérebro, de casa, ou o que escrevermos em um papel sobre a
mesa, se impõe sobre o mundo fora, material.
O inverso também é verdadeiro, mas menos, porque se eu depois não
reprocessar dentro da minha cabeça, se eu não me convencer dentro da minha cabeça, não adianta a experiência afirmar outra coisa. Eu me convencer
é isto, eu ouço algo que vem de fora, mas aquilo tem que ser reprocessado
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dentro, fazendo de conta que não veio de fora. São duas coisas diferentes
evidentemente, uma é acreditar que o pensamento se impõe, no fim ele é
que tem a última palavra, e outra é acreditar que os dois caminhos devem
chegar a um único resultado.
Ora, pode-se afirmar que de nada adianta pensar, pois se a experiência
não confirmar é porque a ideia está errada. Não. Se eu tiver uma certeza
absoluta, se eu não estiver errado, pode se contar de novo, de quantas vezes
for preciso, porque no fim é a minha ideia que vai prevalecer.
Quando a metafísica se propõe a uma relação mais próxima com o
mundo, o que ela pretende é que o mundo lhe forneça subsídios, ideias, insights, etc., função que o mundo pode cumprir com eficiência, mas sempre
como um complemento. A elaboração das ideias se dá segundo processos
e exigências das próprias ideias, que apenas eventualmente sofrem abalos
muito sérios provindos da experiência.
Outra ideia, citada no mesmo livro Filosofia, de Joel Serrão e Rui Grácio, desta vez de Jacques Maritain, aponta no mesmo sentido. Pôr ordem,
transformar todos os conhecimentos em um propósito, em submissão ao
espírito. “A (...) metafísica põe ordem – não qualquer ordem de polícia, mas
a ordem que jorra da eternidade – na inteligência especulativa e prática” .
A diferença entre este conceito e aquele de Aristóteles é que aqui aparece
o espírito, humano, e naquele, a mesma função era preenchida pela ideia,
pura, no significado platônico.
A metafísica seria, então, uma tentativa do espírito humano de se impor ao conhecimento, organizando-o de acordo com seus propósitos. Quais?
Os propósitos humanos não são anteriores à metafísica, mas é na metafísica
que o ser humano se organiza, que se questiona, e que a partir daí reúne
algumas condições que talvez sejam suficientes para pensar de acordo com
propósitos. Propósitos em formação, acrescentemos. Ou seja, não podemos
pensar que temos primeiro um propósito e que depois, já dentro da metafísica, nos organizamos para impor tal propósito sobre o mundo.
Essas etapas, pensar, se organizar, e viver no concreto se misturam.
Exagerando podemos dizer que os homens que conseguem ascender ao altar
da razão se tornam seus escravos e sacerdotes, e desde então em suas vidas, o
que inclui o pensamento, só podem fazer uma coisa, viver na Terra da forma
mais próxima possível que decorre das formas puras da eternidade.
A metafísica não impõe ao mundo uma ideia, como se tivéssemos uma
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ideia, depois organizada com outras, como uma ideologia, e depois, em um
segundo momento, nos propuséssemos a tarefa de a impor ao mundo. Mas
a metafísica se confunde com a organização dessa ideia, desde inclusive sua
própria concepção. O que a legitima é um detalhe a seu favor: apenas parece
que a metafísica é a imposição de uma ideia preconcebida sobre o mundo.
Mas não existem estes dois momentos: a articulação entre as ideias e a transformação das coisas materiais segundo aquelas ideias. A todo o momento
dialogam estes dois universos, o das ideias e o material. Entender uma ideia
e entender o mundo caminham para ser exatamente a mesma coisa.
Ideias e matéria estão dentro e constituem o mesmo mundo. É mais
correto afirmar que temos dois (a realidade pode ser abordada de cá para lá
ou de lá para cá) sentidos, um que vai da ideia para a matéria, ou metafísica, e
outro sentido que vai da matéria para a ideia, ou ciência (observação, pesquisa). Aliás, podemos aqui aproveitar dos resultados de termos nos detido um
pouco na exposição desses dois caminhos no capítulo em que comentamos o
famoso trecho de Marx de Para a crítica da Economia Política (página 60).
A metafísica é o sentido ideia-mundo, parte, pois do universo da ideia, que
analisa a ideia em si e as consequências que possa ter sobre outras ideias e sobre
as coisas materiais. E parece que jamais esses dois sentidos vão se confundir.
Há de ser sempre diferente entrar no mundo a partir do mundo das ideias, e
daí ir para as coisas materiais, ou pelo mundo material e só daí para as ideias.
Em uma primeira análise, a metafísica parece não só uma reação neurótica ou pelo menos medrosa diante da realidade, mas uma defesa sistemática totalmente antiacadêmica e anticientífica, que funcionaria da seguinte
maneira: eu olho ou me relaciono materialmente com a natureza. Dou um
passo atrás e procuro me reorganizar. De tal forma e tão sistematicamente
que a minha receptividade, submissão ao objeto, sensibilidade, interesse se
tornam apenas uma figura de retórica, o que eu quero mesmo é me reorganizar. A experiência é apenas uma forma de sinalizar para onde devo dirigir
minhas forças de defesa. Experimento o mundo como um soldado postado
sobre os muros de uma cidade sitiada que se pergunta, “por onde vai atacar o
inimigo”? Nunca para efetivamente apreender o que vem de fora. Aqui, ressaltamos uma acepção, uma faceta, do conceito de reorganização: a defesa.
Ora, tudo que acabamos de expor está totalmente errado. O que alguns
entendem como sendo toda a metafísica é apenas uma parte e, mais, é apenas
uma doença ou falha muito possível na metafísica. A metafísica mesmo é uma
432

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

reorganização, mas o seu objetivo não é se defender da natureza, do fato, da
novidade. Muito pelo contrário, ela pode ser uma reorganização para a novidade. Abertura para o novo. Do contrário, sem ela deveríamos aceitar o novo
sem levar em conta o que somos, a complexa realidade que carregamos.
A interlocução entre o que somos e o que vem de fora é a metafísica
saudável. Seus desvios seriam se sobrepor totalmente à realidade, se fechando para tudo que é novo, ou se abrir para tudo que é novo desconhecendo
o que nós somos, totalmente.
Evidentemente, estamos falando aqui não do aspecto psicológico de
todo o processo, e sim de sua fundamentação lógica e teórica. Pode até acontecer que em um primeiro momento a metafísica seja motivada pelo medo e
defesa, mas não há nada que indique que continue sendo assim na medida
em que toma corpo e adquire consistência. A metafísica saudável, se posta em
um espaço intermediário, inclui a defesa, sim, mas como um espaço aberto
em que também se pergunta sobre o que pode vir de bom da parte do mundo
externo, e também se pergunta como podemos interferir; ou seja, trata-se de
um espaço entre, que possibilita a exploração de diversos aspectos. Enfim, um
espaço onde se dão as vantagens e desvantagens de se estar ali no meio.
Poderíamos propor que a diferença fundamental entre metafísica e
dialética pode ser exposta pelas duas palavras: organização e surpresa. Na
metafísica nos organizamos e na dialética, nos surpreendemos. Na metafísica nos organizamos primeiro para nos surpreendermos depois, ou porque a
surpresa não pôde ser evitada, não a queríamos (na má metafísica), ou porque nos organizando podemos nos surpreender melhor (na boa metafísica).
Se alguém vive dentro de uma ideologia ou cultura, que genericamente
podemos chamar de ideologia, se convencionarmos que a ideologia inclui
a cultura, sempre pode acontecer o seguinte fato: observar um objeto ou
fato que é novidade, que não pode ser de imediato encaixado, e que exige,
portanto, ou que a ideologia seja abandonada ou que seja reformulada. Ou,
ainda, há a possibilidade do objeto ou fato ser rejeitado. Mas muitas vezes o
fato ou objeto novo vem revestido ou apresentado por outra ideologia. Então o nosso personagem inicial não só tem que se reorganizar para o objeto
novo, mas tem que se reorganizar para a relação com outra ideologia.
Ou seja, não se trata de uma característica da metafísica, mas de toda
ideologia, ou mesmo de especialidades universitárias. Nesta questão, há um
problema de fisiologia das ideologias, que está acima de uma ideologia ou
Utopia e Marx
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de outra. Toda ideologia tem um aspecto (lado, departamento) de proteção,
radicalismo, autodefesa, fechamento.
Para a utopia, não se trata, portanto, da dialética ou da metafísica, e
sim de uma disposição aberta, de descoberta, interlocução com o que é novo,
tanto no mundo concreto quanto no mundo das ideias. O radicalismo, para a
utopia, deve cumprir a exigência de Paulo Freire em Pedagogia do oprimido:
ser um elemento positivo na nossa capacidade de diálogo , e não um elemento
que conduz ao fechamento, à incapacidade de compreender.
Nós, ao entrarmos em contato com as coisas concretas, temos nossa carga
de ideias, ideologia, técnicas, instrumentos, cultura. As ideias, pois, vêm primeiro, mas o problema técnico, principalmente para a utopia, é fazer com que o que
vem primeiro, e que se resolve na instância chamada metafísica, trabalhe a favor
e não contra nossa capacidade de relação com as coisas, organizando-as, quando
inconscientes, compreendendo-as quando novas ou ainda em formação.
Marx e a dialética, que não pretendem expor o desenho, e sim explicar
como as coisas de fato acontecem, afirmam exatamente o contrário, que tudo
que somos e pensamos se explica através do mundo externo, material. A metafísica vem primeiro, mas não pode sufocar o aspecto mais decisivo, mais
ideológico da dialética. No fim, a utopia é dialética, embora se organize como
metafísica. Uma metafísica “carente de dúvida” não cumpre as exigências da
metafísica mesma e nem da utopia. O primeiro passo, aliás, um passo atrás,
busca nossa organização e defesa, mas muito naturalmente a coesão deve amadurecer e por fim se traduzir em sensibilidade e ação. O que se faz mergulhando na reflexão, cujos instrumentos se encontram dentro da cultura. Submeter
todo o sujeito e todo o verbo ao objeto, organizando-os desde os fundamentos, essa é uma definição de metafísica que pode ser proposta para discussão.
Dogmatismo e ideologia. Na página 46 de O pensamento pós-metafísico, de passagem, Habermas sugere que há incompatibilidade entre o
caráter autoritário, dogmático, “isolacionista” característico da metafísica, e
o caráter de abertura do conhecimento científico, “baseado essencialmente
no progresso e na neutralidade axiológica”. Tudo bem. Mas isso se arranja.
Quer dizer, apesar dessa tendência, pode-se conseguir uma metafísica corrigida, não autoritária. Inclusive, não podemos aceitar sem protesto a afirmação de que a ciência seja aberta. A ideologia da ciência é essencialmente, tanto quanto a metafísica, embora de forma diferente, também ela dogmática.
Não podemos esconder a opinião um pouco incômoda: que entre dia434
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lética e metafísica, principalmente ambas em sua versão atualizada, a escolha
se dá principalmente com bases ideológicas. Na base, quem faz as escolhas
Metafísicas já fez antes outra escolha, a escolha de sua ideologia. Essa afirmação tem fundamento, mas não tem fundamento supor que o dialético seja
necessariamente de esquerda ou socialista, e que o metafísico seja necessariamente de direita, liberal ou conservador. Embora menos discutível, também
não se sustenta a afirmação de que quem adota a dialética seja mais moderno
ou acadêmico, e quem adota a metafísica seja místico ou mais antigo. Nos dois
casos, trata-se de uma generalização muito ampla e superficial para ser séria.
Tanto a ação, que se vincula à dialética, quanto a reflexão, que se vincula à metafísica, são pilares do socialismo e da personalidade socialista.
Quem se propõe a organizar a antessala da ação não é a metafísica, mas
o conjunto de todo o conhecimento, do qual a metafísica apenas se propõe
a organizar os fundamentos.
E existe o aspecto contrário, a capacidade de se abrir, absorver coisas
novas, adaptar-se a novas exigências. Evidentemente, embora isso seja comum a todas as ideologias, cada uma se organiza a seu modo. Não se pode
julgar uma ideologia a partir de fora. Tecnicamente, sim, porém o conjunto
de exigências feitas sobre uma ideologia é tão variado que sempre que vemos
uma fraqueza ficamos desconfiados se essa fraqueza não seria na verdade um
de seus pontos fortes. Pelo menos do ponto de vista da utopia, seria uma
conquista técnica muito importante se viesse a ter a capacidade de absorver
e se adaptar ao que é novo, a coisas não previstas.

Inclusões: o que gostaríamos de manter ou incluir na
metafísica
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Tendo terminado a parte negativa, em que identificamos as características
principais que desejamos fora, excluídas, da metafísica, vamos, nesta última parte do projeto de salvamento, procurar e propor soluções. Inclusões. O que será
feito aproximando a metafísica de algumas atitudes utópicas, particularmente a
topologia, o modelo e o sentido. Ou, por outro ângulo, vamos propor que uma
aproximação entre metafísica e utopia acarretaria que a metafísica se aproximasse
de Linguística e Semiótica, de um lado, e de outro da topologia. Uma visão aérea,
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ou por satélite, digamos, identificaria que estamos nos afastando da temática antiga e cientificista e nos aproximando de temática do diálogo, da Linguística, da
realidade tal como aparece representada, principalmente na universidade.
Silenciosamente, também, e um pouco sem querer, estaremos construindo uma metafísica com fronteiras muito imprecisas em relação à dialética.
Pode-se dizer que em nossa metafísica artificial serão incorporadas algumas
características da própria dialética. O que significa uma metafísica dialética?
Principalmente a capacidade de interagir com o mundo, aprendendo, quer
dizer, recebendo, e também se oferecendo para organizar, como é essencial à
metafísica, mas com sensibilidade para perceber as diferenças, as coisas pequenas, embrionárias, ou que não se oferecem imediatamente aos sentidos.
Para que o leitor se situe, trabalhamos aqui com a hipótese de que
diversas especialidades universitárias são muito próximas: linguística, semiótica, hermenêutica, antropologia, História dos Conceitos (Begriffsgeschichte), História Nova, topologia, tradução, metafísica, dicionarização, epistemologia, pedagogia entre outras. Todas elas se preocupam em compreender
textos, culturas, palavras, as diversas ciências. O que inclui, embora indiretamente, também as pessoas e o mundo.
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1) Autoritarismo. A certeza e a dúvida operacionais no fórum. Antes
de expor o conceito que nos ocupa, abrimos aqui um espaço, um pequeno
espaço, para uma questão que pertence muito mais à descrição e análise do
fórum. Por motivos didáticos.
O fórum é um dos desenhos candidatos a descrever a estrutura epistemológica da modernidade recente (séculos XX e XXI). Temos dito Dialogismo, mas como quase um sinônimo do fórum.
O fórum é composto por dois tipos básicos de espaço, os espaços específicos, onde estão os falantes, as ideologias, as especialidades universitárias, e o espaço comum, onde esses falantes procuram encontrar pontos de
contato ou comuns, temas que digam respeito a diversos, onde se delimitam
espaços, onde se dá a tradução e a sedução, e também onde são discutidas
as regras de funcionamento do fórum. Para que se possa visualizar melhor,
podemos comparar os espaços específicos com os quartos de um hotel, onde
há hóspedes essencialmente diferentes entre si, e o espaço comum são o restaurante, salas de estar, recepção, limpeza e outros serviços do hotel.
A dúvida no diálogo. Um dos conceitos que se vincula ao fórum é a re436
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lação entre as certezas que se tem dentro dos espaços específicos e a dúvida indispensável ao espaço comum, para que haja diálogo. Ou seja, são admitidos
diversos participantes em um fórum: catolicismo, protestantismo, budismo,
história, linguística, e muitos outros. Mas se cada participante ficar confinado
a seu próprio espaço, não há diálogo. Então, as pessoas saem e buscam um
espaço comum, espaço de encontro. Mas ali, no espaço comum, elas devem
abrir mão de suas certezas, do contrário não há diálogo; sem um pouco de
dúvida, o máximo que poderia acontecer seria o católico ler seus textos em
voz alta, os comunistas os seus, e o seu acordo ficar restrito à divisão do tempo.
Há, portanto, uma diferença entre a relação que temos com a verdade
dentro da nossa ideologia e a relação que temos com a verdade quando
saímos para o espaço comum e ali tentamos dialogar com outras ideologias
e com pessoas que aparentemente não têm ideologia alguma. Num determinado momento, uma ideologia aceita dialogar, como se fosse uma entre
tantas, mas internamente ela “sabe” que é a única verdade. É preciso respeitar essa aparente mentira e contradição.
Operacionalmente, no diálogo, é como se de fato os fiéis das diversas
ideologias estivessem abertos, ou até mesmo que tivessem dúvidas. Mas sabemos que suas dúvidas muitas vezes são fingidas, apenas para possibilitar o
diálogo. Pode-se aqui utilizar a figura de linguagem consagrada por Eduardo
Portela: não se sabe – ou finge-se não saber, para que haja diálogo – se nós
(de fato) somos ou se (apenas) estamos fiéis à nossa ideologia. Não aceitamos
que nenhuma ideologia seja absoluta, contudo, ouvimos complacentemente
que todos se manifestem assim, como se fossem eles os certos. O que importa
é aparentar a habitação do espaço comum, em busca de pontos de diálogo.
Em outras palavras, não importa se aqui, no espaço comum, do
diálogo, as pessoas estão mentindo. Desde que operacionalmente se
comportem como se estivessem dialogando. As diversas especialidades
universitárias, todas, e as ideologias, quase todas, têm algum interesse
em dialogar. Mas se a relação certeza e dúvida não é operacionalizada
– o que se faz por esse fingimento, ou de se ter a certeza ou de se ter
a dúvida que de fato não se tem –, os participantes do fórum podem
ficar fechados em seus espaços e não conseguir a instauração de espaços
de diálogo. Pode ocorrer aquilo que logo atrás chamamos de falta de
dúvida. Não se instaura o espaço de sedução.
Dentro do espaço comum, não podemos deixar de lado a racionalidade.
Utopia e Marx
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Ela não é absolutamente dominante. As diversas ideologias e religiões, sobretudo, comungam internamente aspectos importantes e muito pouco racionais,
místicos geralmente, emocionais. Mas, ainda quando rejeitam a racionalidade
no seu significado mais ocidental, no espaço comum as ideologias devem se
relacionar com seus argumentos como se eles fossem externos (cinismo), devem apresentar esses argumentos com uma validade menos emocional, devem
agir como se não elas as pessoas estivessem envolvidas com os seus argumentos
e sim que os argumentos é que fossem em si mesmos atrativos. A apresentação
de suas ideologias com uma roupagem racional coloca todas as ideologias e
religiões dentro de um mesmo recinto, a metafísica.
Essa disposição lembra o vendedor de uma loja que finge estar na posição do comprador, como alguém não comprometido com a venda, indiferente. Ele procura criar uma atmosfera menos pessoal, mais leve. E evita
criar com o cliente a figura (cronotopo) da disputa: não estamos um contra
o outro, eu vendendo e você comprando, mas nós dois estamos do mesmo
lado, analisando a mercadoria indiferentemente, vendo seus prós e contras.
Os dois momentos das ideologias (na estrutura da federação) são a
estatuinte, o momento interno, e a constituinte, o momento externo. A instituinte está voltada para dentro, para organizar internamente cada um dos
espaços participantes do fórum. Cada participante ou parte. A instituinte se
refere, por exemplo, àquilo que discutem os católicos entre si, os muçulmanos entre si. E a constituinte procura estabelecer regras e funcionamento do
fórum (o conjunto, como um todo), as relações entre os diversos espaços.
Apesar de que na instituinte e na constituinte o assunto seja mais organização do que a estrutura ideológica. Não se discute, por exemplo, na instituinte se Deus existe, e sim quais os critérios para escolhermos entre os diversos
padres quais serão ordenados bispos. E a constituinte, radicalizando, é um
conjunto de procedimentos com que as ideologias e especialidades possam
conquistar os membros vacilantes dos outros grupos e aquelas pessoas que
ainda não se decidiram por grupo algum e possam, na prática, cooperar
(amizade, namoro e casamentos mistos, restaurante, escola, moradia); e com
que possam, entre outras coisas, administrar os inevitáveis conflitos.
Muitas vezes tudo não passa de uma manobra para criar um espaço em
que as outras ideologias e pessoas indefinidas percebam seus erros e passem para
o lado de cá. Mas o que importa é que o diálogo e a cooperação funcionem.
Um verdadeiro motivo para a existência de espaços intermediários pode
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ser muito prático; por exemplo, a administração de estradas que ligam diversas
comunidades, ou o uso da água de um rio que passa por algumas comunidades
e interessa também àquelas comunidades que ele não banha. Outro motivo é
que todas as ideologias possam se lançar ao desafio de conquistar elementos
indefinidos ou que participam de outras ideologias ou comunidades. Isso é
feito quase sempre, apesar do risco muito sério de não conquistar ninguém e
de ver alguns dos nossos membros bandearem, atraídos por promessas falsas
ou por uma voz que desperte dentro deles tendências malignas.
Fisiologia das ideologias: a função da metafísica. Não se pode compreender o caráter autoritário da metafísica se não levarmos em conta o seguinte: as
ideologias têm um funcionamento, que reserva para a metafísica uma função,
que inclui dogmatizar . Ou, se se preferir, a metafísica cumpre diversas funções, e uma delas é dogmatizar. Na verdade, sua função é organizar a ideologia
internamente, mas daí decorre quase que imediatamente uma subfunção –
ou, pode-se discutir, um defeito – que seria dogmatizar. Antigamente não causava estranheza que ela pretendesse vaticinar em todos os domínios. Contudo,
como se sabe, desde a Antiguidade até hoje a metafísica perdeu espaço para
diversas ciências. Física, medicina, matemática, geometria, religião, história se
desenvolveram e conquistaram e retiraram partes da metafísica.
Embora tenham dois momentos, um interno e outro externo, o interno para si próprias, e o interno para a relação (diálogo, sedução, conquista)
com outras ideologias, as ideologias necessitam, no momento mais importante, o interno, de alguma certeza. Mesmo que seja experimental. Ou, do
ponto de vista do funcionamento: operacional. Em outras palavras, todas
as ideologias necessitam de afirmarem em um determinado momento com
certeza, mesmo que por hipótese. Se elas precisam da dúvida para dialogar,
precisam da certeza para seu próprio uso. As ideologias, através de sua metafísica, procuram se organizar de uma forma mais racional com o objetivo interno de que seus próprios elementos a compreendam, mas também, e essa
preocupação atua desde o primeiro momento, para que elementos de fora a
compreendam e pensem em se converter às suas conveniências ou verdades.
As ideologias, em determinado momento, encontram alguma ordem
em suas ideias. Sem essa sensação e efetiva ordenação, a ideologia pode enfrentar dificuldades, embora essa ordenação interna seja muito mais forte
em algumas ideologias e menos em outras. A metafísica é o lado mais íntimo, mas interno, das ideologias, é o momento em que as ideologias, sem se
Utopia e Marx
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preocuparem muito com nada externo, tal como as outras ideologias ou sua
aplicação prática, se encontram consigo mesmas, e assim refletem e curtem
um pouco a sensação de estarem ali em contato só com a sua verdade.
Mesmo assim, é de dentro de sua metafísica que as ideologias produzem formulações destinadas ao diálogo e sedução, ou seja, mais simples,
menos dogmáticas, enfim, mais aceitáveis para candidatos.
Quando a metafísica se constitui, dentro de alguma ideologia, como
um espaço, tendencialmente ela pode optar pela racionalidade ou pelo
dogmatismo. Ou uma combinação de ambos, como é próprio da filosofia católica. Inclusive, a insistência em uma metodologia racional pode ser
um desvirtuamento do fato de que ela está a serviço daquela ideologia. Por
exemplo, uma metafísica muçulmana ou anarquista pode violentar certas
características essencialmente emocionais dessas ideologias porque, como
espaço, é tentada a se organizar racionalmente. A questão que se põe, complicada, é: como organizar uma metafísica que abre mão da racionalidade.
Muito naturalmente, se por um lado, em um sentido , a realidade produz modificações nas ideias, e assim a própria ideologia se atualiza; em outro
sentido, muito mais importante e constante, a ideologia se impõe sobre
os fatos. Isso não é um defeito, é inerente a qualquer ideologia. Qualquer
ideologia só pode existir se impondo. Não fosse assim, um católico ou um
comunista, por exemplo, deveriam apreender sua ideologia e utilizá-la, pura
e simplesmente. Isso é possível. Mas também é possível o contrário. Que
um católico ou comunista sinta necessidade de se perguntar como ficaria o
mundo se a sua ideologia fosse a verdadeira. É útil visualizar e fundamentar
um universo onde a sua ideologia é verdadeira e está no centro. E então procurariam testar sua ideologia dentro dessa ficção. Não só na prática, mas essa
prática seria reproduzida em abstrato, de forma que o teste fosse produzido
em uma espécie de laboratório mental.
Mudanças podem existir, entretanto a posteriori. Antes é preciso testar
as potencialidades práticas e explicativas da teoria e do ideal. A metafísica
produz uma visão de mundo a mando da ideologia, para que o mundo
apareça e se explique ao gosto daquela ideologia, e também dá explicações
últimas utilizando as categorias daquela ideologia. Em resumo, a metafísica
tenta mostrar a competência daquela ideologia, tanto para dar um significado (sentido: como o sentido de um texto) para o mundo quanto para
organizar o mundo de uma forma operacional, só que, antes de mostrar sua
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competência fora, a ideologia deve mostrar dentro de si mesma que satisfaz
a si mesma, que é a resposta que se buscava. Na metafísica, uma ideologia
procura justificar a si mesma, como se estivesse diante de um olhar neutro,
se justificar enquanto suas fundamentações internas e enquanto capacidade
de levar a uma prática satisfatória.
O mesmo se pode dizer das pretensões científicas. Uma coisa é ter
esperanças. Eu adianto, no espaço da compreensão, algumas ideias, alguns
desenvolvimentos. Outra coisa seria a pretensão de validade, e, pior, a arrogância. Mas não deixo de ter uma legítima esperança. Quem sabe, um dia?
Quem sabe, um dia, a minha ideologia conforme o mundo a si mesma? É
importante que tal possibilidade não me atrapalhe.
Quanto à aposta, parece excessiva. Investir nas pesquisas, sim, mas não
aposta. Efetivamente, não sabemos se no futuro, de posse dos resultados,
poderemos interferir ou estabelecer padrões para a realidade. A esperança é
um ingrediente favorável ao trabalho.
Autoritarismo e ideologia no fórum . Qual das duas seguintes hipóteses é mais autoritária? Na primeira hipótese, a ideologia se reconhece como
tal, como ideologia, como um pacote fechado. Na segunda hipótese, não há
ideologia, exatamente, mas pontos, proposições isoladas. Acredita-se nessa
hipótese de que cada ponto deve ser discutido em separado.
A primeira hipótese seria mais autoritária porque está assentada em um
conjunto de ideias que está acima de toda discussão. Reconhecer a si mesma
como ideologia é uma forma de afirmar: trata-se de uma opção ideológica,
ou seja, que é do tipo pegar ou largar, e não cabe discussão.
Já na segunda hipótese, uma proposição se apresenta como a expressão
da Verdade e da Realidade, pela ciência, e é, portanto, mais autoritária, se vista
por esse ângulo. Mas, por outro lado, ela se oferece aberta à discussão, à análise
de cada passo, de cada detalhe, tal como exige a universidade, e aqui já parece
menos autoritária. A ciência, ao contrário da ideologia, se pretende como uma
verdade absoluta e universal, mas por sua constituição está sempre aberta, inclusive, e é desta forma, discutindo, que pretende mostrar sua superioridade.
Uma diferença fundamental entre essas duas hipóteses ou formulações
é que a primeira reconhece a existência de duas instâncias, o convencimento
e a conversão. Não é porque ficou provado que dois e dois são quatro que
eu tenho que me converter. Uma ideologia, como o catolicismo, pode, ao
ser criticada, passar por uma reformulação. Como aconteceu com a Teoria
Utopia e Marx
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Evolucionista, que questionou a tese de que Deus criou diretamente Adão
e Eva. Mas seria uma infantilidade imaginar que se possa provar que o catolicismo está errado. Aliás, é bom para o diálogo que o catolicismo seja, a
partir de diversas reformulações, cada vez mais forte. E que mesmo se eu não
desejar ser católico, que o catolicismo esteja lá. Eu um dia posso considerar
a possibilidade de me converter.
A segunda hipótese vê as questões como objetos isentos, independentes, que habitam um mundo não humano. O que nos levaria para o tema,
clássico, principalmente nas proximidades do marxismo, da objetividade.
Da objetividade da ciência, em particular. Do positivismo. A conversão,
aqui, é substituída pelo convencimento. Aqui, se acredita que se possa explicar algo e intelectualmente vencer a sua inteligência. A conversão é um
processo complexo, intelectual, afetivo, existencial, orgânico, e convencer é
apenas vencer alguém com argumentos mais corretos. É apenas intelectual.
O convencimento simplifica e está baseado em uma concepção ingênua das
relações humanas. Converter é muito mais complexo do que convencer. O
natural é convencer primeiro, como uma parte da conversão, mas excepcionalmente é possível converter sem ter convencido.
Embora a todo o momento estejamos expondo e justificando ideias
em separado, e aparentemente, portanto, tentando convencer, o convencimento é globalmente uma atitude simplista, ou simplória, ou ingênua.
Simplório é convencer um comunista de que a revolução é essencialmente
pedagógica, convencer um católico que o mal está na política, em prejudicar
as pessoas, e não no sexo, é convencer um protestante de que a salvação é
uma tarefa trabalhosa e coletiva. A federação, embora respeitando os espaços
determinados, equaciona os problemas, designa um espaço para o convívio.
Marxistas e seus inimigos naturais, os liberais, não abrem a compreensão do mundo para um fórum, nem mesmo hipoteticamente, nem falsamente só para criar um ambiente de discussão. Sua postura deixa claro que
a sua ideologia é superior e verdadeira.
Como utópicos, tendemos a preferir a primeira hipótese: o ponto de
partida para o diálogo é um conjunto de ideias, uma ideologia, assumida hipoteticamente como verdade indiscutível. Essa postura parece mais honesta
e fornece um ponto de apoio para o diálogo. Suponhamos que no diálogo eu
seja utópico e você marxista. Assim podemos compreender as duas posições.
Isso é mais acadêmico, quer dizer, menos simplista, do que dizer: vamos
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examinar objetivamente o problema (por exemplo) da tomada do poder,
acima da minha ideologia, da sua, e de qualquer ideologia.
Para nós, utópicos, tudo é ideologia, e a própria ciência é uma postura
ideológica. Se aceitarmos a duvidosa oposição entre metafísica e ciência,
é por acaso a ciência independente de qualquer ideologia? Existe pesquisa
isenta de intenções? Não temos muito a acrescentar a este tema. Talvez mais
importante seja esta questão: traz para o conhecimento alguma vantagem
uma pesquisa isenta? A vinculação com uma ideologia determinada pode
ser muito fértil, talvez até muito mais fértil do que a objetividade, que nada
mais é do que também ela uma certa ideologia.
As Metafísicas religiosas são mais explicitadas e as materialistas são
mais enrustidas. Ao contrário do que pareceria mais lógico. Talvez seja uma
característica das Ciências Humanas, de se pôr e se discutir, exposição, análise, etc., enquanto que para as Ciências da Natureza, as proposições aparecem como que puras, independentes, incausadas, etc.
As Metafísicas materialistas cuidam para não se parecerem com uma justificação, e sim o senso comum, a expressão mais direta e pura da realidade, ou
ciência. São, neste outro sentido, mais uma vez ingênuas. Apresentam-se absolutas, e não como uma opinião entre tantas outras. É preciso recorrer às Ciências
Humanas, e aí sim suas afirmações vão mostrando suas intenções ocultas.
Quando o liberalismo afirma ou deixa entrever que “nós somos o que
comemos e o que consumimos ou possuímos”, ou que “a melhor forma
de ajudar as pessoas é sendo egoísta”, ou que “não há duas liberdades, a
liberdade empresarial ou econômica é o fundamento da liberdade política e
pessoal”, está indo muito além do seu espaço normal. Fazer afirmações desse
tipo fica muito bem e não causa incômodo a religiões, mas o liberalismo não
se sente à vontade com justificações. Então, essas afirmações devem para eles
ser concebidas como a realidade pura e simples, a sabedoria comum a todas
as pessoas. O liberal sempre pensa: quem não pensa como eu, como um
liberal, é atrasado, ignorante ou um fanático. E não como a expressão das
ideias dos liberais, da mesma forma que católicos, comunistas e muçulmanos, e também utópicos, expõem suas ideias.
Por trás, portanto, do liberalismo, há mais do que um conjunto prático
de normas para a convivência social e política, há uma crença religiosa baseada nas limitações morais do ser humano e da vida humana, principalmente. Por trás de toda afirmação liberal, consta o seguinte: não adianta lutar,
Utopia e Marx
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nós somos só isto, não podemos mudar, e a vida humana é apenas isto que
você está vendo. Ora, afirmar que o horizonte está aberto ou afirmar que
está fechado é, na mesma medida, metafísica.
O que um marxista afirma não deve parecer a expressão de uma ideologia, e sim a busca da Verdade e da Ciência. Não deve parecer a expressão
de um modelo e de uma ideologia, algo acima e que controla tudo, como
se fossem marionetes, e sim como se fosse a descoberta paciente de análises,
experiências e do laborioso esforço de muitos seres humanos, trabalhadores
e cientistas. Ora, o conceito de fetiche, por exemplo, fundamento filosófico
do marxismo, traz embutida uma utopia, quer dizer, um modelo de relações
humanas comunitárias, onde uma pessoa confirma a outra como ser humano, modelo que depois é utilizado como pano de fundo que faz transparecer,
por contraste, o capitalismo.
Em resumo, estas ideologias, liberalismo e marxismo, e provavelmente
a maioria das outras, são um conjunto de ideias, de técnicas de pensar, proposições que se organizam a partir de um núcleo dogmático, mas também
com a pretensão de dar respostas profundas ou últimas. Apesar de que nem
sempre esse núcleo se organiza como metafísica propriamente dita, com seus
problemas, metodologia, organização acadêmica, um espaço devidamente
instaurado. Depende dos interesses de cada ideologia.
Seria proveitoso, de acordo com o conjunto de ideias que estamos
expondo, que a metafísica se assumisse como um instrumento de uma
ideologia definida. Que a metafísica tivesse claro para si e seus ouvintes
a sua face fisiológica. De preferência bem definida. Assumir-se como
parte, órgão, a serviço de uma ideologia. Caso tenha pretensões além
dos seus muros, tudo bem, mas são pretensões que devem ser assumidas
como hipótese, para o exercício daquela ideologia. A metafísica assumiria o bom autoritarismo, o autoritarismo virtual, um experimento.
Sendo parte de uma ideologia, a metafísica poderia até supor, hipoteticamente, que a sua é a melhor visão de mundo, a melhor teoria, inclusive,
que todas as demais estão erradas. E só então, firme em uma posição em
que todo o radicalismo é admissível, procuraria estabelecer com os outros participantes do fórum o diálogo, se arriscaria ao jogo da sedução,
de ser seduzido e seduzir, pois não há sedução sem risco.
2) Subjetividade e sentido. Iniciamos este item em torno do conceito
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de subjetividade, e aos poucos nos deslocamos, dentro dele, para o conceito
de sentido. Entre os dois, o conceito de intersubjetividade, ou seja, primeiro, o mundo entendido como um enigma que um sujeito de cá procura
decifrar, para desvelar a mensagem enviada por um sujeito de lá, e, segundo,
o mundo entendido como relações entre sujeitos, o que põe um aspecto
da relação: o sentido é um instrumento da relação humana. É pelo sentido
que somos humanos uns para os outros. (A contraproposta materialista: é
decidindo materialmente nossas vidas, historicamente, politicamente, produzindo, que somos humanos uns para os outros.)
Embora apresentemos o conceito de sujeito, aqui, um pouco genericamente, procuramos nos ater aos procedimentos topológicos. E logo o
encaminhamos ao que nos interessa, o sujeito como uma introdução aos
outros conceitos que giram em torno do sentido.
Conceito primitivo do sujeito metafísico. Como vimos, poderíamos
fazer uma lista dos candidatos a fundamento do mundo: a matéria física,
sensível, para os materialistas; linguagem, Gramática, sujeito, verbo; a ideia;
símbolos; a moral, o bem e o mal; as estruturas, organizações, modelos; o
agir comunicativo, as estruturas da comunicação de pessoas que procuram
coordenar suas ações e se entender em sociedade; as grandes ideologias e
sistemas filosóficos. As últimas opções são idealistas em graus diferentes.
Parece que a metafísica afirmaria algo ligeiramente diferente de tudo
isso. Para a metafísica, em uma das suas acepções, o elemento originário
ou substancial do todo o mundo é algo muito além da ideia, dos símbolos
e das estruturas. Deus? Deus é apenas um nome, sob esse ângulo, e nada
explica. Algo existente, inclusive a raiz de todas as coisas existentes. Algo
originário na essência, um princípio ativo e substancial. Mas, também,
embora seja arriscado afirmar, algo indefinível. Um vazio. Uma pergunta
que seria essencialmente sem resposta.
Em outras palavras, os metafísicos acreditariam que algo misterioso,
o próprio mistério, é a origem de tudo. E a explicação para tudo. Nesse
significado, a metafísica seria obscurantista. A sua busca de explicação
seria apenas um ardil, apenas para chegar sempre à velha conclusão, de
que no fundo o mundo é inexplicável. Mas pode-se levantar a hipótese
de que o mistério é apenas um artifício, um desafio para a pesquisa. Um
dispositivo para não aceitarmos as respostas fáceis.
Esse algo, além de existente, é essencialmente um alguém. Apenas a
Utopia e Marx
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contragosto a metafísica admitiria que o princípio fosse algo do tipo de
uma energia ou de um princípio moral. O amor, sim, mas não exatamente
o amor abstrato, e sim alguém que ama. Uma pessoa, uma pré-pessoa. Em
outras palavras, a metafísica tem na sua base o antropomorfismo. Os metafísicos acreditam que o elemento primário e constitutivo do mundo é a
personalidade humana, um Alguém.
Essa é uma proposta bastante diferente daquela que estamos apresentando aqui neste livro – de acordo com as exigências dos séculos XX e XXI –, de
estrutura linguística, ou seja, a essência desse algo não é uma personalidade,
talvez até seja, mas deveria ser um Sentido. Se esse algo for um alguém, ele
deve ser organizado em torno de algo mais importante, o sentido. E provavelmente este sentido esteja muito mais para o lado das grandes ideologias – da
alteridade ou amor cristão, o princípio de aplicação (tudo que existe quer ser
aplicado), ou uma sede (ê) insaciável de complexidade, o Logos ou Razão – do
que para a personalidade. Ou seja, o sujeito, um alguém, um pouco contraditoriamente, é também uma abstração. Desconstruindo, na linha proposta por
Wittgenstein, o que está por trás do mundo não é exatamente um sentido,
mas uma construção linguística com pretensões, equivocadas provavelmente,
de sentido. O problema nem é compreender o que está por trás do mundo,
porém compreender que o mundo é o mundo das palavras.
Mas é possível tentar uma conciliação entre os dois propósitos, entre
sujeito e sentido: a metafísica busca o sujeito do sentido, origem do sentido,
ou chave do sentido. Ou, ainda, o motor do sentido. Como o autor de um
texto, não tanto um autor que escreve ou produz, entretanto que tem, lá
no fundo, uma motivação ou chave de todo o conjunto. Quer dizer, não o
sentido pós, a compreensão do que foi dado, e sim o sentido ante, motivo,
o porquê que dá partida à iniciativa.
Se alguém propuser ou concluir que por trás do cosmos não há qualquer intenção, não há por que se fazer uma metafísica. Embora concluir seja
diferente de discutir, ou seja, alguém pode concluir que não há ninguém
por trás, mas mesmo assim considerar importante que ele seja buscado. Esse
fundo, pois, é o que buscamos, mais do que o autor.
Não a ponto de se deve confundir metafísica com Existencialismo.
Num certo aspecto, sim. A metafísica significa sempre uma reflexão sobre o
conjunto do mundo, na medida em que ele significa algo para a minha vida,
a minha existência. Isto, o que o mundo significa para a minha existência, é
446
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uma definição de Existencialismo. Mas há alguns aspectos na metafísica que
não são existenciais. A preocupação metafísica com o rigor, em estabelecer
quadros de interpretação, compreender as estruturas, etc., pode ter significação existencial, mas apenas indiretamente.
Pequeno esboço de uma história da subjetividade. É praticamente senso comum a afirmação de que o sujeito, na história do pensamento, vai emergindo,
se consolidando, se ampliando, evoluindo. Não estamos preparados, aqui, para
contestar esta crença, mas sem dúvida não se trata de um desenvolvimento linear.
O que é um sujeito? É uma porção de coisas, todas relacionadas entre si.
Mas examinadas duas a duas, muitas vezes elas são diferentes e chegam até a se
opor. Num determinado momento histórico ou para determinada ideologia,
o sujeito é uma das acepções, ou um conjunto, e em outro momento ou para
outra ideologia ele já tende para outro lado. Uma pequena listagem: aquele que
age, o início, responsável, o peculiar ou pitoresco ou único, o que olha, a referência do sentido (aquele onde o sentido se reflete), Autor (do texto), organizador.
A metafísica busca o sujeito que estaria por trás, a vontade que organiza
o mundo. Mas, na Antiguidade, trata-se sempre de um sujeito geral, diferente
do sujeito peculiar, o indivíduo ativo e criativo da modernidade. Se a metafísica é a forma de pensar mais típica da Antiguidade, como conseguiu viver dentro da estrutura do Religare, exatamente a estrutura que nega o indivíduo? A
Antiguidade considera o indivíduo como o erro, a ovelha deve ser reconduzida
ao rebanho. E onde surge a figura do pastor: o indivíduo por trás do rebanho?
Talvez o pai, o patriarca e Deus, sejam apenas um artifício para apresentar
um indivíduo desindividualizado, absorvido pela totalidade (ver página 185 e
seguintes de Habermas, Pensamento pós-metafísico). Ou: pai, patriarca, Deus,
pastor, talvez sejam o sujeito ainda embrionário, obscuro, o que nos faria supor
que o sujeito somente se desenha com clareza aos poucos, durante a história
(emerge). Deus, Senhor dos Exércitos, Rei, pastor significam a totalidade, exatamente o contrário da parte, que é o indivíduo moderno, uma parte da sociedade.
Outra possibilidade está na distinção entre indivíduo e sujeito. A Antiguidade admite o sujeito, e um sujeito muito especial, mas não o indivíduo.
Outra explicação, entre outras que certamente são possíveis, é de
que a busca de um sujeito seja um resquício do mito. O mito não consiste, sob certo ângulo, em entregar a objetos inanimados uma personalidade parecida com a humana?
Responder à questão “qual a função epistemológica do sujeito na AnUtopia e Marx

447

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

tiguidade?” é um problema extremamente complexo, que foge da competência do presente livro.
Se seguirmos Santo Agostinho, nossa função humana não está tanto
em compreender o sentido das coisas, e sim em dar sentido. A atividade
humana, que com sua inteligência, práxis e biografia, liga as coisas entre si,
também faz a mediação entre a matéria e a ideia. A ideia em si também não
tem sentido, como as coisas materiais. É a linguagem, a atuação constante,
a história do homem que eleva todas as coisas a uma esfera superior de organização, a esfera do sentido . No dia em que não houver mais nenhum ser
humano no cosmos, as ideias vão ficar encasteladas no mundo das ideias, e
as coisas materiais isoladas aqui embaixo, e ninguém para fazer a ponte, pois
seria um mundo sem sentido, embora com ideias. Assim, temos uma metafísica fiel às tradições do Religare, mas já no limiar de Idade Média, pois
coloca o homem no centro do mundo, e que também é um pouco moderna,
pois desloca a problemática para a mediação e para a significação.
Tal metafísica não se opõe, como a antiga, à dialética, pois compreender e dar significação aqui consiste exatamente em se debruçar sobre o mundo. A ideia se volta para aquilo que a dilacera, o fato. A linguagem, como
nos romances e como na universidade, não se contenta a não ser na medida
em que consegue reter em suas teias aquilo que a contraria, a realidade .
Durante a Antiguidade, por exemplo, lentamente, as forças cósmicas
são substituídas pelo homem e pelo sujeito. Bakhtin, no entanto, mostra
que durante a Idade Média os heróis são intensos e sofredores. Trata-se de
uma evolução, pois os heróis gregos são inquestionáveis, são sempre vencedores, bonitos e jovens, do início ao fim do romance. Mas, por outro lado,
esse sofrimento significava que esse homem, herói ou sujeito, ainda era um
ponto minúsculo diante das forças cósmicas. Ainda era um sujeito antigo,
embora já fosse parcialmente um sujeito.
Para o Iluminismo, ver um objeto significa ver um objeto sem mim,
limpo, isolado de todos outros e identificado consigo mesmo, sem sujeito.
Parte do significado de desmontar é: separar, cada peça isolada e sem que tenha junto de si qualquer pedaço de outra peça. O Iluminismo ou Desmontagem colocam acima de tudo o objeto. Mas isso não é tão totalmente certo.
O Iluminismo, o nome já diz, preconiza a razão. Acima de tudo o sujeito
analítico. Ou seja, o objeto que interessa é apenas aquele que a minha inteligência constitui, desmonta e remonta. Há, portanto, subjetividade no Ilumi448
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nismo, mas uma subjetividade característica, raciocinante, analítica, e igual
para todos os sujeitos: genérica, universal, sintética. Sintética no significado
de que sintetiza as diversas características e os diversos sujeitos espalhados pelo
mundo. Ou, por outro ângulo, não podemos confundir a subjetividade do
Iluminismo com aquela da modernidade recente (Dialogismo). Além disso, o
sujeito da Desmontagem é, sobretudo, um cérebro, o raciocínio.
Na modernidade recente, a subjetividade é característica, peculiar, pitoresca, única. E a subjetividade do Iluminismo é abstrata, trata-se de uma subjetividade universal, um Sujeito abstrato e metodológico: aquele que analisa,
a ação que desmonta. Aquele que aparece quando desmontamos a sociedade
e também aquele que executa a ação de desmontar. Não se trata de uma personalidade, alguém que desmonta, mas apenas o ato de desmontar que, topologicamente, é executada por um sujeito. Não o sujeito escondido por trás
do universo, o Emissor, Autor (no significado de um poema ou texto), mas a
abstrata capacidade ou ato de analisar, raciocinar, separar, desmontar.
O Iluminismo não aceita como sendo sujeito uma síntese entre sentido,
ação, organização, iniciativa, particularidade, mas, exatamente, entre todos eles,
o núcleo, o nó. Ou seja, o sujeito não inclui todas essas características, mas deve
ser uma característica única que percorre diversas manifestações. Um ponto
onde esteja a efetiva subjetividade. Até aqui concordamos e aplaudimos. Mas
esse ponto, para eles, é a mais abstrata e silogística atividade analítica, pensante.
Não pensante, na sua totalidade, mas apenas o núcleo do pensamento, o seu
lado de puro raciocínio. Entendido principalmente como análise.
O sujeito, no Iluminismo, surge da própria desmontagem. Em uma de
suas versões, desmontar significa começar do início. Tomamos um processo
e o desmontamos, o que significa partir em busca do ponto de partida, da
ação inicial. Assim se chega ao sujeito, o ponto onde tudo começa: às vezes,
o homem primitivo, às vezes a criança. O início, para a Desmontagem/
Iluminismo é o ponto de apoio, que tudo valida, ou invalida. Daí a importância do eu para Descartes, Hobbes, Locke, Malebranche, Berkeley, Hume,
Rousseau, Kant, Fichte. Em cada um, o sujeito tem uma função diferente,
mas, de certa forma, o sistema gira em torno dele.
A subjetividade no Cientificismo do século XIX está baseada no conceito de dinamismo; o sujeito não é o que pensa, mas o que faz. O que
gera, produtor, usina. Ele não é, como na Desmontagem, o resultado final
da desmontagem, mas é o início e gerador da construção. Em um ponto
Utopia e Marx
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preciso essas duas versões da subjetividade se opõem: o sujeito iluminista
desmonta e transforma em um conjunto justaposto, como um cadáver, e o
sujeito cientificista é exatamente articulação e funcionamento.
A ação do sujeito iluminista é analítica, e a ação do sujeito cientificista
é articuladora e dinâmica. O sentido, no Iluminismo, se dá pela luz, pela decomposição, e no Cientificismo é a totalidade, a reunião das diversas partes
em um todo que funcione. O sujeito iluminista tem sua essência na análise,
o cientificista no funcionamento. Algo que se compara, quase sempre, com
um mecanismo, com o cosmos e com um organismo vivo.
Em parte, o Cientificismo defende a totalidade, e, portanto, a integração
entre sujeito, relação e objeto. O marxismo adota uma subjetividade também
apoiada no dinamismo, que o marxismo entende principalmente como trabalho. O dinamismo do sujeito, aliás, no marxismo, é parte de um dinamismo
maior, que deve ser entendido como produção, sobrevivência, luta de classes
e contradições, tais como, por exemplo, aquelas que transparecem nas guerras
entre nações. Os marxistas levam em conta, pois, o sujeito, mas um sujeito
simplificado, dinâmico e transformador, mais do que qualquer coisa. Ativo,
transformador, mas nele certas características, tais como especificidade, personalidade, capacidade crítica, sensibilidade, estão à sombra.
O Cientificismo tem uma posição ambígua em relação ao objeto. Ali,
se mantém uma das figuras da Desmontagem: o que vale é o objeto, limpo
das relações e limpo do sujeito. Mas, na verdade, esse é um objeto desfigurado, diferente e até oposto ao objeto da desmontagem, pois deve se apresentar como se fosse um sujeito; dinâmico, sobretudo. O objeto se opõe ao
sujeito, é limpo do sujeito, mas se comporta como e somente satisfaz se for
ele mesmo um sujeito. É nesse ponto, principalmente, que o Cientificismo
difere do Iluminismo, porque no Iluminismo o objeto é passivo diante da
análise do sujeito, e no Cientificismo o objeto é apenas outro sujeito, não é
passivo, e nada que for passivo é aceito pelo conhecimento.
Contudo, não podemos pura e simplesmente dizer que os marxistas,
dialéticos, priorizem o objeto. Não podemos igualar marxistas a positivistas. Os marxistas diferem dos positivistas porque não excluem o sujeito do
objeto de pesquisa: e não existe e não interessa o objeto isolado. Os dois,
sujeito e objeto de pesquisa, estão dialeticamente imbricados e só podem ser
compreendidos na relação concreta.
Simplificando, e por estarmos simplificando estamos cometendo gros450
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sos erros, podemos afirmar que no Iluminismo, ou Desmontagem, prevalece o sujeito, apesar do mito do objeto limpo de toda subjetividade; e que no
Cientificismo (em geral, que inclui o positivismo), prevalece novamente o
sujeito; embora agora o sujeito esteja transportado para dentro do objeto, o
objeto é o alvo, mas ele deve se comportar como sujeito.
No século XX, em que predomina a episteme que estamos chamando
de Dialogismo, a partir da chamada guinada linguística, se impõe finalmente
a relação. Sujeito e objeto são submetidos à relação (sob um outro ângulo, à
técnica). Utilizando uma figura proposta por Carl Rogers , podemos afirmar
que entre objeto e sujeito o que importa não é nem um nem outro, mas a
relação. O diagnóstico, compreender o que aconteceu, o que é, dá lugar à
relação, compreender, ou melhor, estabelecer, fazer a engenharia da relação.
Sujeito e objeto são postos pela relação e nada significam fora da relação. Mas
essa ideia já vem sendo preparada desde Santo Agostinho (procurar e encontrar Deus são a mesma coisa), embora o conceito aqui esteja mais próximo de
Kierkegaard: não quero saber quem é o objeto, nem quem eu sou, mas quero
estabelecer com ele uma relação, a mais vivencial, profunda, complexa, fértil.
Entre o século XIX, aqui representado pelo marxismo, e o XX, temos uma
divergência. No século XX, o sujeito é único, indivíduo, peculiar ou pitoresco.
Um marxista questionaria a complexidade burguesa: complexidade ociosa, alienada, sem saída, mentirosa, hipócrita, superficial. O indivíduo idealizado pelo
liberalismo é criativo, pessoal, pitoresco, ou não passa de um sujeito ocioso? Ou
seja, o marxismo propõe conceitos de criatividade e individualidade diferentes.
Nós, utópicos, contra-argumentaríamos. Não se trata de disputar entre
dois conceitos de individualidade. Cada episteme ou ideologia contribui com
uma faceta da individualidade ou subjetividade. A utopia defende que sejamos receptivos à criatividade, seja qual for. O sujeito na universidade se manifesta como uma biografia acadêmica, curriculum. Ele media, liga entre si toda
a complexidade da cultura humana com a práxis do cotidiano e da política,
na formulação da sua personalidade, a partir de uma personalidade ideológica.
O indivíduo é como um gargalo onde toda a complexidade da cultura
é obrigada a se condensar naquilo que pode ser feito tendo um único cérebro, dois braços, vinte e quatro horas por dia. É algo parecido, também,
com a necessidade que tem uma empresa de se decidir entre milhares de
possibilidades, pela definição de um único ou poucos produtos, ou com um
professor que deve optar entre milhares de possibilidades por uma poucas
Utopia e Marx
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que possam ser expostas e assimiladas em um curto espaço de tempo de
uma aula de cinquenta minutos. Por esse ângulo fica clara a proximidade
dos dois conceitos: indivíduo e ideologia. Nós somos indivíduos enquanto
condensamos todas as ideias possíveis em uma única opção: uma ideologia.
Sujeito é um conceito complexo. Na Idade Média o sujeito sobretudo
peca, se arrepende e se salva. Os iluministas ressaltam uma parte: criatividade intelectual, independência, análise, etc. Os marxistas ressaltam outra
parte, o dinamismo, capacidade de interferir, participação, imersão no mundo. E a modernidade ressalta outro lado: diálogo, capacidade de utilizar uma
ideologia e uma linguagem, articulação entre as diversas partes, capacidade
de utilizar uma técnica. Enquanto que a utopia se preocupa em articular
dentro de um único conceito de sujeito todas essas tendências, aliás, o sujeito é, sobretudo, o articulador ou administrador dessas multiplicidades: de
sua psicologia, atuação sobre o mundo físico, política, linguagem, processo.
Aquele que junta as partes formando uma unidade dinâmica. No Cientificismo do século XIX, para conseguir dinamismo, no Dialogismo dos séculos XX e XXI, para se atingir o sentido.
O marxismo também prioriza a relação, mediação ou técnica? Ou seja,
o marxismo hesita entre o começo e o fim, o sujeito e o objeto, e coloca em
segundo plano, na sombra, o meio, a técnica? Podemos citar três conceitos
marxistas importantes. Um: quando Marx afirma que o moinho cria o Feudalismo. Os conceitos de meios de produção e forças produtivas incluem a
tecnologia. Dois: os conceitos de mediação e cimento, presentes em Gramsci,
se aproximam ainda mais do conceito de tecnologia. Mais do que isso, em
Gramsci, a sociedade aparece toda ela como um complexo de mediações, uma
teia institucional. Três: Pierre Bigo interpreta o marxismo como um estudo
sobre os meios que a sociedade oferece, produz, para as relações humanas.
O moinho significa a tecnologia ou o motor, o princípio ativo? A afirmação de que as forças produtivas são mais decisivas do que os modos de
produção pretende destacar a tecnologia ou o princípio gerador, a força, tão
caras ao Cientificismo? Quando Marx se refere ao moinho como elemento
chave para a compreensão de uma época, talvez ele estivesse menos preocupado com a tecnologia e muito menos preocupado com a evolução tecnológica, embora essas facetas estejam presentes na concepção do moinho como
um meio de produção ou força produtiva.
É possível separar as duas coisas? O rio Nilo é força produtiva, mas
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não é tecnologia. O cavalo é mais força produtiva do que tecnologia,
mas a utilização do cavalo na agricultura e na guerra é tecnologia.
Em resumo, os utópicos priorizam acima de tudo a relação, embora
em outros momentos, secundariamente, tais como criatividade, ascese (utopia do indivíduo) haja muito interesse pelo sujeito, e os marxistas priorizam
o sujeito, embora parcialmente, por seu aspecto dinâmico e como trabalho,
e indiretamente o objeto (a objetividade). Correto, mas esse objeto deve
ter cara de sujeito: o sujeito empresta ao objeto sua articulação interna e
dinamismo. Embora não pura e simplesmente, pois então igualaríamos erroneamente marxistas a positivistas.
A totalidade positivista significa ordem, e a totalidade marxista significa processo, dialética, contradições. Esse conceito de um processo propulsionado por contradições é completamente estranho ao positivismo, para
quem o processo e progresso provêm da ordem; que o progresso possa provir
da luta de classes, então, seria a maior das heresias para um positivista.
Subjetividade versus objetividade. Em parte, metafísica e dialética se
parecem. A dialética também é a busca da subjetividade, embora de uma
subjetividade mais física que filosófica ou linguística. O sujeito, para a
dialética, é o motor, ator, produtor, responsável. A origem . Além disso,
a dialética não relaciona o sujeito com a reflexão, mas pretende, mais,
incluir o sujeito em uma totalidade orgânica da história, o que significa
anular sua absoluta subjetividade. Um sujeito incluído na história, na totalidade do tempo, deixa de ser algo que produz, de fora, e se torna um
entre muitos. O próprio objeto, para a dialética, só pode ser aceito se
internamente deixar de ser objeto para ser na sua essência um sujeito. A
dialética procura anular o objeto, e transformá-lo em um sujeito, algo que
age, inicia e produz, transforma, surpreende.
Mas não seria difícil explicar um mundo em que sujeito e objeto se
igualam? Não seria essa diferença entre sujeito e objeto algo imprescindível,
que deve ser mais bem compreendido e a todo custo preservado? Além disso, igualar não seria, pelo menos à primeira vista, antidialético? Ou seja, há
uma contradição. Ao mesmo tempo em que para haver a relação dialética
é necessário que o sujeito seja sujeito e o objeto seja objeto, ela, a dialética,
tem aversão pelo objeto, a ponto de desejar um objeto dinâmico, articulado,
exatamente como se fosse um sujeito.
A metafísica é uma estrutura epistemológica típica da Antiguidade, e
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a dialética é típica do Cientificismo do século XIX. Qual é mais correta? A
pergunta melhor, então, é: “o quanto situar metafísica e dialética dentro de
sua época pode nos ajudar a compreendê-las melhor?”.
A metafísica hesita entre a mais absoluta objetividade e a mais absoluta
subjetividade. No primeiro caso, a metafísica pretende uma realidade, o ser,
o Ser, que esteja acima de qualquer opinião. Além do próprio pensamento.
Em si. A metafísica busca o em si. Algo que deve ser compreendido (hermeneuticamente) como outro, cujo ponto é exatamente sua estranheza em
relação a mim, ou seja, algo essencialmente objeto. E por outro lado só se
interessa por aquilo que fizer sentido para mim.
O objetivo em si nada mais é do que um reflexo do que eu sou em mim
mesmo. Outro, mas um outro de mim. Outro tipo de objetividade seria interesse de outras ciências, nunca da metafísica. É deste encontro, entre a ponta de
lá, a objetividade, e a ponta de cá, a subjetividade, a que teria se referido Santo
Agostinho na frase (em que em que figuram outros personagens, na verdade):
quem busca a realidade fora de si é porque já a encontrou, quer dizer, como
verdade, dentro de si. Talvez, mas não exatamente. Não é isso que estávamos a
ponto de dizer. E sim que a verdade do outro e a verdade de mim não se dão
em dois universos independentes, estão amarradas uma na outra. Agora quem
nos socorre são Ernst Bloch e Martin Buber. Se a minha verdade fosse algo
suficiente, da qual a verdade do outro fosse apenas uma decorrência, necessária,
teríamos um universo só. São dois, como exige a federação, além disso, dois
universos que só fazem sentido em relação, e com a relação no meio.
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3) Por uma metafísica das estruturas. Praticamente repetimos aqui o
que fizemos no item anterior. Fazemos a distinção entre uma metafísica que
propõe, faz a engenharia, compreende, explora as estruturas, e uma metafísica que acredita que as estruturas explicam o mundo, que são o sujeito e o
ator que arquitetou e produziu o mundo.
Ao expormos uma estrutura, como ela funciona, ao explorarmos as
diversas estruturas de reinos diversos, tais como as empresas, a flora, fauna,
Matemática e Linguística, em princípio, não estamos esposando a teoria de
que todos os reinos possuam na base as mesmas estruturas, embora a teoria
seja tentadora. Uma estrutura, tal como o organismo dos mamíferos ou a
dos números naturais munida das quatro operações, deve ser exposta. Nós
a estudamos e a compreendemos melhor. O que significa? Não significa
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coisa alguma que se refira ao mundo material. Não significa que os mamíferos funcionem dessa forma. A exposição revela a sua estrutura, proposta,
o conjunto das diversas partes em relação. Se um biólogo estuda a estrutura
de um mamífero, ele pode compreender melhor os diversos mamíferos que
porventura venha a encontrar, ou que nunca encontre.
E é importante que não se conclua nada muito além daquilo que estamos
pesquisando. Se a mesma estrutura aparece em dois lugares muito diferentes,
às vezes surpreendentes, isso pode e deve ser registrado. Mas tudo isso está
muito distante de afirmações tais como: a estrutura é o próprio deus, o próprio criador; a estrutura é o rosto ou rastro de Deus; é a prova de que há um
fundo comum a todas as coisas, e de que há uma intenção ou subjetividade.
Digamos que uma pessoa nunca tenha ouvido falar em Gramática, não
saiba o que é sujeito, verbo, conjunções, e muito menos Linguística, e que,
portanto, não tenha a menor ideia das diversas escolas de Semiótica, Análise do
Discurso, de gramáticos. Digamos que outra pessoa não conheça a Teoria Geral
dos Sistemas, que não compreenda o que significa, por exemplo, feed back,
entendido aqui como um estratagema muito comum em muitos organismos, a
partir de uma experiência mudar a sua organização para que na próxima experiência os resultados sejam melhores. Suponhamos que uma pessoa não conheça
os seguintes conceitos: exotopia, cronotopo, dialética, intertextualidade, carnavalização. Essas pessoas, não parece haver qualquer dúvida, carecem de alguns
recursos que certamente lhes seriam úteis para compreender o mundo, como
um todo, e também certos fatos e personagens. Inclusive, se essas pessoas habitarem a academia, perderão a oportunidade de participar de desenvolvimentos
interessantes e lhes escaparão aspectos promissores de suas atividades.
Evidentemente, nem seria necessário dizer, a metafísica não nega que o
mundo tenha na sua base estruturas, que as estruturas sejam o fundamento da
nossa compreensão do mundo, nem que Deus seja uma estrutura. Não nega nem
afirma, mas apenas compreende que esse não é o seu assunto. E sabe que para seu
bom funcionamento, para cumprir sua função no conhecimento, deve renunciar
a essas questões. Compreender, e compreender conscientemente, sistematicamente, parece ser uma boa , mais condizente com a especificidade da metafísica.
Contudo, se expusermos experimentalmente uma teoria, desde uma
teoria modesta, sobre algo muito particular, como uma determinada doença
ou sobre o comportamento de um povo ou de um animal, ou uma teoria
muito pretensiosa, sobre o funcionamento do cosmos, o importante é que
Utopia e Marx
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a exposição seja bem-feita. Ela se tornará um exercício e um instrumento.
Mas parece conveniente que se compreenda, sempre, que se trata de um
experimento mental. E nada mais, em princípio. E que deve permanecer um
experimento mental durante muito tempo. Talvez não eternamente, já que
isso não pode ser previsto, só depende do desenrolar das ideias e da história.
Ou seja, estamos propondo a metafísica analise o objeto sempre academicamente. Quais as razões pelas quais a metafísica trabalha em áreas
obscuras ou próximas delas (religião, misticismo, liberdade, sentido da vida,
etc.)? Seja qual for a resposta, o certo é que a metafísica, por trabalhar nessas áreas, acaba tendo dificuldades para se manter sempre clara, com o pé
no chão. E, já que isso não é possível sempre e de forma total, pelo menos
deve ser uma meta aceita e a ser perseguida. O que estamos propondo pode
parecer contraditório, mas só à primeira vista: uma metafísica cínica, quer
dizer, que não se compromete com o que diz, que toma distância sempre do
discurso, principalmente do próprio.
A metafísica é um espaço de pesquisa, um problema, e a dialética é uma
proposta de solução. A metafísica é uma tentativa de compreender as coisas
do mundo, e o próprio mundo, enquanto cada coisa e o próprio mundo
se projetam como estruturas, ideias e discurso, e a dialética é a afirmação,
interessante, embora discutível, de que tudo são processos, de que tudo está
relacionado, e que em vez de buscarmos uma harmonia, como se tudo se encaixasse em um imenso quebra-cabeça, deveríamos pensar em contradições,
que o mundo só se compreende como um enigma sem solução.
Hoje, não estamos convencidos de que não haja por trás do mundo
uma estrutura. Não nos comprometemos com esta teoria, de que há, mas a
consideramos interessante e digna de pesquisa. Foucault no capítulo II, “A
prosa do mundo”, de As palavras e as coisas, apresenta sugestões que poderiam ser o nosso ponto de partida.
A questão poderia ser a seguinte: suponhamos que o mundo se organize não a partir de relações materiais entre cada uma de suas partes, duas
a duas, principalmente, qual poderia ser outra sugestão? Podemos tentar
responder a essa questão matematicamente, mas podemos buscar na história
alguma contribuição. Por exemplo, o mundo tem uma estrutura semelhante
ao corpo humano? Existe alguma relação entre diversas multiplicidades da
Terra e o movimento e natureza das estrelas?
Em algumas páginas, Foucault se propõe a expor uma afirmação
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subjacente (episteme) ao pensamento antigo, um conjunto de quatro
tipos de similitudes entre os seres: convenientia, aemulatio, analogia
e simpatias. Não há aqui neste livro espaço para acompanhar a sua
análise. Deixaríamos de lado as relações diretas entre todos os entes
deste mundo, mas consideraríamos a possibilidade de que todos eles
têm profundas semelhanças estruturais uns com os outros, ou que funcionam como partes de estruturas. O que explica o corpo humano,
por exemplo, não é a relação entre o coração e o pulmão, mas o corpo
como um todo, como um projeto abstrato que, em seu funcionamento,
põe e distribui para as suas partes, entre outras, suas funções, e assim
o coração faz algo, a partir desse projeto, e o pulmão faz algo, a partir
desse projeto. E não pela relação física entre si.
De qualquer forma, ao contrário do século XVI, não temos que acreditar, necessariamente, que conhecer os objetos nada mais é do que conhecer
os seus signos. A metafísica não depende dessa suposição. Pelo contrário, a
nós parece incrível que alguém possa um dia ter acreditado que o estudo da
palavra peixe, em todos os detalhes possíveis e imagináveis, possa minimamente substituir o estudos dos peixes.
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4) Sentido . O que a metafísica talvez queira dizer, só que de uma forma
legítima, é: o que significa estar de fora do existir e olhar para ele? A metafísica se põe o problema do existir pelo lado de fora, o que pode ser entendido
como: pôr o problema da relação com o existir. O que pode significar um
existir outro, diferente daquele do senso-comum? Topologicamente o que se
pergunta é: como se poderia definir este espaço capaz de olhar o existente pelo
seu lado externo? O que acaba sendo uma pergunta sobre a ideia.
Vamos deixar de lado, sem nos esquecermos, para outra ocasião, o
nada e o sentido (se o outro do ser, o seu lado de fora, é o nada ou o sem
sentido). Vamos propor que a ideia é o contraponto mais importante à existência. As ideias existem também, mas, nos perguntamos, em que sentido?
Ou, ainda, qual seria o significado mais profundo do existir, que excede
aquele significado que tem se aplicado às coisas materiais? É como se as
coisas materiais contaminassem o conceito de existir, e agora devêssemos
proceder a uma limpeza. Ou, simplificando, sempre que pensamos em algo
existente tendemos a pensar em algo material, ou em um fato.
Para conferir se algo é existente, há uma lista bastante óbvia de critérios:
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que seja perceptível, principalmente pelos sentidos mais físicos, paladar, olfato
e, acima de todos, o tato, que tenha peso, que é causa de algum fato, que sofre
a ação de outros entes, que oferece algum tipo de resistência. A confirmação
desses critérios confere ao candidato à existência o selo de aprovado; existente.
Se falhar em algum ou mais de um, surge a dúvida. É mais fácil nos ocorrer
que estamos sonhando ou tendo uma alucinação quando cheiramos e não
percebemos com o tato, quando sentimos o gosto, mas não o contato, do que
quando percebemos com o tato, mas não cheiramos nem sentimos o gosto.
Mas as ideias também existem. Completando o raciocínio: ideias podem até
ser vistas, ouvidas quem sabe, mas com certeza não cheiram, não têm gosto e
nelas não se pode passar a mão para testar o tato.
Sobre isso pode haver alguma dúvida? Parece que não. Se alguém nega
às ideias o direito de existir, então é porque essa pessoa se fixa na afirmação
de que apenas as coisas materiais podem existir, porque somente elas são
perceptíveis, têm peso. Afirmar que somente existem coisas materiais é insustentável. Acabaríamos ofendendo até mesmo os geômetras, entre tantos,
pois afirmaríamos que o círculo não existe. E também os biólogos, pois
haveria no mundo bilhões de peixes, insetos, cobras, porém não a espécie,
reino, filo; insetos sim, mas não o inseto, nem “a” cascavel.
Já vimos que não é válido afirmar que as coisas materiais são articuladas organicamente e as ideias não: as ideias também não existem isoladas.
Então, precisamos de um conceito de existir que exceda o existir das coisas
materiais e sirva, portanto, nem mais nem menos, também para coisas outras, não materiais. A vinculação entre existência e matéria é um vício do
pensamento, um erro primário, que é função da filosofia eliminar.
Examinemos rapidamente se o Ser, tal como propõe Parmênides, poderia ser esse lugar, esse ponto do lado de fora da existência. A razão principal para que ele se candidate é que o Ser permanece enquanto as coisas
materiais mudam. Mudam no espaço, mas principalmente no tempo. Por
outro lado, o argumento contra sua candidatura é que o Ser não é assim tão
outro, mas tem exatamente a mesma essência da realidade; a realidade e ele
são, existem. O Ser seria apenas uma figura, figura que retira da realidade
exatamente aquilo que deveria rejeitar, a existência. Não queremos algo que
seja, como o Ser, porque o seu Ser não especifica o que mais importa, que é
existir diferentemente da matéria. Queremos algo que seja diferente da matéria, e o Ser tem exatamente o pior da matéria, que é existir. A dúvida que
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fica é: o Ser existe materialmente, se oferece aos sentidos, ou é um encontro
entre matéria e ideia, uma ideia que existe? Uma existência geral? Nesse
aspecto nos interessa muito mais a ideia, que é (existe) apenas enquanto
ideia, e nela o existir é absolutamente secundário, se não inconveniente. A
ideia sim, não tem peso, não acontece e nem se torna irrecuperável, ou seja,
parece que a ideia é mais outra, em relação à realidade, do que o Ser. E se a
metafísica deseja de fato olhar para o existir pelo lado de fora, deve se sentar
sobre a ideia, e não sobre o Ser e nem o pensamento, e sim a ideia mesmo,
o objeto que está diante do pensamento.
Segundo Parmênides, o Ser, o existir, está do lado de fora de toda a
realidade sensível, e só pode ser o pensamento. Embora Parmênides faça
muito afoitamente a identificação entre o Ser e o pensamento (preferiríamos
discutir esse passo com muito mais cuidado), temos que concordar com ele
em que praticamente não há outra saída. A existência que se busca na metafísica é a existência da ideia, que é uma existência totalmente diferente da
existência do concreto ou matéria.
Segundo Parmênides, de fato as coisas materiais não existem. As coisas
materiais apenas existem como processos (agora mais Hegel que Parmênides).
Um ser humano é um a cada momento, e assim são também um animal ou uma
planta. Olhando por longos prazos, até o mar, um rio ou uma pedra, a própria
Terra ou o sistema solar, apenas existem – na acepção materialista simplista de
existir – em cada momento, por um momento. Mas tão logo surgem se apagam.
Alguém poderia retrucar: ora, existir é exatamente isto, ser efêmero.
Entretanto, Parmênides se refere à outra face da existência: ser algo que
se possa apreender, concreto. Apenas nas ideias as coisas ganham sentido e,
nesse significado, existência. A identificação entre o pensamento ou ideia e
a existência fica, portanto, registrada. Não a apoiamos, porque preferimos
questionar que se dê muita importância à existência, mas fica registrada
porque merece o seu espaço na discussão.
A existência tem duas faces absolutamente contraditórias, uma é ser
efêmera, outra é ser permanente. O que existe, enquanto concreto, deve
antes e depois deixar de existir. E em outro sentido o que passa não tem
concretude e então, não existe. Não existe agora.
Essas reflexões poderiam ser repetidas em relação ao tempo. O Tempo,
quer dizer, todo o tempo, desde o primeiro, até o último segundo. O cristianismo, Schiller e a Nona Sinfonia de Beethoven nos permitem colocar
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este espaço: eu olho para o tempo e penso se tem sentido. Sobretudo, se
valeu a pena. Às vezes, o pensamento ocidental nos leva a ficar circunscritos
unicamente à minha vida pessoal. Mas, talvez muito mais grave, pois destrói todas as possibilidades, seria a conclusão de que todo o tempo deve ser
questionado. É inimaginável um tempo sem fim. Um dia nos sentaremos à
mesa e teremos diante de nós todo o tempo. O juízo, pessoal e universal, e
também final, mais do que uma crença religiosa é um cronotopo, ou seja,
um lugar topológico. Não há como fugir. Hoje, o tempo não pode ser analisado, não só porque o tempo ainda não acabou, e sim, talvez, porque existe
a possibilidade de que uma parte muito importante está por vir.
Mas é possível levantar diversos argumentos a favor desta exotopia absoluta. A academia tem uma relação estrutural com a fuga; de um lado o
imediato, e eminente, as coisas importantes nesse exato momento em que
estamos, e do outro lado a reflexão, a busca de um espaço fora, a elaboração.
A metafísica nasce de uma angústia: olhamos para as coisas materiais
e nos sentimos despreparados. E fugimos, como o exército que busca se
encontrar longe em um ponto do campo de batalha para reorganizar as suas
forças. Mas nas ideias encontramos, em todas as dobras e cantos, a mesma
realidade. E fugimos de novo. Gostaríamos de encontrar uma ideia absolutamente distante da realidade. Fugimos, pois, das ideias muito vivas.
Ou, por outro ângulo, as ideias existem porque permanecem o suficiente. Aliás, são estáticas e eternas, as duas coisas ao mesmo tempo. Parece claro
que o fato de alguém pensar em algo, como em uma cadeira, e depois não
pensar mais, ou o fato de existir uma cadeira, que se gasta ou se quebra, ou
mesmo o fato de não existirem unicórnios, de que nada faz com que a ideia
mesma, de cadeira, ou do unicórnio, deixe de ser eterna. O surgir e apagar
das coisas materiais se explica porque as coisas materiais são desdobramentos,
apenas reflexos, de ideias. Como em Platão. E deixa claro, na sua outra face,
que a ideia não decorre, não é o reflexo e nem depende de coisas materiais,
nem mesmo do pensamento (não dependem para existir de serem pensadas).
Somos capazes de descrever a forma peculiar de existir das ideias? Quando, dentro da minha mente, eu penso em uma ideia, há alguma semelhança
com olhar para um objeto material? A ideia, dentro da minha mente, tem um
comportamento semelhante a uma coisa, um objeto material, ou um fato? Não
podemos avançar por esse caminho, aqui neste livro, mas há a suspeita de que
pensamos nas ideias como se fossem coisas porque transportamos as mesmas
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estruturas do mundo material para dentro da nossa mente e para as abstrações.
Entretanto, o sentido inverso também acontece. Uma coisa material,
como uma mesa ou uma pessoa, existe, mas existe, em parte, pelo menos,
porque as suas diversas partes se organizam de forma muito semelhante a
uma ideia. Mesmo quando pensamos em uma explosão, no caos, nós lhe
damos alguma forma. Ou seja, quando pensamos em um objeto, não há
como não o pensarmos como se fosse uma ideia.
É por isso que, como já ressaltamos, não conseguimos imaginar
uma flor atrás da montanha, onde nunca ninguém foi, ou os animais
depois que tiver morrido o último homem, se a humanidade deixar
para alguns animais condições suficientes de vida. Em resumo, assim
como encaramos ideias como se fossem objetos materiais, em parte,
encaramos objetos materiais como se fossem ideias.
Deve ser registrado, embora seja um pouco óbvio, que a existência do
objeto físico provém de sua corporeidade, opacidade, de ser um obstáculo,
e também por sua capacidade de agir, de mudar, interagir, e que a existência
da ideia provém do sentido, da integração das diversas partes em um conceito, em uma ideia que se desdobra nas demais. E de sua situação dentro
de complexas estruturas, as especialidades universitárias: uma ideia sempre é
parte da religião, da biologia, da história.
Uma hipótese séria de trabalho é que a existência, o existir e o ser nada
significam topologicamente. A existência é uma falsa ideia. O que pode ser interpretado mais radicalmente como: existir nada significa. A existência significa uma totalidade, estar dentro de um imenso complexo de inter-relações, da
história, de uma integração total de todas as ciências e ângulos, no processo.
Mas há outras possibilidades. Podemos perfeitamente criar na mente
outro universo tão ou mais complexo do que este, tão ou mais total, em
que todas as ciências interagem. Não é o que pensa Leibniz, contudo, nós
utópicos sustentamos que sim. Embora ser, existir e existência façam sentido, mesmo para a topologia, ainda poderíamos sustentar que trata-se é um
sentido estrangeiro, deslocado nas terras da topologia. Mesmo pensando na
mais absoluta totalidade, o conceito de existir parece desnecessário, e melhor seria se fosse descartado.
Heidegger (Serrão e Grácio, Filosofia, da página 268 para a 269), levanta esta questão: “A compreensão pré-conceptual do ser (...) situa-se no
nível da ‘evidência’ mais pura, mais ingênua e segura”. A metafísica possui
Utopia e Marx

461

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

um conjunto de verdades mais fundamental que a realidade material, que
prescinde, que passa ao largo, da crítica do conhecimento. E que até se pretende fundante da realidade material. E fundante do pensar, até.
O que estamos afirmando aqui é que a metafísica, para ser essencialmente metafísica, deveria renunciar a buscar a fundação da realidade. Não
lhe cabe, não é capaz, e não lhe interessa. O conceito de Heidegger, na verdade, vai um pouco além: a metafísica buscaria a compreensão pré-conceptual do ser, ou, preferível, apenas pré-conceptual. O que é pré-conceptual, o
pré-conceptual ao ser, aquilo que antecede a existência? Que pode ser, mas
não é exatamente a evidência. O que é evidência: o olhar puro e simples,
direto, que supera toda reflexão, raciocínio ou análise.
Por um lado, trata-se de uma ilusão; a metafísica, como qualquer
especialidade universitária, raciocina, tem metodologia, utiliza textos,
propõe ou prefere métodos. Mas, por outro lado, está correto. A metafísica nutre a ilusão, que ela sabe que é ilusão, mas que sonha não
seja, de que se possa dar um passo atrás da própria reflexão, raciocínio,
análise, crítica, e olhar diretamente, sem qualquer mediação. Que é
uma das manifestações do olhar por trás. Que podemos cortar, extirpar
para sempre, mas que deve ser sempre levada em conta, exatamente por
ser natural. E porque faz sentido.
No primeiro momento, pretendemos nos afastar da realidade material
em busca de um espaço, o metafísico. Porém, de olho, interessados, na realidade material. E no segundo momento, pretendemos encontrar ali fora
a fundação do mundo material. Pretendemos encontrar entre as ideias as
respostas às questões que são feitas pela ciência ou por alguma outra preocupação com o mundo material.
Ora, o primeiro momento tem de fato as características da metafísica,
é legítimo, mas não o segundo. Parece legítimo se interessar pelas coisas materiais, mas não substituir as ciências, naquilo que diz respeito às ciências.
A pretensão a regras próprias da existência é um exceder dos limites, ir para
além da metafísica. Se ela se excede, aí se aproxima da metafísica antiga.
Ou seja, estamos afirmando, aqui, que a pretensão da metafísica de
ocupar outros espaços, o da religião, da política e da ciência, particularmente, se deve a uma deformação, ao fato de o conhecimento na Antiguidade
estar nos seus primórdios.
A metafísica chega próximo da existência, contudo, não a toca. Como
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em Kant, estamos afirmando que ela deve ocupar um espaço próprio, separado da natureza e da ciência. A metafísica que reflete e explica pelo lado
de fora da existência é do gosto da utopia. Seu procedimento cauteloso, por
partes, pela beirada, no espaço da academia, na gestação de reflexões e projetos, apropriada para erigir e solapar fundamentos. A transformação do ser
humano, pedagogicamente, a partir das atitudes e dos fundamentos epistemológicos, tem por trás, como justificativa filosófica, o trabalho metafísico.
A metafísica se preocupa com o mundo das ideias, sobre como ele
funciona, qual é o seu estatuto, como ali as coisas se relacionam, metodologia, problemas. Às vezes, até, quando a metafísica se debruça sobre as coisas
materiais, é para encontrar o outro, o contraponto, para compreender onde
a ideia se delimita, e descrever com mais precisão onde está a diferença.
Essencialmente, pois, significa se preocupar com aquelas coisas que não são
materiais, com a sua especificidade por não serem materiais.
Assim, parece, quando a metafísica se preocupa com aquilo que não
lhe diz respeito, enfrenta dificuldades. Não que ela deva se ocupar apenas
com ideias, pois se preocupar com o que está além das fronteiras pode ser
um exercício fundamental, compreender as coisas materiais pode ser indispensável quando se quer compreender como são as ideias. Contudo, um
exercício que sabe que é exercício. Virtual.
A posição que estamos propondo, sob certo aspecto, se opõe à proposta
de Kant, que, embora pretenda um espaço próprio para a metafísica, pretende
trazer para dentro dela a racionalidade das ciências; aqui estamos afirmando que
o mais importante para a metafísica consiste exatamente em se encontrar como
um espaço e um procedimento diferenciados. Principalmente como metodologia e como atitude: não é como cientistas que nós, se metafísicos, devemos nos
comportar, e, determinadamente, devemos rejeitar o comportamento da ciência. Qual é o interesse da universidade? geografia é geografia, literatura é literatura, e metafísica é metafísica. Mas não estamos também negando a racionalidade,
propondo uma metafísica irracional; apenas estamos mais preocupados em encontrar a especificidade do que em importar algo de um espaço muito diferente.
Aqui, não estamos no espaço adequado, nem o faremos neste livro,
mas no momento certo, e de certa forma estamos lançando alguns pontos
de apoio, aí então nos ocuparemos de encontrar a racionalidade própria da
utopia. Distinta da racionalidade da ciência.
Quando estamos situados no mundo material temos que compreender
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como ele funciona. E mesmo quando avançamos pelo lado de fora, tudo
bem, basta saber que se trata de um exercício indispensável. As ideias não
são apenas um espaço estratégico, um instrumento para enxergar melhor
as coisas existentes. As ideias têm essa preocupação e também outras. Se as
ideias forem excessivamente encantadas com o mundo material, não saberão
nem mesmo enxergar o mundo material, porque não compreenderão que
essa visão se dá sempre a partir de fora, das ideias.
O ser humano, como se sabe muito bem desde a Antiguidade, não
pode escolher entre esses dois mundos e viver só em um deles, mas terá que
sempre viver cindido e indeciso entre os dois. Eu não posso comer como um
leão ou uma abelha. Não posso construir a minha casa como um passarinho
que constrói o seu ninho. Porque sempre, ao mesmo tempo, vou estar pensando, vou estar construindo um outro universo dentro da minha cabeça,
feito de ideias. Da mesma forma não posso, como a Condessa de Newcastle
, dizer que escolhi o mundo das ideias para viver exclusivamente, e que o fiz
pelo motivo de que as ideias eu as moldo, e assim, eu as organizo para serem
o meu retrato fiel. Nem uma coisa nem outra, pois vivo no meio, prensado
entre o mundo material e o mundo das ideias.
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5) Uma definição de Deus. O conceito de Deus se desdobra em muitos, em faces ou divisões. Deus, para os gregos, é o demiurgo, aquele que organiza o caos, por isso é mais intelectual. Para os hebreus, é o Deus criador.
O conceito de Deus criador fica muito mais claro a partir de Santo Tomás
de Aquino. Apesar de que Deus como Ser já estivesse presente na filosofia
grega. Além disso, sem pretender fazer uma lista completa, Deus pode ser
um companheiro, amor, pensamento, providência, além de outras facetas
que não nos interessam no momento: mágico, senhor dos exércitos, criador
do mundo, projetista do homem e da redenção.
Não se trata de aqui, exatamente, sugerir que a face mais essencial
ou correta é de chave do sentido, detentor do sentido, e secundariamente
autor do sentido. Do sentido do Texto. Sentido que é, no caso cristão, o
amor. E aqui não há quebra de continuidade, Deus é a chave do sentido
e o amor. Ambos ao seu tempo, fundidos, sendo que este “e” no meio só
une, não separa. Mas se trata, mais exatamente, de afirmar que todas as
outras faces são fruto de confusão.
Se tivéssemos um Deus que criou o mundo, providencial, que encon464
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tramos logo após a nossa morte, que nos julga, nossa raiz, fundamento das
minhas raízes, da minha terra, espaço da minha intimidade, etc., etc., na
verdade, ainda não temos nada que seja Deus. O universo se altera muito
pouco se foi ou não foi criado por um Deus, se lá em cima tem ou não tem
alguém que providencie certas coincidências na minha vida, ou mesmo que
decide se eu vou viver ou não após a morte.
O problema sério, que é tudo ou nada, é se o universo tem ou não
tem sentido. Pode-se, sim, discutir se ao sentido se deve acrescentar, como
Kierkegaard, “um sentido para mim”. Trata-se de uma boa opinião dizer
que, haja ou não sentido no universo, o que importa é apenas que haja
um sentido para mim”. Mas essa opinião não vence sem discussão a sua
contrária: o mais importante é que haja um sentido, mesmo que eu não o
perceba. Mesmo que eu não o perceba, imagino que ele me afete. Ora, se
existe o sentido, ele pode ou não estar nas mãos de algo, pode ser um sentido difuso. Correto, mas ainda assim, mais do que naqueles, parece mais
apropriado chamar a esse sentido, desde que seja sentido, de Deus. Mesmo
que seja difuso. Ou, mais exato, é mais apropriado chamar o sentido de
Deus do que chamar de Deus qualquer um dos princípios citados acima
(criador, garantia da ressurreição, etc.).
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6) O lado de fora da cultura. Não podemos deixar de fazer uma pequena observação. Não seria o lado de fora do Ser um equívoco? O correto não
seria o lado de fora da cultura ou da ideologia?
Eu olho para o mundo como um habitante do Brasil, do século
XXI, católico, mineiro e brasileiro, homem ou mulher, adolescente ou
velho, e levanto a questão: como é o mundo visto por fora de mim, do
que eu sou? Alguns acrescentariam: em si. Mas não necessariamente.
Seria mais correto utilizar a seguinte formulação: como é o mundo para
outras pessoas? Enfim, para alguém que não eu, um mundo que não este
que eu vejo com esses olhos comprometidos.
Surge a posição de que é inútil, é impossível ver o mundo, a não ser
com os meus olhos. Mas não seria o exercício, mesmo sendo inútil, como
exercício, salutar? Quer dizer, inútil como conhecimento; entretanto, talvez
nem sempre um exercício deva acrescentar algo ao conhecimento. Além disso, como é possível saber a priori, sem ao mesmo ter tentado?
O grande problema de se tentar uma visão do mundo descolados da
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nossa cultura não é a sua possibilidade, ou impossibilidade, e sim o seguinte:
resistindo à tentativa de buscar a coisa em si, independentemente da cultura,
do que serviria renunciar à minha cultura e ideologia?
Aí surge ainda outra posição, talvez mais interessante. O papel da metafísica não é fugir da cultura, e sim, muito pelo contrário, assumir e dar
organicidade à cultura, traduzindo-a em um conjunto com sentido, claro,
coerente, vivencial. Uma visão de mundo que possa se candidatar a ser, no
futuro, um novo senso comum.
A metafísica entendida como a busca de um sentido, para mim, para os
outros, para todos, em si, me parece ser um exercício fundamental da escola.
Dentro da escola, na função do diálogo. Nós, essencialmente diferentes, procuramos nos comunicar, e então nos ocupamos de saber e de sermos capazes
de pensar ou sentir um pouco por fora da nossa situação social e ideológica.
Com quem pensa assim, mesmo que virtualmente, como em um exercício e
em uma estratégia de sedução, fica mais fácil dialogar. Inclusive, eu posso me
perguntar, com outros, em que contribui ou tem contribuído a minha religião, a minha convicção política, a minha origem geográfica, para o sentido?
Philippe Jarreau nos presenteia com a fórmula: se há um sentido na
cultura, ou, ainda, encontrar o sentido da cultura. Evidentemente, só é possível pelo menos se colocar essa proposta, de se afastar da cultura, tendo
mergulhado nela, e muito. Nós, modernos recentes, quando buscamos ficar
por fora e acima da cultura, nada mais estamos querendo do que compreender a cultura mesma, estamos querendo estar dentro dela. Já que estar de
fora e estar dentro, na modernidade, se confundem.
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7) Diferença entre metafísica e topologia. Estamos propondo que a
metafísica deve se distinguir de duas outras atividades intelectuais, em um
extremo a aura e misticismos, e no outro a existência (ciência, sociedade).
E que também não seja dogmática, autoritária, nem superficial (dedicada a
classificações). Estaríamos propondo uma metafísica distinta das ciências da
Natureza, em geral, distinta de atividades mais místicas ou religiosas, rigorosa, etc., correto, mas com isso parece que estamos propondo também uma
excessiva aproximação entre metafísica e topologia.
Então, temos que acrescentar mais uma exigência na busca de uma
identidade para a metafísica: que não se confunde com a topologia. Temos,
pois, que nos perguntar: qual a diferença entre metafísica e topologia? Não
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há espaço aqui para uma resposta satisfatória.
Evidentemente, metafísica e topologia são próximas, se parecem. De
início, se interessam por objetos diferentes. A topologia não se interessaria
por problemas tais como psicologia, provas da existência de Deus, origem do
mundo, definições do ente, da coisa ou da força, alma ou ideia, como de fato
se relacionam a ideia e a matéria. E mesmo que a topologia se interesse por algum desses objetos ou conceitos, tais como ideia ou Deus, ela vai destacar apenas o seu aspecto geométrico, se for possível. Se não for possível, não interessa.
Se a metafísica pergunta o que está por trás do mundo, se é Deus, a topologia
pergunta apenas o que significa por trás. Deus, para a topologia, é um todo
geral. Melhor, lhe interessa apenas por uma parte da pergunta, o desenho.
Tomemos um exemplo de como a topologia poderia abordar um problema metafísico clássico. O que seria uma ideia para a topologia?
Antes de tentar uma resposta, devemos lembrar que temos trabalhado, embora seja discutível, com uma grande hipótese básica, de que
a topologia das Ciências Humanas acaba afunilando suas análises para
dois únicos modelos: início, “meio e fim” e “todo e parte”. No primeiro caso, tomamos uma linha e marcamos dois pontos, um deles vai
ser o início e o outro vai ser o fim. O que está entre os dois é o meio,
obstáculo, técnica; figura que aparece em outros ambientes: sujeito,
verbo, predicado; sujeito, ação, resultado; autor, mensagem, receptor.
No segundo caso, todo e parte, há um duplo processo de desmontagem
e montagem, que leva do todo até a parte; da máquina até a peça; do
sistema até a proposição; do organismo até o órgão e sua função; do
texto até a unidade gramatical ou semântica.
Se devemos responder à questão “o que é uma ideia?”, de imediato somos tentados a ambientar a ideia em uma das duas estruturas, ou a linha ou
o todo/parte. Um sujeito e um objeto, e entre eles uma relação, ou (segunda
estrutura) o todo que se divide ou se compõe de partes.
Nos inícios de uma relação, o sujeito pode ser cego ou pode antever a
relação e o objeto. Cego significa que ele não forma na sua mente – e mente
é um conceito indispensável – uma antevisão, e, portanto, nenhum projeto,
nem dos caminhos, nem dos obstáculos. A ideia, pelo contrário, é a antevisão, mesmo que equivocada, dos passos e da relação antes que aconteçam. E
também a lembrança, a memória dos passos que foram dados antes.
Uma pessoa que enxerga, que não é cega, que não vai, portanto, de
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ponto em ponto, quando ela anda tem a possibilidade de antever o que vai
encontrar pela frente daqui a alguns passos. E pode também se lembrar dos
passos anteriores. E se situar entre eles, andando, de forma que ao avançar
vai transformando os passos antevistos em passos passados.
Um mundo sem ideias é cego e sem memória (não devíamos dizer duas
coisas, pois se trata de um conceito só, unitário, mas falta uma palavra para
significar ao mesmo tempo essa dupla incapacidade de representação), porque um momento não consegue enxergar o outro momento que vai acontecer apenas um segundo depois. E o passo dado é imediatamente esquecido.
Parece que há uma grande dificuldade para nós, seres humanos, imaginarmos um mundo assim objetivo, onde não há ideia alguma, e onde principalmente não há tempo. Há, talvez, o tempo físico, mas não o tempo humano,
que visualiza a linha do passado ao futuro, passando pelo presente. Pois, em
vez de um presente passageiro, teríamos um presente absoluto. O futuro vai
virando passado, talvez, mas isso não pode ser representado em lugar algum.
Quanto ao segundo esquema, vejamos. Parece que o papel da ideia aqui é
menos evidente. Sem ideias há suspeitas de que não há todo e parte. Se olhamos
de perto, vemos diversas ovelhas, mas não vemos um rebanho. Se olhamos de
longe, tão longe que o rebanho se torne um único objeto, sem linhas divisórias,
vemos um rebanho, mas não vemos ovelhas. As ovelhas se olham e não veem
mais que uma à outra. E veem a relação. Contudo, só veriam o todo, a relação
entre o rebanho e cada ovelha, se pudessem representar em sua mente os dois ao
mesmo tempo. Sem ideias, temos entes isolados, mas não exatamente o que se
entende como todo e partes. Só existem todo e parte se houver algo como um
cérebro que represente ambos ao mesmo tempo e em relação de organicidade .
O mesmo exercício pode ser feito com a palavra Deus ou alma. E nós
o fazemos de passagem neste livro. Deus, para a topologia, é muito menos
do que para a metafísica ou para a religião, ele é o indivíduo que representa
a totalidade (Senhor dos Exércitos, pastor), é a chave do sentido, o que está
por trás de tudo e que não tem nada por trás de si, o autor do Texto. Alma
é a unidade de significado e de vontade.
Ou seja, repetindo, se a topologia se interessa por algum conceito que
interessa também à metafísica, ela o faz apenas por uma face. Por seu aspecto
geométrico. E nada mais. A metafísica, pelo contrário, tem um interesse muito mais largo, e pode, inclusive, encampar tudo aquilo que se faz na topologia.
Se excluíssemos da metafísica todo misticismo, ela se tornaria o mesmo
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que topologia? Não. Entendemos aqui como misticismo aquele conceito presente em Hegel: a busca de sensações, impressões mistas de sentimento e pensamento. Ou, por outro ângulo, misticismo seria uma abordagem do mundo a
partir de recursos outros, que não a lógica e o pensamento. Sentimentos, mas
também impressões mais complexas, que nos levam a espíritos, forças cósmicas,
magias, mitos. De repente eu sinto que a minha vida tem sentido, que Deus
existe – ou que não existe –, vejo olhando para um ponto na parede que a minha
vida sempre andou no sentido errado (algo semelhante ao final de Ivan Ilich de
Tolstoi). Ao cair do cavalo, percebo que nada na minha vida será como antes.
Ao acionar o interruptor eu percebo que tudo se reduz à escuridão ou à luz. E,
um caso mais grave, eu sinto a presença do espírito de pessoas queridas, que um
duende sopra ao meu ouvido que hoje eu devo jogar na loteria.
Mesmo que a metafísica deixe de lado, totalmente, a busca de sensações ou explicações outras, o que ela busca não se confunde com o que busca
a topologia. À topologia não interessa quem enviou a mensagem, nem o
sujeito que está por trás, nem exatamente o sentido, nem as últimas causas.
A topologia não pode ser confundida com o dicionário, mas se pode dizer
que em parte o que ambos, dicionário e topologia, querem compreender é o
significado de causa, do Ser, do próprio sentido, do detrás.
Em que sentido causa difere de início? Nós encontramos estas palavras
no dicionário. E uma parte da resposta do dicionário sem dúvida é topológica. Mas o dicionário tem também outras preocupações. Os interesses da
topologia são encampados pelo dicionário, só que com menos determinação
e sistematização. A ideia que acabamos de apresentar logo atrás, por exemplo, parece apresentar um detalhe muito importante sobre cego e cegueira,
mas certamente não encontraremos essa acepção em um dicionário.
Encontraremos no dicionário a cegueira da visão, a cegueira intelectual, mas
não, precisamente, a cegueira como incapacidade de representação do todo, tanto
da relação entre passado e futuro, quanto da relação entre todo e parte. Ficamos
incomodados porque neste presente livro falamos de visualização em diversos momentos e não encontramos para o tema um espaço mais seu, com seus métodos
mais adequados, ora, um dicionário não ficaria incomodado nem um pouco.
Compreender significa coisas diferentes para a metafísica e para a topologia.
Nunca a metafísica disse para si mesma: eu só quero compreender. Havia – digamos: sempre – alguma arrogância. Entretanto, além de pretender
contribuir para a compreensão, além de pretender ser válida, ainda por cima
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a metafísica pretendia deter ou ter a possibilidade de atingir um saber superior, que não poderia ser obtido por nenhum outro caminho que não o seu .
Não há no momento uma resposta cabal, mas podemos projetar para
futuras pesquisas a seguinte pergunta: até que ponto a metafísica pode se
desenvolver caso carregue o peso de pretender afirmar alguma coisa sobre a
existência das coisas, a verdade e coisas do tipo? Em princípio, não haveria
nada de absurdo. Diversos seres humanos, desde a Antiguidade, pensariam.
Procurariam separar ideia de ideia. Procurariam evitar equívocos. Buscariam
o pensamento lógico e puro. E verificariam se essas ideias eram comprovadas
na prática. E depois voltariam a suas reflexões puras e fariam as correções
que parecessem necessárias. E daí passariam a círculos mais amplos.
Em pleno século XX, um autor, como Heidegger, poderia retornar
ao núcleo, “O Ser é”, e fazer adendos, correções. Além de correções menos fundamentais. Por exemplo, alguém observaria que Aristóteles estava
equivocado ao acreditar que as mulheres têm menos dentes do que os
homens. Porém, não por uma pesquisa, e sim comprovando que Aristóteles deduziu esta proposição segundo um erro de procedimento. Outro
autor poderia levantar a hipótese de que emergiram, lentamente, de fundamentos absolutamente abstratos e lógicos, leis, princípios, proposições,
que se aplicariam aos objetos mais diversos, até se formar, sem quebra de
continuidade, a ciência. O que não é absurdo, embora não seja o que de
fato aconteceu na história. E na prática não conseguimos imaginar se de
fato poderia ter acontecido; se poderia ter se formado a ciência, inclusive
Física, Biologia, Medicina, a partir da reflexão pura. Alguns estudiosos
poderiam chegar até a mostrar como de reflexão em reflexão, desde a Água
de Thales, passando pelos atomistas, a Igreja, a metafísica chegaria até a
bomba diesel, aos computadores às viagens interplanetares.
O problema talvez fosse não se o progresso da cultura com base na
metafísica poderia ter acontecido, se nunca tivesse se formado nada parecido com a ciência, e sim quanto tempo demoraria. Talvez demorasse muito mais, embora a demora talvez um dia começasse a compensar, e então,
quem sabe, os resultados a partir de então passariam a ser mais rápidos,
como decorrência de fundamentos mais bem estabelecidos. Com certeza, a
ciência que emergisse da metafísica, sem o concurso de experiências e observações, seria muito diferente da ciência que temos hoje.
Da mesma forma, algum leitor poderia acrescentar: não haveria nenhuma
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revolução política. Em vez disso, haveria sim, antes, uma revolução do pensamento. Somente depois que o socialismo soubesse com bastante segurança o seu projeto, seus fundamentos filosóficos, é que o poder seria tomado pelos socialistas.
Proposição evidentemente absurda. Só foi possível desenvolver o socialismo através dos erros e das lutas. Inclusive dos erros cometidos por Marx, Engels e Lenin.
E dos erros que este presente livro sem dúvida deve estar cometendo. Ou seja,
trata-se de duas ficções diferentes, e absurdas, mas a segunda muito mais absurda
do que a primeira. É muito mais absurdo supor que o socialismo pudesse brotar
apenas da teoria para a prática, em etapas estanques, do que supor que a ciência
pudesse ter se organizado a partir da metafísica, dos acertos da metafísica.
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8) Língua e sentido. Habermas, na página 170, de Pensamento pós-metafísico afirma: “Essa guinada linguística possui naturalmente vários
motivos. Eu cito um, a saber, a convicção de que a linguagem forma o meio
para as encarnações culturais e históricas do espírito humano e que uma
análise metodicamente confiável da atividade do espírito não deve começar
pelos fenômenos da consciência e sim pelas suas expressões linguísticas.”.
Pensamento próximo ao de Gramsci, para quem a superestrutura constitui a mediação das relações humanas, inclusive das relações de produção.
Nenhuma relação humana se dá sem a mediação de instrumentos culturais.
No caso de Habermas, se chama a atenção para os instrumentos linguísticos.
O trecho de Habermas levanta o problema de por onde começar. Essa,
aliás, é uma questão suprametafísica, supra supra (do tipo n + 1): “por onde se
deve começar?” Porque mesmo tal questão anula a si mesma. Deve-se começar
perguntando por onde começar ou, como defendem alguns, exatamente só
começando? Inclusive, quem pergunta por onde começar já começou.
Se a metafísica propõe que o objeto deva ser buscado em sua essência,
há, digamos, uma frustração quando se afirma que o objeto não é exatamente o que ele é em si, mas a sua relação, a sua práxis, a sua função dentro de
um todo. Não que a metafísica não possa trabalhar com esse contratempo.
Uma metafísica menos pontual, voltada para a significação, pode ser uma
resposta. Porque não se busca o significado na coisa separada, e sim no contexto, na sua situação sintática, inclusive.
A resposta de que se deve começar pela língua ou pela linguística é
talvez o contra-argumento mais sério contra o argumento idealista de que o
conhecimento deve começar pelos fenômenos da consciência ou pela lógica,
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ou, ainda, ao argumento empirista de que se deve começar pela análise da
percepção. A esse argumento se deve acrescentar um conjunto, contudo: o
conhecimento se dá em situações históricas, de classe, ideológicas, culturais,
e, na linha de Habermas, dentro de estruturas inevitáveis de comunicação
em situações vivas, na comunidade entre seres humanos. Esses argumentos
fazem ressurgir os argumentos materialistas, embora por um caminho muito
mais simpático para a utopia. E aqui, embora a metafísica seja lançada para
fora de si mesma, tudo se dá de uma forma aceitável metafisicamente. Se a
metafísica procura uma resposta, e a resposta está fora dela, ela se satisfaz.
Mas podemos mudar ligeiramente a proposta de Habermas, para fazê-la mais adequada ao nosso gosto utópico. A guinada linguística consiste em
chamar a atenção para as circunstâncias culturais, sociais, linguísticas, de comunicação e de convivência em que se dão as estruturas da consciência. Nesta
perspectiva, o problema “por onde começar” continua existindo, mas deixa de
ser determinante. Torna-se um problema de organização e de estilo, que não
interfere de forma definitiva sobre o resultado. Nunca chegaríamos a afirmar
que tanto faz começar pela matéria ou pela ideia, pela comunidade linguística
ou pela Gramática. Contudo, os prejuízos de um começo por um lado ou por
outro podem ser corrigidos posteriormente. O importante seria dirigir nossas
preocupações para as mediações. E dentro da cultura passaríamos a discutir se
se deve começar pela educação, pela tecnologia (por exemplo, a tecnologia de
como pensar), ou pela linguagem (entendida como mediação das mediações).
Devemos substituir princípio por “função estratégica da língua e da linguística”, e o que temos pode ser considerado como o primeiro problema da metafísica, dos quais todos os outros dependem. O ponto fundamental em que incide o
olhar metafísico não é o princípio de todas as coisas, e sim esta coisa que liga todas
as outras, a língua. Principalmente sob o ângulo do sentido: o mundo é um texto.
Em um ambiente muito mais amplo, próximo da filosofia: a metafísica
se parece muito com aquilo que em literatura se chama de interpretação de
textos. Se quisermos entender onde tudo começa devemos, hoje, segundo
a forma de pensar de hoje, primeiro nos afastar, e voltar os nossos olhos
para um ponto: como se organizam a cultura, as ideologias, o pensamento,
a língua. Assim como o jardineiro que depois de olhar para a tarefa, para a
terra, as flores, o adubo, volta os olhos para as ferramentas, para suas mãos, e
depois para as ideias que o levam a organizar de uma forma ou de outro seus
projetos. Ao dar um passo atrás, as coisas do mundo são substituídas pelas
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palavras ou signos que as representam.
A metafísica seria, pois, um olhar para a cultura, como um todo, não um
olhar de fora, que pretenda um ponto fora da cultura, mas um olhar por dentro e
global, em busca das articulações. Um olhar da cultura para si mesma. Dirigido,
preferencialmente, para os seus fundamentos, ou a partir de seus fundamentos.
Um olhar que, embora virtualmente de fora da cultura, só pode avançar se apossando da cultura, só a geografia, religião, teatro podem compreender a cultura.
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9) As ideias e suas relações com a realidade. Para a topologia o problema da teoria do conhecimento interessa: se quem vem primeiro é a realidade
ou se é a matéria, a língua ou a ideia, etc. Contudo, interessa por outros
motivos, de outra perspectiva. A topologia manipula esses problemas apenas
para distinguir e assim compreender melhor. E a teoria do conhecimento,
dessa perspectiva, é apenas mais um caso em que se pode compreender melhor. Um bom jogo, onde conteúdo e resultado são secundários.
Qual a diferença entre as ideias em relação ao mundo material, principalmente a partir deste complicador, a comunicação entre as pessoas, a cultura, linguagem, o mundo das relações sociais? Complicador porque, ao contrário de pedras, rios, cadeiras, nuvens, a sociedade é ao mesmo tempo material
e um mundo de ideias. Na verdade, não uma pedra no meio do deserto não
é só uma pedra, sem ideia alguma por perto. Em se tratando de cultura um
materialista teria mais dificuldade para defender suas posições; aqui, onde os
objetos são pobreza, casamento, dicionário, quem poderia separar o objeto
puro da ideia (separar um do outro) ou mesmo a ideia do objeto?
No fim se oferece o conceito de universidade, vocacionado para problematizar e resolver esse problema na teoria e na prática. Ou seja, propomos a universidade como o espaço solução. Não temos a solução, mas se
houver é aqui. A solução é saber que é aqui . Pois não se trata de dizer que a
resposta é isto ou aquilo, e sim de saber que basta estabelecer o espaço (problemática e solucionática ), o resto caminha naturalmente.

Có

10) O materialismo positivista e o materialismo linguístico. Habermas
afirma que “No seu tratado sobre ‘A crise das ciências européias’ Husserl
introduziu o conceito do mundo da vida na perspectiva de uma crítica da
razão. No âmbito da única realidade que as Ciências Naturais admitem, ele
destaca o contexto preliminar da prática natural da vida e da experiência do
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mundo como sendo o fundamento reprimido do sentido. Nesta medida, o
mundo da vida é um conceito oposto às idealizações que tomam o campo
de objetos das Ciências Naturais. Contra as idealizações do medir, da suposição de causalidade e da matematização e contra a tendência à tecnicização,
Husserl conclama o mundo da vida como a esfera imediatamente presente
de realizações originárias; na perspectiva dela ele critica as idealizações que
o objetivismo das Ciências Naturais esqueceu. Entretanto, uma vez que a
filosofia do sujeito é cega para o sentido próprio da intersubjetividade linguística, Husserl não é capaz de reconhecer que o próprio solo da prática
comunicativa cotidiana descansa sobre pressupostos idealizadores”.
O que equivale a afirmar que por trás de tudo, do mundo que nós
vemos, das instituições, da matéria e da sobrevivência, da forma que conversamos, da organização política, está uma idealização do mundo. Ou, talvez
melhor, o que exige discussão: uma ideologização do mundo.
Vejamos as dificuldades desse trecho. Apenas dificuldades, renunciando conscientemente a formular qualquer proposição de solução.
Positivismo e representação do mundo. A ciência positivista, matematizante, causal, tecnicizante estaria no mesmo campo (semântico) das idealizações e da objetividade. À distância, não parece tão estranho, mas vendo de
perto se evidencia que temos aí muitos problemas complicados. A justificativa
mais evidente se consegue escolhendo a dedo dois conceitos: objetividade e
subjetividade. Em torno desses dois conceitos temos, então, reorganizados
aqueles dois campos semânticos, que agora realmente têm a aparência de
opostos, de um lado objetividade: positivismo, causalidade, Matemática, técnica; e de outro o campo subjetivo: ideias, opiniões, complexidade, Linguística. Linguística, ou intersubjetividade linguística, das pessoas se comunicando
e estabelecendo entre si o universo dos símbolos, da sintaxe.
Contudo, deve ficar bem claro que se tivéssemos escolhido outro ponto ou eixo, tudo ficaria diferente. Por exemplo, as ideias são rigorosas, precisas, duras, invariáveis, inclusive, muito mais do que o universo da Física, da
Biologia ou de grande parte da própria Matemática e Geometria.
Na verdade, dentro do campo subjetivo temos uma faixa material e acima uma faixa abstrata. Leão, guerra, a Guerra do Paraguai, são ideias, mas
se referem a objetos muito vivos. O mesmo não se pode dizer de círculo e
de Anel Abeliano (conceito matemático, de Teoria dos Conjuntos), que são
ideias, tanto quanto leão e guerra, não respiram nem sangram, nem mais nem
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menos, mas (cujos objetos, a que se referem, eles sim) são abstratos. A faixa
material é a comunidade linguística, abstratas são as ideias. Mas, mesmo entre
as ideias, sabemos que há as que são mais abstratas e outras menos, como é
o caso das ideias de indivíduos e muitas manifestações culturais. Da mesma
forma que há manifestações da comunidade cultural humana mais materiais
e outras menos, e da mesma forma que há no mundo da natureza os reinos
mineral, vegetal e animal. E entre os dois níveis, o abstrato e a comunidade
linguística, dentro está o pensamento, que é um ato do cérebro, físico, orgânico, mas que está ligado e é alimentado por ideias abstratas. Ideias e matéria
não são dois universos totalmente distintos e separados por um fosso.
Em resumo, afirmar que há no mundo ideias abstratas e objetos materiais é simplificar e errar. As ideias são de diferentes categorias, se dividem
em diversos níveis, famílias. Tanto quanto o mundo material, também elas
se dividem em diversas categorias; do ponto de vista material uma ideia é
apenas um objeto muito fino e quase transparente; e do ponto de vista do
idealismo os objetos não passam de ideias muito vivas, dependurados em
abstrações. Se eu penso em uma ideia, como cadeira e bondade, a primeira
parece carregar, dependurada, uma imagem que exige cores, dimensões.
O positivismo não é exatamente o oposto de teoria (pois é a supervalorização da ciência, que é teoria), mas o positivismo é o concreto, é a
filosofia do concreto, das relações materiais. Isso se explica. O mundo da
vida é o concreto, embora um tipo de concreto muito diferente daquele dos
positivistas. O concreto positivista é matematizado, duro, redutível a regras,
duro de cintura. O concreto do mundo da vida seria mais complexo, social,
cultural, sensível, flexível e diluído. Ou seja, temos aqui também dois conceitos de concreto, o concreto na sua amplitude biológica, social, psicológica, cultural, ou o concreto matemático, redutível a fórmulas e previsível. São
os modelos característicos da biologia e da física (matemática, geometria);
Ciências Biológicas versus Exatas. O mundo material aparece de forma diferente se escolhermos óculos (lentes, filtros) diferentes: se ele for visto pela
religião, física, biologia, sociologia ou antropologia.
Os diferentes níveis das ideias. Repetindo, em Habermas é apresentada
a oposição mundo da vida/positivismo, ou, mundo da vida/realidade. Mas o
que temos apresentado aqui é a oposição mundo da vida/teoria . Se o mundo
da vida se opõe ao real, ele se aproxima das ideias, cultura, e da própria teoria.
Se o mundo da vida se opõe, pelo contrário, à teoria, aí o mundo da vida se
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aproxima da realidade social, da comunidade intersubjetiva, cultural e concreta, das pessoas dialogando, mediando sua sobrevivência, etc. É evidente.
Se tivermos três números, 1, 2 e 3, e fazemos um risco entre o 1 e o 2, aproximamos 2 de 3. Mas se fazemos o risco entre o 2 e o 3, aproximamos 1 de 2.
Diga-se, de passagem, que a cultura, quando se opõe às ideias e se
aproxima da matéria, é concebida como realidade, transformação, trabalho,
produção da vida social. No outro caso, quando oposta à matéria, e aproximada das abstrações, pode ser entendida como o conjunto das ideias de
um povo ou época, atitudes, a técnica de tocar um instrumento, as praxes
de determinada cerimônia religiosa, matemática..., enfim, coisas abstratas,
sofisticadas, elaboradas.
O termo “abstratas”, aqui, poderia ser substituído por desencarnadas,
como referência ao trecho “a linguagem forma o meio para as encarnações
culturais e históricas do espírito humano”, do mesmo Habermas, que citamos antes algumas páginas. O conjunto das ideias é abstrato, e o conjunto
das ideologias e atitudes é menos abstrato, está mais próximo da cultura
viva, de como as pessoas fazem as coisas e transformam a natureza, mas não
deixa de ser abstrato. Fica mais fácil de compreender se levarmos em conta
que temos diversos níveis, e os níveis do meio podem ser comparados com
os que estão abaixo ou com os que estão acima.
Antes de sabermos se o que vem primeiro é a idealização ou se é a cultura viva (“solo da prática comunicativa cotidiana”), deveríamos enfrentar os
problemas intrincados de definir a que tipo de cultura estamos nos referindo. E compreender com mais clareza suas fronteiras, relações...
Por trás de toda comunicação está uma representação do mundo, e devemos ainda acrescentar a essa ideia um nuance: uma ideologia. Ou seja, por
trás de toda comunicação está uma ideologia. Isoladamente, essa afirmação
pode ser compreendida como algo totalmente diferente do que está escrito
no texto. Uma idealização do mundo, no texto, significa uma representação
do mundo, uma ciência em sentido amplo, e uma ideologia significam aqui
as atitudes, as motivações mais profundas, o que de certa forma é o contrário
da idealização. A idealização, conceito utilizado por Habermas, se refere a
uma representação de certa forma objetiva, e a ideologia significa uma entre
diversas, uma opção até certo ponto, portanto, opcional (diz-se subjetiva,
mas opcional parece o conceito mais correto).
A utopia é uma ideologia peculiar, em um aspecto. Ao contrário das
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demais, não se considera um fenômeno natural, mas uma construção, o
resultado de uma engenharia, artificial. Esse é um motivo. Outro motivo
é que a utopia na verdade são utopias, o diálogo, o fórum, a federação, ou
seja, interessa à utopia ver o mundo como refletido em ideologias diversas,
dialogando entre si. Em outras palavras, a utopia tende para a proposição de
que tudo é ideologia. Daí, desses motivos, decorre que a utopia tenda a falar,
diferentemente de Habermas (que é um autor com facetas utópicas), não de
um mundo idealizado, mas ideologizado.
Tomemos esta expressão retirada do trecho citado: “experiência do
mundo como sendo o fundamento reprimido do sentido”. O mundo é
fundamento do sentido ou o sentido vem antes da experiência do mundo?
Pode-se propor que o sentido é anterior a qualquer coisa dada, mais fundamental. Com outras palavras, esta é a afirmação básica de Platão: o sentido
antecede as coisas, é a sua causa, e as coisas só existem se antes delas estiver
constituído o sentido. As Ciências da História e, sobretudo, a antropologia e sociologia, contudo, nos fazem supor que todo pensamento, atitudes,
ideologia sejam posteriores à vida em sociedade, à cultura, ao mundo externo. Podemos até desconfiar de uma vinculação corporativa, de um lado os
filósofos, uma parte dos linguistas, religiosos, com Platão, para eles antes
de tudo vêm as ideias; e do outro lado as pessoas vinculadas às ciências, inclusive as Ciências Humanas no significado mais literal, para eles a base de
tudo é a vida material, particularmente dentro da materialidade da vida em
sociedade. Simplificando, equivocadamente, idealistas versus materialistas.
A postura natural para a utopia é a seguinte: há diversas ideologias, assim como especialidades universitárias, religiões, esportes. Cada uma dessas
opções deve ser preservada, compreendida. Elas têm o seu papel. Mesmo
quando comprovadamente ultrapassadas e falsas. O pensamento sofisticado
ocidental não pode abrir mão, por exemplo, do maniqueísmo ou do pensamento grego. São, entre muitos outros, blocos essenciais para a montagem
do nosso sentido global. Na medida em que essas ideologias, sobretudo, são
constituídas e compreendidas, elas se oferecem a nós, seres humanos, como
opção. Não só como opção definitiva, como conversão, mas como blocos
que nos seduzem e que nos transformam.
Não me passa pela cabeça ser um eremita do cristianismo primitivo ou
um místico nos moldes de São João da Cruz, mas mergulho no conservadorismo e no Stalinismo. Eu os repudio, só que de uma forma diferente, porque,
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também, me seduzem. O Stalinismo, por exemplo, tem respostas para a transição do capitalismo para o socialismo que são respostas ainda não totalmente
descartadas. As minhas relações com o meu corpo, família, alimentação, etc.
ainda não superaram de forma absoluta as soluções do conservadorismo. O
diálogo tem dificuldades para descartar totalmente qualquer solução.
A topologia, como em muitas outras ocasiões, exclama que está tudo
muito complicado, que essas vinculações deveriam ser feitas com muito
mais cautela. Que é preciso se deter em cada detalhe e examiná-lo com paciência. Abrir espaços, problemáticas, construir linguagens, tarefas entregues
ao trabalho da pesquisa. Pois, mais importante do que escolher, quer dizer,
escolher o que devemos ter como verdadeiro ou como falso, é esclarecer.
Cada opção e cada vinculação deve ser a mais clara que for possível.
Não temos propriamente uma conclusão, a não ser metodológica: que
o problema está posto. Temos um espaço, um conjunto de problemas e um
conjunto de soluções, que basicamente é o seguinte: o mundo que enxergamos é posto pela cultura. Até aqui estamos de acordo. Mas, que cultura?
A cultura é determinada materialmente, por nossas dificuldades materiais e
pelas forças produtivas, que condicionam nossos instrumentos e problemas
de comunicação, ou, pelo contrário, a cultura (ideias, técnicas, enfim, a cultura abstrata) é tão determinante que ela mesma escolhe e conforma nossos
problemas materiais? Se quisermos compreender o mundo, devemos nos
fixar na matéria, que essencialmente parece caminhar em zigue-zague, ou
nas ideias, que se organizam de forma complexa, porém decidida, para daí
passarmos a compreender como a matéria se organiza? A segunda opção é
mais do agrado da utopia. Contudo, a primeira não é descartada, tem seu
encanto para a utopia, embora seja um encanto secundário e derivado.
A primeira opção, inclusive, mais materialista, pode ser reformulada
ao gosto utópico: o que determina nossa visão do mundo é sim o mundo
material, mas o mundo material cultural. Ou seja, o mundo material determinante é formado por objetos da cultura, pela forma material como
resolvemos nossos conflitos, como resolvemos problemas técnicos tais como
gerar energia ou criar os filhos, ou como estabelecemos culturalmente nossa
relação com a morte ou com Deus, pelo conjunto de instrumentos que
determinam o funcionamento das relações sociais, e não pela matéria em
estado bruto. Mesmo itens absolutamente abstratos da cultura, como, por
exemplo, a notação musical ou conceitos acadêmicos sobre antropologia
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da moda, deveriam ser interpretados, e só nesse significado poderiam ser
considerados como compreendidos, a partir de sua vinculação com a sobrevivência. Talvez se trate de uma separação mais verbal que real.
Qual a diferença entre a matéria bruta e a matéria cultural? Digamos
que haja, ou que deve haver, de fato um conjunto de objetos materiais que
estejam lá de fora da cultura e das relações entre as pessoas. Afinal, há enchentes, estrelas, montanhas distantes. E ninguém duvida. Mas as mesmas
estrelas, e principalmente as roupas, comida, guerras, filhos, orçamento, casas, que por um lado são materiais e brutos, por outro estão refletidos, ou
talvez fosse melhor dizer impregnados ou retidos, nas relações humanas.
Relações que se dão sempre culturalmente.
Estamos falando do mundo material que aparece aqui dentro da cultura,
pois aqui os objetos aparecem organizados e reproduzidos na sua forma cultural.
A cultura é o mundo da utopia, é a cultura que põe, de um lado, a matéria, e de
outro as ideias abstratas, ou seja, umas e outras ficções, desdobramentos até certo
ponto secundários da cultura. Não estamos falando de qualquer cultura, evidentemente, mas da cultura em processo de construção intencional, a universidade.
O sentido deve se submeter a cada estatuto, do contrário ele deveria se
voltar para si mesmo: se a busca do sentido nos leva a coisas outras, como as
coisas materiais, ideias, fatos, pessoas, é porque estamos dispostos a nos debruçar
e buscar a compreensão daquilo que o outro tem de específico. Estamos situados dentro da universidade, e é por estarmos aqui que utilizamos esse recurso,
o mundo material, para viver dentro da cultura. Mas, por outro lado, o sentido
busca um fundo comum, uma universalidade que comunica cada reino com
outros e todos comigo, que os observo. O que é diferente e o que é comum.
Saber o que vem primeiro parece depender mais do ângulo, não havendo um que seja mais verdadeiro de forma absoluta. De qualquer forma, é muito do agrado da prática acadêmica neste século XXI afirmar que o que vem
primeiro é a cultura: as relações, as técnicas de falar e pensar, a ideologia, os
conjuntos complexos e articulados da cultura (música, catolicismo), a língua.
Nem na ordem cósmica nem na ordem acadêmica a utopia (ou a topologia) se
importa muito com o que vem primeiro. Trata-se apenas de constatar que na
ordem acadêmica a utopia tende a se organizar colocando a cultura no centro
ou base. Trata-se, portanto, de um interesse ideológico que, pelo menos nos
nossos tempos, coincide com as preferências da prática acadêmica. Exagerando: a sobrevivência não passa de um departamento da pedagogia. Só podemos
Utopia e Marx

479

ar
epr
od

uç
ão

estar na cultura em uma das especialidades universitárias, ou estamos no Teatro ou estamos na Engenharia. Estar na cultura é estar ambientado em uma
linguagem específica. Mas as determinações, visões parciais, não nos bastam,
queremos articular todas as especialidades para atingir o mundo material, quer
dizer, sínteses. O mundo vivo posto para a comunidade dos homens.
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11) Proposta de aproximação entre utopia, marxismo, metafísica e dialética. Esta, é bom anotar, é uma aproximação utópica. Uma aproximação
marxista certamente seria muito diferente.
A utopia é o oposto do positivismo, mas a utopia por um determinado
ângulo é oposta ao marxismo, e o marxismo oposto ao positivismo também.
Mas se a dialética é uma visão de mundo que tem sua base na cultura ou na
vida social, sob esse olhar a utopia se aproxima da dialética. E continua, a
utopia, oposta ao positivismo, mas já não mais de uma forma tão radical.
Podemos encontrar no campo da Linguística simpatias entre utopia e positivismo, duas ideologias e duas metodologias tão radicalmente opostas.
Uma curiosidade é que, entre outros, há autores marxistas e utópicos, como
Ernst Bloch e Gramsci, utópicos e positivistas, como Proudhon e Cabet, e
marxistas e positivistas, como Engels e Althusser.
Suponhamos, o que hoje já é uma realidade, que se desenvolva uma
dialética menos materialista, provavelmente mais afastada do positivismo,
cujo modelo não são fórmulas, leis, previsões, quantificações, e sim abordagens mais próximas da realidade humana, como é o caso da Linguística,
ideologia, e os diversos estudos sobre a cultura. A utopia, que tem uma opinião complicada em relação à dialética tradicional, mais desfavorável que favorável, principalmente com relação à sua face materialista, veria com bons
olhos uma formulação, que é também materialista, mas de um materialismo
mais aceitável para a utopia.
Diríamos, nós, utópicos: essa nova dialética merece um exame muito mais
simpático. E suponhamos que seja proposta uma nova metafísica, também ela
mais próxima da Linguística, pela via do sentido. Uma metafísica mais despida
de pretensões de validade, menos mística e menos dogmática, etc., mas muito
determinada a compreender, separar, descrever. A utopia, que sem dúvida tem
uma posição mais desfavorável do que favorável em relação à metafísica clássica,
veria com muito mais simpatia a nova proposta de uma nova metafísica.
Uma dialética das relações e da comunicação não seria tão oposta à
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metafísica, particularmente a essa metafísica do sentido, quanto são opostas
a dialética materialista à metafísica clássica. Teríamos assim uma dialética e
uma metafísica parecidas, próximas, comunicáveis, se bem que diferentes.
E aqui a metafísica precisa fazer certo esforço, passar por uma reformulação
interna para se aproximar desta dialética, mas parece que isso se consegue ao
incorporar a busca do sentido. E aqui temos que lembrar algo já estabelecido: metafísica é um espaço aberto para diversas conclusões, e dialética é uma
tomada de posição, é uma visão determinada, uma teoria sobre o mundo.
A busca do sentido realiza a transformação da metafísica, a sua atualização, e também não se constitui em uma violência contra a metafísica antiga. Seria, digamos, o seu desenvolvimento natural e aceitável. Ou melhor,
um dos desenvolvimentos possíveis, um dos bons. A questão é, se a utopia
gostaria de se aproximar desta dialética das relações e da comunicação humana, poderíamos esperar o mesmo da dialética marxista? As reflexões de
Gramsci, Bakhtin, Marcuse, Ernst Bloch e Habermas, por exemplo, entre
muitos outros marxistas recentes, são um indício de que sim. As pesquisas
no século XXI podem efetivamente aproximar utopia de marxismo, através
da Linguística (antropologia, pedagogia, cultura).
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12) A alma como sentido dinâmico. A metafísica tende para a fenomenologia, pelo menos em sua versão simplificada. Apenas alguns metafísicos julgariam que para se conhecer um objeto se deva ficar olhando para ele, como um
hipnotizador. O resultado até poderia ser uma sensação fugidia e inconsistente
de compreensão. Sabemos, os outros, que para se compreender um objeto é
necessário observar como ele aparece, por onde ele anda, seguir suas pegadas.
Como esse objeto se situa diante dos outros, como os outros o usam, qual a sua
função. Procuraremos apreender esse objeto também como um processo em
interação com o meio, como, digamos, uma biografia. Poderíamos acrescentar ao nosso gosto, perseguir as manifestações culturais desse objeto, como ele
apresenta curiosidades léxicas, gramaticais, diferenças entre uma língua e outra.
Evidentemente, em se tratando de dar conta de um objeto muito
especial, eu mesmo, são necessárias algumas adaptações. A subjetividade,
para deixar de ter uma conformação fantasmagórica, um vazio, deve ser
buscada na vida, em como eu me manifesto durante a minha vida. Práxis.
Mas também na personalidade e na biografia. Eu não sou uma pessoa, nem
uma intenção. Eu sou aquele que escreveu, com palavras, ditas e escritas,
Utopia e Marx
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mas também com filhos, árvores, construções, com a impressão que causei
nas pessoas, com a minha influência política (ver Spüren, pegadas, pistas,
rastros, de Ernst Bloch). Com a forma muito pessoal com que absorvi influências de pessoas, ideologias, da minha época, e transferi essas influências, funcionando como um meio (no significado parecido com aquele dos
condutores elétricos, com a diferença de que sintetizo e particularizo). Eu
sou uma forma determinada de devolver, também, aquilo que o mundo, a
história e diversos personagens, inclusive forças da natureza – haja ou não
duendes –, fazem em mim. Aqui, pois, não exatamente funcionando como
um meio condutor, e sim como um ator, que ao mesmo tempo sofre e age.
Olhando diante e para o mundo, como se o mundo fosse um filme, eu
me pergunto: quem é o diretor? Deus escreve o mundo e eu escrevo a minha
vida. Concretamente, observando minhas pegadas, quem sou eu? Quem está
por trás? Embora nem sempre separe, a dialética aproxima o eu de Deus, ambas as subjetividades, quem está de cá, na frente, e quem está de lá, por trás,
no significado de quem se senta diante da televisão, no teatro ou no cinema.
Esse é o problema de qualquer texto. O texto é uma peça de mediação.
Um diálogo entre dois que permutam a posição de escrever e ler. Embora
fundamentalmente ele seja o escritor e eu o leitor. Eu suponho que alguém
tenha escrito. Posso estar enganado. E eu, de cá, decifro. Como em De magistro, de Santo Agostinho, a metafísica se propõe a desfazer o texto como
um obstáculo para transformá-lo em uma via, uma ponte. Em vez de separar, unir, comunicar duas subjetividades.
De lá ou de cá, Deus ou a alma, se comunicam, mas essa comunicação
se dá no meio da cultura. O conceito de alma, embora tipicamente metafísico, parece um esforço da metafísica para atingir um grau de articulação que
aspira à dialética. Da mesma forma, a dialética, com o conceito de cultura,
parece estar buscando um tipo de articulação que a dialética puramente materialista não pode oferecer. Contudo, tanto a metafísica com a alma quanto
a dialética com a cultura parecem ter um desejo irrealizável.
Podemos fazer a seguinte indagação: quando a metafísica procura a
totalidade, o que lhe interessa é o sentido; quando a dialética procura a totalidade, o que lhe interessa é outra coisa, algo como o sentido material, como
as coisas sobrevivem, se relacionam, e estabelecem uma articulação. No caso
humano, a palavra correta é economia, mas em geral se trata de um processo, pelo qual materialmente o mundo se constitui como um organismo.
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Texto e sentido, no caso da metafísica, organismo e funcionamento, fases,
contradições e rupturas no caso da dialética. Se dissermos alma para a metafísica, e organismo para a dialética, só cometeríamos um erro se considerássemos alma como algo místico, mas estaríamos corretos se entendêssemos
alma como a totalidade ativa, a Subjetividade dinâmica e efetiva.
Na verdade, para a dialética, o todo não é exatamente o organismo, mas
o corpo como um todo, a totalidade do seu funcionamento interno, e não
em seus órgãos externos. Ora, então, a metafísica, se for assim apresentada,
e se for apresentada assim a sua relação com a dialética, está mais próxima da
atual organização (da episteme atual: o Dialogismo) do pensamento. E suas
diferenças em relação à dialética, dessa forma, ficam mais sutis (delgadas).
Ou, por outro ângulo, é no campo do mundo da vida, cotidiano, cultura,
comunicação, língua, educação, ou seja, neste campo intermediário entre a
abstração e a matéria, que metafísica e dialética se confundem, encontram
pontos de intercâmbio, e, se não for pretender muito, se resolvem.
Na República, de Platão, se propõe que a justiça é um assunto superior,
importante, porque a justiça é a virtude da alma, quer dizer, da totalidade do
corpo e também da sociedade. Se entendermos tecnicamente o conceito de
alma: alma é intenção e totalidade, a metafísica é a ciência da totalidade, que
então se aproxima paradoxalmente do conceito de marxismo proposto por
Lukács em História e consciência de classe. Ou seja, metafísica e marxismo
são a ciência da totalidade, se entendermos a totalidade no significado amplo, como uma intenção semelhante à intenção humana, por um lado, e por
outro como sendo a totalidade que articula entre si as diversas partes, como
um organismo. A totalidade é a alma do mundo, o mundo concebido de
forma semelhante a um ser humano. Metafísica e dialética, nesta acepção,
ficam por um fio, distinção possível apenas para especialistas.
A mesma reflexão pode se apresentar com outra forma. Metafísica, ciência e dialética buscam a subjetividade. E nesse ponto se opõem ao Cientificismo e ao positivismo, que preferem a objetividade. Nem seria necessário
dizer, mas a subjetividade da metafísica é muito diferente da subjetividade
da dialética. O sujeito autor, aquele que retém a intenção. Ao passo que a
subjetividade do marxismo e do Cientificismo é aquele que age, o dinâmico,
que mantém juntas as partes por causa do dinamismo. E, só para completar,
porque não deve ter passado despercebido ao leitor, alma e subjetividade são
conceitos muito parecidos: totalidade, intenção, unidade, coesão pela ação,
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iniciativa. Na alma se unem os conceitos de totalidade e subjetividade.
Há, como vimos, nos casos do marxismo e do Cientificismo, principalmente, um encanto com o sujeito, aquele que tem a força de produzir,
de dar sentido, o senhor, trabalhador, origem, desencadeador dos processos.
Mas o conceito de sujeito subjacente à metafísica parece mais complexo e
mais satisfatório do que aquele da ciência.
No primeiro caso, o sujeito, embora um tanto misterioso, é um ponto
topológico além, o motor primeiro. Não do movimento,mas o motor abstrato,
agente de tudo que se faz. O sujeito metafísico é complexo e humano. Assim
como a racionalidade, é uma definição, entre outras possíveis, do ser humano. Já
o sujeito da ciência é a atividade, o movimento. Apenas por um desdobramento,
quase um acaso, vem a ser também um trabalhador, empresário ou revolucionário. Sob uma visão global: o sujeito metafísico é mais humano, e o sujeito da
ciência e do marxismo é mais físico, e só secundariamente se torna humano.
E, assim como na comparação anterior, o sujeito metafísico é mais cultural
que o sujeito da ciência. Principalmente no significado de que se trata de um
conceito que só pode ser compreendido com um olhar de antropólogo. A tendência ou recurso da metafísica de levar os conceitos, tanto totalidade quanto
subjetividade, para um formato semelhante ao humano, a que se deve? Além
disso, contudo, a metafísica vê o humano idealizado e espiritualizado. Por quê?
Não importa tanto saber se na base parecem ser características duvidosas. O ser
humano é um recurso interessante, que conhecemos bem. E pode ser muito didático. Desde que seja manipulado apenas como instrumento, e que tomemos
cuidado para que alma, espírito, intenção não se transformem em algo muito
mais amplo do que são. Na nossa proposta de metafísica, portanto, não há mal
algum em recorrer ao corpo humano como modelo explicativo.
O ser humano fornece talvez o melhor exemplo de totalidade de sentido. Concorre com ele o texto, mas o ser humano tem uma vantagem: suas
partes, membros, e também infância, inteligência, sentimentos e razão, se
relacionam de forma muito mais visual. O homem, como corpo, intenção e
biografia, é uma síntese bastante satisfatória entre intenção e movimentos. E
incorpora o conceito da articulação entre o interno, o indivíduo, e o externo, suas relações com a sociedade, com o mundo e com a natureza. E, ainda,
para completar essa lista de vantagens, o ser humano é como um texto vivo,
pois ele compreende e é produtor de sentido.
Contudo, o que resume melhor, talvez, o ser humano é o seguinte: eu,
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diante do mundo, me levanto, opto por uma ideologia e me proponho a transformar a natureza, as ideias e as relações humanas em utopia. Intencionalidade.
Eu sou, para utilizar uma expressão de Ernst Bloch, sobretudo uma insurreição
. Não é exatamente o mesmo que Santo Agostinho quis dizer, porém trata-se de
outra face igualmente aproveitável da vinculação entre o humano e o sentido:
o ser humano é aquele que sintetiza, na ação, na história, no pensamento, no
sentimento, tudo organi(ci)zado na sua anatomia e biografia, e assim dá sentido.
Afirmação que nada acrescenta, parece, ao conceito de alma da Antiguidade. Não acrescenta, mas organiza. Apenas que na Antiguidade, em
geral, a alma não era vinculada à biografia. Isso só aparece, mesmo assim
um pouco à sombra, na figura (cronotopo) do julgamento após a morte.
Aí sim, eu sou não algo que sintetiza a cada momento, mas uma biografia.
Que ampliada pela ambientação na universidade costuma ser chamada de
currículo. Um conjunto em que estão lado a lado, em perfeito equilíbrio,
sem que se admita que uma faça sombra sobre a outra, a construção de uma
personalidade acadêmica e a práxis material e social. Se essa alma tem um
destino depois da morte, se pode até perambular pelo mundo em alguns
casos de maldição, não vem ao caso (aqui, neste espaço).
O homem tem uma intenção, organiza todas as forças cósmicas como
ideologia, o que significa, em parte: como se fosse um desejo, uma utopia
que expressa sua intenção. Fora desse modelo nenhum outro consegue representar, tão bem, a unidade total.
Apesar das semelhanças, não confundir o conceito de alma, exposto
aqui, com aquele de subjetividade, já abordado. Lá se tratava do autor, aquele que está por trás, como responsável, iniciativa, origem. Aqui trata-se da
totalidade ativa, da personalidade, do ente articulador.
13) Existencialismo e Estranhamento. Tomemos uma citação de Dieter
Henrich, feita por Habermas na página 20 do Pensamento Pós-metafísico:
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“Que a subjetividade (Selbst), preocupada com sua existência e com
vistas a critérios próprios de correção, possa encontrar no final uma
razão interna de sua própria possibilidade, a qual não lhe seja tão estranha e indiferente como os aspectos da natureza, contra a qual ela tem
de voltar a energia de sua autoafirmação.”
O que nos interessa aqui é a ideia que aparece um pouco depois do
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meio do trecho, de que a metafísica (a subjetividade) teria em sua raiz alguma dificuldade para se relacionar com a natureza, particularmente com as
leis da natureza. Faz sentido. O eu, a minha pessoa, significa o oposto do
mundo externo e suas regras. Esse ângulo aproxima a metafísica do Existencialismo. Eu não desejo regras, mas desejo uma reflexão que faça sentido
para mim, que me organize, na qual eu possa me apoiar na minha atividade
organizadora. Mas há um senão. À primeira vista, haveria, nessa atitude,
tanto da metafísica quanto do Existencialismo, um repúdio às regras, à ciência, ao rigor. Mas não necessariamente, pois pode sim haver repúdio apenas
a um grupo de regras, de ciência e de rigor.
A metafísica não esposa a liberdade de reflexão contra o rigor da ciência, porém, pelo contrário, exige maior rigor diante de uma ciência simplista
ou ingênua. Acredito que o nosso projeto de uma nova metafísica exige que
o fato de buscarmos o sentido, a subjetividade, ou mesmo algo poético, não
nos desculpa, de forma alguma, de qualquer tropeço no rigor.
Kant não inclui o eu entre os conceitos que estão de fora da natureza,
ao lado da liberdade, da imortalidade e de Deus. O autor do presente livro
não tem elementos para explicar esse procedimento de Kant, mas é uma
sugestão para o futuro, uma vez que o eu sem dúvida é uma categoria fundamental. O eu, que lembra a exotopia de Bakhtin, seria, em uma das suas
possíveis acepções, aquele que olha e reflete sobre. Aquele que está de fora.
A subjetividade é o espelho em que o sentido, o sentido absoluto, se reflete.
E exatamente por isso se sente um estranho em relação ao mundo.
Heidegger, na página 24 de O que é metafísica, afirma de diversas
formas o problema da metafísica é o ente, e nada mais. Ora, isso é o reverso
do que afirmamos acima. Nós, homens, nos sentimos diferentes do resto
dos entes do mundo. Não apenas somos, mas não estamos justos dentro
da existência, algo falta ou sobra. Não é correto, mas não deixa de ter uma
ponta de razão suspeitar de que nós homens somos exatamente a faixa, a
diferença que excede o existente. Ou que falta. Fora da humanidade os seres
são justos, como o rinoceronte . Apesar disso, sabemos que embora diferentes, também somos entes. Um ente entre tantos.
A partir daí, poderíamos refazer uma das perguntas fundamentais
da metafísica: o mundo parece um arabesco que alguém montou para me
perturbar e que de fato me perturba, então, como, através do mundo me
comunicar com este Outro? Problema que ficaria assim, depois de modifi486

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

cado: se o mundo é um arabesco montado para que eu decifre, ou para me
atormentar, onde eu encontro o interesse para tanto esforço? Qual é o meu
lugar, qual o meu interesse e minha relação com as coisas e com as pessoas?
Estou apaixonadamente interessado no mundo e na vida ou, pelo contrário,
estou convencido de que no mundo sou apenas alguém fora de lugar, um
estranho? Estando de fora, olho e procuro e questiono sobre o meu lugar.
Poderíamos explicar Dom Quixote, de Cervantes, da seguinte forma: eu e
o mundo somos estranhos. O mundo se organiza de uma forma e eu de outra.
Mas, efetivamente, não temos nada a dizer um para o outro? Nossa relação transita
entre o Estranhamento puro e simples e o interesse mais profundo. O problema
que se põe, então, é o diálogo entre o eu e o mundo, cujas dificuldades constituem
um dos significados mais profundos da palavra utopia. O mundo conspira contra
mim no sentido de tentar impedir que eu seja eu. A forma como o mundo se
organiza e me repele, como eu sou, é um convite continuado à comparação: deixe
de ser o que você é para que consiga vir a ser aceito, para ser valorizado e querido.
Aliás, quase todos cedem, e muitos que não cedem o fariam se com a corrupção
eles mesmos não se aceitassem, e se conseguissem deixar de sonhar com outro
mundo, uma utopia, onde, pelo contrário, se é aceito na medida em que somos
coerentes. É curioso o quanto eu preciso da sociedade para ser coerente; ou seja,
mesmo quando opto pela não corrupção eu corro o risco de não conseguir levar
adiante o meu projeto de encontro efetivo comigo mesmo.
Na medida em que encontro minha individualidade, eu me torno isolado, ocupando no mundo um lugar utópico, deslocado. O Estranhamento
pode conduzir sem dúvida ao desinteresse, mas também não deixa de fazer
sentido afirmar que o Estranhamento fundamenta e aguça a curiosidade.
Essa ideia lembra um pouco o “ver, julgar e agir” da Ação Católica. A
utopia, quando busca o significado do mundo, se afasta um pouco das interpretações antigas, que tendiam para a contemplação. O significado do mundo
é, sobretudo, política e pedagógica, um projeto. A nossa engenharia ideológica
deve caminhar para uma metafísica da interferência. Ao mesmo tempo em
que me sinto estranho em relação ao mundo, e o mundo estranho em relação
a mim, u-tópico, me sinto atraído por ele. Paixão e repulsa. Diálogo. A minha
pergunta, que começa com o que o mundo significa, tende para a relação,
compreender para que nossa relação seja complexa e fértil. A estranheza é que
torna o mundo tão interessante. O mundo em geral e o outro humano.
François Wahl, comentando ideias de Lacan, afirma:
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“(...) que o sujeito se apreenda precisamente como falta, mas como falta em
relação ao significante, estranho ao significante, de certa forma, e não como
falta inscrita no movimento do significante que ele condiciona – então,
reencontrar-nos-emos na tradição hegeliana do sujeito confrontado com o
Outro, do sujeito que tem de se medir com o Outro e passar pelo momento
da alienação: estaremos longe desta outra alienação, esta inultrapassável, que
consiste para o sujeito em poder ser apenas mediante um significante e para
outro: em poder ser apenas representado, isto é, já eclipsado.”

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

O Estranhamento, pois, pode ser a chave da significação. Significar e compreender seriam exatamente estar diante de algo estranho para mim, na relação.
A relação é que revela, e se nutre da estranheza, embora, também, das
simpatias. Repetindo, só há relação se houver uma semelhança e também uma
diferença. Qualquer um que falte, estranheza (diferença) ou semelhança, e
não há relação. Além disso, como proponho como a essência da utopia no livro utopia: Manual do Militante, eu sou, essencialmente, a carência do outro.
Não é só por termos bordas complementares que compomos a relação, mas
também porque dentro, no meio, está inscrita uma mensagem para outro. É
claro, uma mensagem que eu mesmo só posso ler se refletida no outro.
Parece primário. Se eu olho para um objeto qualquer, ou mesmo para
uma ideia, parece que eu só o compreendo se descobrir entre nós uma ponte, uma semelhança. Aí não está toda a verdade. Porque o contrário também
faz sentido. Eu olho para um objeto e o acho estranho. Ele é incompreensível, diferente daquilo que eu esperava. Ele não se encaixa em minhas
expectativas. Não só isso, mas diante do objeto eu olho para mim mesmo
e me compreendo como sendo algo que se opõe a ele, e também por aí eu
me compreendo melhor. Não só olhando, mas na relação. Só compreendo
o objeto então enquanto, não só semelhante a mim, mas contraposto e inquietantemente estranho para mim. Difícil.
Em certos aspectos, não estamos afirmando nada de espetacular. Eu
me compreendo melhor como branco diante de um negro, brasileiro diante de um argentino, homem diante de uma mulher. Mas, indo além, eu
compreendo, também, que é diante de outro que eu posso ser eu mesmo
porque assim é possível a relação. Constatação que seria primária, também,
se estivesse isolada: eu não sou o que eu sou se não me confrontar com um
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diferente, na práxis, e não posso ser de forma alguma a não ser na relação.
Imediatamente, ao fim dessas reflexões, somos tentados a dizer que a
metafísica consiste na atitude subjetiva e externa, estranha, diante do mundo posto como inconciliável comigo. Mas perturbador, por causa da semelhança. E que a dialética consiste em recusar de forma definitiva que eu
possa estar de fora do mundo e do tempo agora. Correto, desde que acrescentemos que a metafísica aceitaria a dialética, porque sendo um espaço de
problematização uma das soluções que leva em consideração é exatamente
de que, no extremo, tudo não passe de equívoco: eu não sou subjetividade
alguma, nem estranho algum, sou apenas mais um mergulhado no processo
imediato, aqui e agora. Pensar e refletir nada mais é que minha condição na
específica situação em que nasci e em que fui obrigado a participar.
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14) A universidade e a palavra. Distinguir o que produz as ideias e palavras daquilo que elas designam. O sentido é algo que se refere (e se impõe)
à vida material em sociedade, de fora para dentro, ou é algo que emerge das
relações vivas entre as pessoas, produção, objetos, cultura? O sentido é algo
que é sempre um sentido para alguém, algo que só aparece refletido, ou é
a exposição dos intestinos, de uma parte com outra, sem referência a nada
externo (a não ser em um segundo momento)?
Quando me filio a uma metafísica sem pretensões de validez, mas que
busca o sentido, reconheço a complexidade da questão, ou seja, não deixo de me
aproximar de um certo materialismo linguístico, na linha de Rorty e Habermas:
o sentido não está restrito às abstrações, palavras, ideias. Ou seja, não me parece
que o mundo das ideias, da universidade e das abstrações se sustente por si mesmo fora (separado) da sociedade, dos negócios humanos, orgânicos, da história.
Alguém um dia, que não vivesse aqui, que não tivesse respirado a cultura ocidental, que não comesse esta comida, tivesse salário e comprasse em
supermercados, ouvisse CDs, poderia nos entender? Poderia nos entender
lendo apenas os livros? Não é certo que nos entendesse mesmo que tivesse
acesso a um grande museu, cheio dos nossos automóveis, TVs, CDs, fogões.
Quando à noite acaba a luz e vivemos um pouco como se vivia antigamente,
sem luz elétrica, temos a impressão não de que compreendemos o mundo
antigo, e sim de que ele se perdeu para sempre. De que estar no escuro significa estar em um mundo que não compreendemos mais.
Como afirmo no Elogio da Pedagogia, o mundo da universidade, da
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cultura, das ideias, é apenas a ponta de um iceberg. O signo por si não contém a significação suficiente. Ou, talvez isso seja mais exato, não devemos
imaginar que o mundo possa ser compreendido como sendo apenas constituído de signos. Os signos não se bastam, mas com certeza, e está na sua
natureza, se referem a alguma coisa. E essa coisa nos interessa muito.
Não se deve confundir as duas propostas. Uma, que acabamos de
apresentar, afirma que as palavras e as ideias não são algo desgarrado da
realidade, uma entidade totalmente abstrata no significado de despojada
de realidade, algo que fala sobre o mundo estando fora dele. As ideias e a
realidade seriam como as duas faces de um mesmo objeto, ou manteriam
uma relação como a que existe, por exemplo, entre as raízes e a copa de uma
árvore, entre a capital e as praias de um lado e de outro os grotões de um
país. O que é uma das acepções de dialética. E a segunda ideia, esta apresentada com mais insistência no livro Elogio da pedagogia, já se preocupa com
o fato de conseguirmos, particularmente na universidade, um discurso teso
de realidade, pitoresco, que fala sobre coisas de fora dele, sobre um mundo
factual, passageiro, às vezes bastante ilógico.
Em que significado as duas ideias são diferentes? No primeiro caso,
estamos afirmando que as ideias, mesmo as mais abstratas, não podem
ser compreendidas isoladas do mundo vivo, da sociedade, história. No
segundo caso, afirmamos que, embora haja ideias mais abstratas, o desafio da universidade é fazer essa vinculação entre o mundo da cultura e
a realidade, dotando o mundo da cultura da capacidade de carregar em
suas teias a vida fugitiva da matéria.
Somos praticamente obrigados a propor a pergunta. Seria possível distinguir, rigorosamente, a universidade da comunidade linguística? Por que
a universidade não seria parte da comunidade linguística? Pois, se interessa
mostrar que as duas coisas estão misturadas, interessa também esclarecer os
pontos em que se distinguem. A universidade é uma parte da vida humana,
da história humana, são pessoas em sua vida normal; a universidade não
está do lado de fora da sociedade. Pensar e dizer, mesmo na universidade,
são um fazer (Habermas. O pensamento pós-metafísico, página 113) . O
maior problema nem é exatamente esse, que a universidade esteja de fora
do mundo, e sim que ela é essencialmente fragmentada em especialidades.
Na universidade, a realidade só pode ser abordada por geógrafos, músicos,
ginastas, e nunca por pessoas integrais; nem há, na universidade, uma parte
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geral, a não ser ela toda. Essa é a primeira ideia.
Naturalmente, a realidade e as ideias se misturam aqui e ali, mas muitas
vezes têm entre si um fosso quase intransponível. O estado ideal, a utopia da
linguagem e da universidade, é preciso ressaltar, não é então o estado natural,
mas um objetivo: difícil, que só pode ser conseguido com muito custo. Que
é a segunda ideia. A primeira ideia propõe que a vinculação entre ideias e
realidade é natural, embora aqui e ali haja um fosso, mas ele também natural,
e a segunda ideia afirma que nada é natural, trata-se muito mais de colocar a
vinculação como um ideal e os caminhos para que possa ser conseguido.
Não podemos confundir os dois temas. Primeiro, o interesse que temos
pelas condições culturais, materiais, linguísticas, antropológicas, nas quais as
ideias são produzidas, para compreender as próprias ideias. E, segundo, o
fato de que estas as apontam para fora de si, para fora do mundo universitário. Uma parte de cada ideia exige uma melhor compreensão da própria
cultura, Gramática, da instituição escolar, da metodologia filosófica, mas a
outra parte delas nos obriga a olhar para o mundo material. Um, de onde as
ideias vêm (o meio onde elas se formam), outro, para onde apontam.
Sempre, pois, que falarmos das relações entre as ideias e a realidade, devemos ter em mente que se trata de duas coisas diferentes. De duas direções,
que se completam. São coisas próximas, mas diferentes; se falarmos, por
um lado, do mesmo objeto, tal como, por exemplo, a família, como o meio
onde se formam as ideias, e por outro lado a mesma família, como objeto de
interesse da cultura, como assunto da universidade.
Aqui podemos sentir um certo arrependimento a respeito de nossas
considerações, a partir da página xxx91, sobre o famoso trecho de Marx
(Karl Marx, Para a Crítica da Economia Política, São Paulo, Abril Cultural,
1974, página 122). Quando Marx falava, e nós o comentamos, que saindo
do centro, quer dizer, da matéria, e nos encaminhando para a beirada, quer
dizer, para as ideias abstratas, deveríamos ter insistindo mais em que o que
mais importa, nesse processo, é que o objeto se apresenta fragmentado em
especialidades universitárias.
O agir comunicativo de Habermas e genericamente tudo o que se
pode chamar de guinada linguística negam a metafísica, entendida como
uma tentativa de separar qualquer fala ou escrita das condições sociais determinadas, datadas, em que são produzidas.
A Linguística chama a atenção para o fato de que as coisas faladas ou
Utopia e Marx

491

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

escritas fazem parte e devem ser compreendidas a partir de relações sociais.
Rejeitamos, pois, uma metafísica que separa a ideia da matéria, principalmente do mundo material cultural da sociedade, como se fosse possível de
dentro dessa etapa, desse espaço, ter um poder de jurisdição para além, e,
muito menos, com pretensões de validade.
Vamos expor aqui rapidamente a posição contrária, idealista. Ou seja,
estamos chamando de materialista esta faceta ou direção metafísica que nos
obriga a considerar a realidade tanto como origem quanto como objeto das
ideias. Vimos, atrás, que um livro, uma palavra, uma ideia, estão presos em
si mesmos. Mas, sem negar isso, estamos vendo agora que um livro não é
compreensível a partir apenas daquilo que está contido dentro das duas capas.
Ora, é só por isso que existem a vida e a sociedade. Elas são exigidas pelo
discurso. E são uma parte dele. O discurso não são palavras, são as palavras
e, dependuradas, sob elas, sob as frases, sob as ideologias, todo um universo
chamado de material, seja lá o que isso possa significar, mas que nós, tautologicamente, podemos chamar de significados. Entretanto, não só significados,
as palavras são ditas dentro de contextos, exprimem ou assumem responsabilidades, são emblemas de posições (as pessoas se identificam através daquilo que
dizem), organizam a ação de indivíduos e dão sentido prático às instituições.
As palavras são instrumentos – mediadoras – pelos quais a cultura se expressa, entre as pessoas e entre as pessoas e os objetos. Estamos evitando a palavra
convenção, mas podemos expor nossa posição da seguinte forma: há a ideia, absoluta, complexa, dinâmica, poderosa; o resto, o mundo material, as pessoas, as
palavras, tudo são meios pelos quais ela se expressa e dos quais ela se nutre. Óbvio
e primário: não se pode compreender as palavras sem os seus significados ou seus
contextos. A universidade não é um dicionário, um depósito de palavras isoladas.
O discurso, como já vimos, constitui um espaço, uma antessala. Dali se
olha para as coisas materiais, mas as coisas materiais aparecem (no discurso,
aliás, só aparecem no discurso) sob este ângulo, daqui. E as coisas materiais
constituem outro ângulo, o lado de lá. A tentação de passar para as ideias a
fim de compreender as coisas materiais é maior e até mesmo imprescindível.
Sempre que observamos e procuramos compreender o mundo material, o
reduzimos a universais, regras, leis, constantes. É preciso saber curtir ou
extrair desse estágio o que ele pode dar, e que ele só pode dar se formos fiéis
à sua especificidade. E se tivermos um pouco de paciência nossas ideias,
que estão do lado de cá, estarão sempre tensas de interesses pelo outro lado,
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da matéria, sim, mas precisamos preservar o estágio de cá em si; ele deve
preservar sua estrutura para que possa cumprir a sua função de organizador.
Ou seja, do ponto de vista do discurso, a matéria é uma parte dos significados. Estamos de cá, de dentro das palavras e de dentro dos livros e da universidade, portanto, é preciso explorar melhor este nosso universo discursivo, onde as
coisas materiais “não passam” de significados. Onde tudo é visto sob a perspectiva da cultura. Para nós sempre que nos comportamos como seres do mundo, o
fazemos apenas como um exercício, como que a mando da universidade.
O que descobrirmos aqui talvez possa ter uma validade transcendental
ou se constituir em um elemento útil à ciência ou à vida prática, mas metodologicamente a resposta correta é não, devemos renunciar a uma jurisdição
que ultrapasse nossas fronteiras naturais, por método, para exatamente nos
preocuparmos mais com o lado de dentro do nosso espaço do que com
o lado de fora. Essa pretensão de jurisdição além das nossas fronteiras de
forma alguma justifica a pressa, que impede que os tesouros do lado de cá
sejam devidamente explorados, percorridos, degustados, desenvolvidos.
Em outras palavras, primeiro descobrir o mundo dentro da minha cabeça, o mundo entre ideias, que está do lado de cá de onde começam os
sentidos. Tudo aquilo que eu não acesso nesse exato momento por um dos
cinco sentidos. E segundo, em outro momento, inclusive porque este mundo de dentro do cérebro está fendido por aquele outro a que ele se refere, lá
fora, procurar estabelecer uma ponta, compreender o que têm em comum
estes dois mundos, o de dentro do meu cérebro e o mundo que está lá fora,
que eu só posso acessar com os meus sentidos e com a minha ação.
O resultado não seria uma academia livresca – se fosse muito ciosa das
delícias do pensamento – esnobe, jesuítica, clássica? Parece que não, que
essas doenças foram marcas de uma época, e não voltarão nunca mais. Além
disso, vamos estar alertas. Podemos, pelo contrário, acreditar que da academia, como consequência de suas atividades, da fidelidade aos seus princípios
e programas, emanam transformações para as demais esferas da vida, que
serão mais profundas lá na medida em que forem profundas aqui.
Enfim, temos diferentes espaços. Cada qual com sua especificidade. No
centro desses espaços temos o espaço da universidade, a grande mediadora
entre as ideias e a realidade, pois aqui a entendemos como o espaço declarado,
intencional, da cultura. Ora, pode se tratar de uma jogada política da topologia, para se sobrepor a outras abordagens. Mas não parece descabido acreditar
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que à universidade interessa compreender como funcionam as ideias, explorar
as ideias (metafísica), compreender as coisas materiais, como funcionam (materialismo, e, de certa forma, o materialismo dialético). Interessa preservar, por
um lado, as especialidades, geografia, literatura, medicina, etc., cada qual com
sua especificidade. E interessa promover o fórum, o diálogo entre os diversos
participantes, especialidades universitárias, religiões, ideologias. Pois, não devemos cansar de repetir, o diálogo só é possível se as tentativas de síntese, as
tentativas de superar as divergências às vezes com a vitória de uma das partes,
jamais aplainarem as diferenças, as profundas diferenças.
A síntese ou solução entre as diferenças não é o objetivo do diálogo (fórum), e não passa de um exercício, um dos recursos do diálogo. O objetivo
do diálogo, nem do fórum, de forma alguma, é chegar a um acordo. Não há,
para nós, mais, um universo, mas múltiplos universos refletidos em muitos
espaços em grande parte inconciliáveis uns com os outros.
Apenas uma observação final. Quando no meio das coisas da universidade, não podemos escapar de um aspecto, que se escreve de formas diferentes
se se trata da religião, administração, medicina ou música: a beleza. O mundo
aqui dentro da universidade é tão dramático quanto as guerras, ciúme, exclusões, doenças, derrotas e vitórias do mundo lá fora. Aqui dentro fazemos a
mais dramática de todas as decisões da nossa vida humana: a opção por uma
ideologia. Primeiro, da grande ideologia, e depois a cada ato pequeno as pequenas decisões internas que dão contornos a essa ideologia. Aqui dentro da
universidade é que vivemos a dramaticidade da vida humana, o que ocorre lá
fora é decorrência, desdobramento. A beleza também comove.
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15) Conclusão: uma engenharia que articule metafísica, linguagem, interferir e sensibilidade. Só compreenderemos o que entendemos aqui por metafísica se insistirmos em uma ideia: este espaço, em que nos afastamos do objeto ou
do mundo, em busca de uma atitude elaborada, é delimitado pelo cruzamento
de dois conceitos, linguagem e interferir. Enfim, sintetizando com imperfeição:
mediação. Eu estou de cá, de lá o mundo, entre nós há um espaço de experimentação, que inclui, utilizando Ernst Bloch, o conceito de laboratório. Nesse
espaço, eu trabalho com o mundo, mas o trabalho experimentalmente, virtualmente, como projeto. Meu objetivo é conformar as ideias, primeiro, e depois,
através delas, o mundo, conformando a minha intenção.
Ora, esse é precisamente o espaço da linguagem e do pensamento.
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Como quando se escreve uma tese ou um livro, eu me afasto e penso, metodologicamente e globalmente, o que estou fazendo . Quais as intenções e
técnicas porventura ocultas? No fim, embora já incluído neste mesmo ato
de dizer, está o problema de como interferir. O interferir é o sentido, a tensão que se exerce involuntariamente sobre todo o processo, mas, ao mesmo
tempo, ele concede a todas as fases ou subespaços (metafísica, ciência, religião, cotidiano, carne, moral) o máximo de autonomia. A cada qual se deve
garantir a sua total especificidade.
A universidade não é um universo fora do mundo, mas age como se
fosse, pois a virtualidade é essencial ao seu funcionamento.
Como conseguir realizar este amplo projeto? A tarefa parece difícil. Por
isso é que a utopia, quer dizer, a utopia em sentido tradicional, um projeto
para a nossa vida e para o mundo, passa por outra utopia, a de uma linguagem, de uma ideologia e de uma cultura tecnicamente construídas. Ou seja,
uma engenharia. Engenharia que passa pela exigência utópica fundamental:
um conjunto apropriado para se perceber os detalhes, sensível com as marginalidades. Ali se deve reter a realidade e ali devem ser desenvolvidos os
instrumentos mais tecnologicamente avançados para se trabalhar com a realidade, não só no significado de interferir e de transformar, mas de se viver
culturalmente a realidade. Uma utopia, portanto, de relação com as ideias,
com os objetos materiais, com as pessoas.
Não poderiam ser resumidos todos esses conceitos? Eles poderiam ser estruturados em torno do conceito de engenharia, por exemplo, ou do próprio
conceito de fuga, de meio, ou mesmo de utopia, ou seja, a tomada de distância
do objeto e do mundo para criar um espaço (espaço outro) de exploração,
elaboração e interferência. Nunca se pode dizer espaço para, pois um espaço
não pode ser direcionado, como um corredor, mas certamente esse seria um
espaço de engenharia, elaboração, laboratório, usina, fermentação, reflexão.
Não se trata de manipular todo o conjunto como uma técnica para
melhor se atingir o objeto e o mundo. Sim, em parte, mas principalmente
trata-se de habitar o meio. Depois de ocupado, talvez mesmo como uma
passagem, inicialmente, ele se impõe e se estrutura para si, dotado de vida e
especificidade. Toda a cultura humana é meio, espaço, habitado; não é, portanto, passagem para as relações humanas, o que significa: para a amizade.
Assim como a universidade e a Linguagem são meios, espaços, e são também
habitados. Não estamos negando que a universidade se interesse pela realiUtopia e Marx
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dade, como já vimos, mas, inclusive, que isso só pode ser feito no seu tempo,
e se antes for habitado e explorado em sua especificidade o espaço mesmo
específico da pedagogia, da universidade, da Linguagem.
Enfim, nós, utópicos, nos identificamos com a dialética, particularmente se eliminarmos dela o materialismo. Não morremos de amores pela
metafísica, mas estamos interessados em um projeto de salvamento, em que
a metafísica, feitas algumas correções (principalmente a renúncia a toda pretensão de validade) ressurge como uma ferramenta importante para quem
pretende encontrar o sentido do texto. Da vida e do mundo. Refletir sobre
o mundo de dentro da metafísica, ou seja, da universidade, não é só imprescindível para viver no mundo como humanos, mas é já, enquanto cultura, a
própria vida dentro do mundo.
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Neste livro todo, mas neste capítulo particularmente claro que a nossa
abordagem é topológica. Não nos interessamos aqui, exatamente, pelo conceito de revolução social, e nem mesmo por outros conceitos muito ligados
à sociedade: tecido celular, democracia, renovação do tecido celular, instituições, de baixo para cima, putchismo, pedagogia, tramitação. Pelo contrário,
esses conceitos nos interessam aqui apenas porque, por eles, podemos compreender uma ideia bastante abstrata que é o centralismo, ou, mais topologicamente, a diferença entre o agudo e o amplo. O que significa uma ideologia
ou metodologia que se organiza a partir do centro, que avança pelo centro,
aguda, ou que avança de forma ampla, pelas beiradas.

Questões panorâmicas

1) O conceito de putchismo e a questão das patologias. Para Arno Münster
“(...) A estratégia do “putchismo” (...) (é) a estratégia voluntarista de um
ativismo revolucionário puro e duro.”
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Na mesma página, o autor relaciona com essa estratégia o Blanquismo,
admirado por Walter Benjamin e Georges Sorel, e ainda registra a expressão
“impaciência revolucionária”, de Rosa Luxemburgo.
O putchismo representa a concepção mais aguda da revolução, e a pedagogia representa a concepção mais ampla. Geometricamente. A democracia também é ampla, entendida como uma compreensão da mudança que
se esparrama e penetra por todos os poros da sociedade, que exige mudanças
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variadas, complexas, de diversas categorias. Violência, atropelo e pressa no
primeiro caso, embora não necessariamente violência contra pessoas, e suavidade, “jeito”, técnica, no segundo caso. Evidentemente, se o caminho é
simples, ele deve optar entre as diversas possibilidades, sendo amplo é possível trabalhar com um grande número.
Não cabe aqui a observação de que tudo não passa de palavras. Estamos discutindo quais são as palavras mais adequadas. Mas, por baixo das
questões terminológicas há questões de fato. Acred.
O marxismo como um todo não seria sem paciência? Talvez durante
o século XIX o marxismo tivesse caído na tentação da excitação, muito
compreensível em vista dos fatos políticos muito promissores e frenéticos,
mas não exatamente na falta de paciência (sistemática). Pode-se arriscar a
tese de que desde a Revolução Francesa – outros prefeririam talvez 1846
– até mais ou menos uma década após 1968, quando ocorreu a revolução
estudantil na França, havia uma crença generalizada de que algo, alguma revolução muito especial, talvez mesmo a revolução mundial, estava
na iminência de eclodir. Apesar disso, o marxismo não é uma ideologia
talhada para largas gestações, ou, melhor, deve ser reformulado para esse
tipo de desafio. Além disso, não podemos negar, a falta de paciência tem
respaldo nas profundezas da teoria marxista.
Não se pode conceber que uma ideologia advogue a violência apenas
como uma estratégia ou instrumento. Aqui advoga a violência, ali a condena. Ou silencia. Ou não reserva espaço algum para analisar detidamente a
violência que propunha de passagem em outro espaço, quando o assunto
era outro. É preferível a proposição de que a violência, como qualquer outro
traço, só aparece em um determinado ponto de uma ideologia quando teve
sustentação. A violência não aparece de repente nem de graça, mas se fundamenta. Pode ser que se fundamente até em fissuras, em silêncios.
Convém deixar registrada a opinião, discutível, de que putchismo e
Blanquismo (um putchismo com um acento maior na violência) não fazem
parte nem do marxismo nem da utopia. São desvios, patologias, tanto de um
quanto da outra. Assim como o jacobinismo foi uma doença do liberalismo.
Na verdade, apenas historicamente. O jacobinismo, um Esquerdismo fundado na palavra, na crítica obsessiva, no desejo de crises e afrontamentos, pode se manifestar dentro de qualquer tipo de ideologia. Até
mesmo dentro do conservadorismo.
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Jacobinismo e blábláblá, a que Paulo Freire se refere, são semelhantes, mas
não a mesma coisa. Paulo Freire aplica o blábláblá ao socialismo e ao cristianismo,
enquanto o jacobinismo é geralmente tido como um fenômeno liberal. A face
mais importante do jacobinismo é a incoerência, não atuar para executar as mudanças que a crítica exige, o que nem faz sentido quando se aplica ao liberalismo.
Para termos um conceito mais preciso e abstrato de jacobinismo, devemos desvincular o jacobinismo dos jacobinos da Revolução Francesa, e até
mesmo do liberalismo, e assim o jacobinismo passará a ser para nós o uso da
palavra vazia, incendiária, sem raízes, sem fundamentação ou reflexão, seja
qual for a ideologia que o manifeste.
Seria interessante separar as patologias bem fundamentadas das patologias sem fundamento. Ou menos fundamentadas. Mas fica aberto aqui
este espaço para futuras pesquisas. A repressão sexual aportou, vindo do
paganismo, no cristianismo como um corpo totalmente estranho, ou revelou uma das facetas já inscritas no cristianismo? Ou seja, a repressão sexual
entrou no cristianismo como algo totalmente externo, ou, embora externa,
trouxe à tona uma tendência que já estava ali inscrita?
No interesse da topologia, se justifica um espaço de pesquisa reservado para as patologias ideológicas em geral. Estudaria principalmente os
excessos: radicalismo, xiitismo, fundamentalismo, tomar a doutrina ao pé
da letra, entre muitos outros.
Por outro lado, também a covardia, como geralmente se suspeita ser o
caso de Kautsky, entre os marxistas, e Joseph Huber entre os utópicos. Qual
a diferença entre um exagero, como é o caso geralmente das heresias, e um
desvio, uma degradação?
Estudar, compreender, classificar as distorções, enfraquecimento, exagero, patologias, das diversas ideologias.
Basta lembrar alguns exemplos de tendências – mais acertado talvez
fosse dizer patologias tendenciais – dentro da utopia. Pierre Furter aponta
a tendência utópica para se contentar com planos. Ou a tendência intelectualista da utopia apontada por Charles Autran. Ou a tendência para o
Utopismo, ou seja, estar sempre estragado, descontente, e acreditando que
o melhor é outro lugar. O marxista também, somente consegue se livrar do
putchismo, ou mesmo da pressa em geral, com uma dose muito forte de
determinação e vigilância. Em outras palavras, as patologias tendenciais da
utopia e do marxismo raramente são as mesmas.
Utopia e Marx
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Poderíamos estudar a Idade Média sob este ângulo. A Igreja Católica
lutou para não cair em duas doenças tendenciais opostas. De um lado, o
entusiasmo platônico, arroubos, pobreza, renúncia ao sexo e ao luxo, irracionalidade. E do outro, a frieza do raciocínio, a tentação da ciência, a
presunção e o questionamento das verdades reveladas, que se vincula a Aristóteles , em grandes linhas. Se por um lado não podemos confundir uma
ideologia com suas tendências patológicas, por outro não podemos negar
que a compreensão destas tendências nos leva a compreender melhor também os aspectos mudos e profundos desta ideologia.
O catolicismo não se confunde nem com arroubos místicos nem com
racionalismo, mas os dois estão ali dentro. E afloram ao menor descuido.
Somente perde força essa hipótese se ganhar força a seguinte proposição:
dentro de toda ideologia se encontra qualquer coisa que se procure. Talvez,
mas em algumas ideologias encontram-se mais facilmente algumas coisas e
outras menos. Todas as ideologias contêm quase tudo, embora alguns elementos mais realçados e justificados do que outros. Dentro do anarquismo
se encontra a caridade ou a violência, ou mesmo o autoritarismo, dentro do
marxismo se encontra o conservadorismo e a modernidade. É só uma questão de procurar e justificar. Não vamos avalizar esta linha de reflexões, mas
ela é séria e fica reservada para uma oportunidade mais específica.
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2) O centralismo vem da alma? O centralismo e o oportunismo, como
insiste muitas vezes Buber, não são exatamente um desvio, puro e simples, no
marxismo, mas são a expressão ou materialização de um aspecto profundo
da teoria; de uma certa forma Marx e Lenin eram centralistas e oportunistas.
Desenha-se a hipótese de que as pessoas de Marx e Lenin tenham transferido
para as ideologias que eles propunham, o marxismo-Leninismo, uma falha
absolutamente pessoal. Seria, aliás, muito proveitoso para o nosso estudo uma
análise detida do livro O socialismo utópico de Martin Buber, contudo, recortando apenas suas ideias sobre esta relação entre teoria e prática.
Às vezes, parece – não que Buber afirme, com todas as letras, porém
ele deveria talvez ter rejeitado essa hipótese com mais determinação –
que o problema, aquilo que faz com que Marx e Lenin, e principalmente
Stalin, sejam autoritários e centralistas seria a sua personalidade. Sua
vontade. Ou, segundo uma expressão menos precisa, mas compreensível:
o centralismo estaria nas suas almas. Sendo que o termo alma, aqui,
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se aplica a outro conceito bastante diferente daquele a que se referia
páginas atrás (naquela oportunidade alma era a síntese entre todas as
características de um indivíduo, em torno da ação e ideologia).
Em outros momentos – menos grave –, Buber sugere que o problema
reside na vontade e no seu projeto utópico. Embora essa proposição possa
ser substituída por outra quase equivalente: o fato de Marx, Lenin e Stalin
terem se tornado marxistas estaria fundamentado em uma identificação prévia, do autoritarismo de suas personalidades e o autoritarismo do marxismo. Aí, evidentemente, com esse casamento, eles podem ter aprofundado o
autoritarismo que já carregavam. Mas nada disso é a mesma coisa: vontade,
personalidade, alma, ideologia, mentalidade, atitude, imaginário, cultura
ou projeto utópico (sonho). Ou seja, apesar de rejeitarem a atividade de
projetar, eles teriam um projeto social (autoritário), em parte subconsciente.
Seria por causa do projeto que no momento de atuar politicamente se
produz uma realidade centralizada. Apenas um projeto e uma teoria claros e
determinados poderiam ter organizado a ação no sentido de desenvolver as
comunidades e as iniciativas das instituições e dos indivíduos livres. Enfim, o
que parece mais maduro e consequente, Buber faz recair sobre a teoria, ideias,
fundamentos ideológicos, o germe do centralismo. Que dali passaria ao imaginário, mentalidade, modelos, projetos e à personalidade. Ou seja, não basta
afirmar que é equivocada a crença em que Marx e Lenin eram federacionistas,
descentralistas, democráticos, e que só não o foram na prática por acidente.
De fato, trata-se de uma ideia infantil, temos que concordar com Buber.
Não é muito verossímil que os grandes autores marxistas, coincidentemente, seriam todas pessoas autoritárias, centralistas, tendentes para a violência, com alguns problemas de personalidade semelhantes. Nem mesmo
uma versão um pouco mais razoável: o autoritarismo é que atrai pessoas
com algumas personalidades com tendência para o autoritarismo. Mais verossímil seria colocar a fonte do problema em outros lugares, na própria
ideologia ou na episteme de sua época, que, aí sim, seria acusada de trazer à
tona ou produzir pedagogicamente um determinado tipo de personalidade.
O marxismo poderia ter tendido, historicamente, para a liberdade,
comunidades, revolução do cotidiano, mas nada disso aconteceu, principalmente por causa da aversão – histórica e firmemente fincada na teoria dos
textos clássicos – pela utopia. Percebe-se, em Marx e Lenin, claramente, que
eles notavam e evitavam a aproximação de posições utópicas. O marxismo
Utopia e Marx
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se identifica como antiutópico, afirmação que ajudou o marxismo a encontrar a sua fisionomia. Os autores marxistas com algum traço utópico foram
taxados como dissidentes, etiqueta que os aproximou equivocadamente de
outros autores à direita, liberais e conservadores. Como se preocupação com
o cotidiano ou a liberdade fossem traço da direita (liberdade de fato, e não
de comprar automóveis e acumular imensas riquezas).
Fica registrado que ficamos um pouco sem saber quem vem primeiro, se
é a teoria, que enfim se concretiza na personalidade, entendida aqui como algo
material, ou se o ponto de partida é a personalidade, agora entendida como
algo abstrato, espiritual, a alma, que dali passaria à teoria e daí para o mundo.
Como funciona esta passagem da teoria até a prática? Como uma atitude se concretiza? Outra questão interessante: por que certas teorias reservam porções, as poupam do debate, para que suas conclusões obscuras
apareçam mais adiante, por exemplo, no projeto e na prática?
No caso do marxismo, a resposta, embora mereça um espaço próprio,
aparentemente é simples: a teoria marxista rejeita a análise do projeto, inclusive de um projeto de personalidade, e a razão principal é o seu fundamentado temor de se parecer com a utopia. Há, no marxismo, um projeto utópico
do indivíduo e da sociedade, mas como a teoria rejeita a sua discussão, não
lhe reserva um espaço compatível com suas dificuldades, e a consequência
da falta de dedicação, de lhe destinar um espaço próprio, é que esse projeto
se manifesta, adiante, tosco, ou seja, em um estágio de acabamento onde
se pode perceber que não foi o resultado de um desenvolvimento, troca de
ideias, contribuições, pesquisa, fundamentação, elaboração. A utopia, pelo
contrário, exige a amarração forte entre a realização e a elaboração teórica,
tanto de um modelo para a sociedade futura, no aspecto político, quanto
também em todos os demais, o que inclui o movimento e a personalidade.
Há casos em que uma ideologia rejeita conscientemente a própria discussão. Pode acontecer que os elementos toscos sejam justificados pela própria
teoria, são toscos porque devem evitar a discussão. Em 2007, o papa Bento
XVI, em sua visita ao Brasil, fez duas afirmações deste tipo: “A igreja não faz
proselitismo” e “catolicismo não é ideologia, e sim fé”. A rejeição do proselitismo para ele, ao que parece, então, é parte da teoria, da própria fé, e não uma
falha, um espaço em branco de que a teoria tenha se descuidado em preencher.
Parece uma tautologia, sempre estaremos certos afirmando o que está
acima. Que tudo que surge em uma ideologia tinha raízes. Que aquilo que
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parece vir de fora só se implanta se coincidir com o desvelamento dos grotões da personalidade. Quer dizer que não há distrações? As ideologias são
absolutamente coerentes em todos os momentos? Ninguém pode de repente
escorregar e pensar ou agir em contradição com sua ideologia ou personalidade? Sim, é possível, mas nós, acadêmicos, deixaremos esta possibilidade
para o fim, quando as outras estiverem desacreditadas.
A utopia exige das ideologias que sejam conscientes, que tomem conscientemente alguns princípios e os desenvolvam, até o fim. Assunção , na linguagem
de Paulo Freire. Contudo, sabe que cada ideologia tem sua especificidade. A
consciência, junto com a intenção determinada, não pode ser confundida com o
que podemos chamar de amplitude. Ou seja, o desenvolvimento desde as bases
(que poderíamos convencionar como mudanças verticais) envolve não só mudanças intelectuais, mas outros tipos de mudança também, tais como mudanças
de atitude, relacionais, físicas (mudanças horizontais, aliás, ao redor, em todos
os sentidos). As mudanças ideológicas devem se ampliar de tal forma que faça
sentido dizer que mudamos em nossa alma. Ou seja: ao analisar uma pessoa ou
mudanças pessoais procure sempre além ou atrás.
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3) Ativismo e extremismos. Vamos examinar aqui alguns extremismos.
Porém, não se trata de um espaço específico para o extremismo, exatamente,
e sim apenas para o extremismo que de alguma forma seja suspeito de inconsistência, o chamado ativismo.
De passagem, é evidente que estamos em um espaço que se localiza
dentro do espaço maior das patologias ideológicas. O extremismo entendido
como um desenvolvimento inconveniente, o que não deve ser confundido
com um elogio das posições intermediárias, do tipo “a virtude está no meio”.
As ideologias tendem para a ortodoxia, para o radicalismo, a boa ideologia é sempre a radical, e não a intermediária, mas sempre se deve pensar se
a dedicação ou conversão extremas não seriam um exagero que iria contra o
espírito da própria ideologia . Há um extremismo saudável, bom, digamos,
e há um mórbido, que, de forma alguma, diferem entre si apenas quantitativamente, diferem antes por sua constituição interna, quer dizer, qualitativamente, o que exige uma análise acurada, que mostre qual é a linha fina da
fronteira entre radicalismo e heresia.
Arno Münster, no trecho citado logo atrás, utiliza a palavra ativismo. Um
termo que se encontrava com frequência nos escritos da Ação Católica, e que
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daí passa ao vocabulário de Paulo Freire. Significa, para um dicionário, ação pela
ação, a ação que não nasce, que não brota, naturalmente de uma preparação ou
de uma teoria. Pode-se dizer, uma ação sem raiz. Como afirma Paulo Freire, a
ação sem radicalismo ou reflexão: “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma
exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá
e a prática, ativismo” . Está claro, aí, o parentesco inegável entre ativismo e jacobinismo; o primeiro, a ação oca, o segundo, a palavra oca.
Não só nessa citação, aliás, mas em diversas outras, como, inclusive na
página 128 de Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire identifica duas doenças
no socialismo, uma com relação à ação, que ele chama de ativismo, e outra em
relação à palavra, que ele chama de blábláblá e verbalismo. Nos dois casos elas
aparecem sem sustentação ou – na linguagem de Paulo Freire, que não isolou
um espaço para essa questão – sem reflexão. No entanto, sustentação é algo
mais amplo do que reflexão. Restringir a sustentação à reflexão é um tipo de
racionalismo. É dar excessiva importância para a razão. E o racionalismo é suspeito de ser uma atitude aparentada com o putchismo, no significado de que
não estabelece com clareza que as mudanças na razão, ou mesmo nas atitudes,
na cultura armazenada na cabeça dos indivíduos, são uma parte importante,
mas não tudo que deve ser transformado. Ou seja, aqui estamos exigindo que
as teorias se proponham a dar sustentação à palavra e à ação, fundamentação
teórica, sim, mas reflexões, pesquisa, cotidiano, absorção...
Verbalismo e ativismo parecem ser fenômenos assemelhados. A reflexão
é um caminho válido e fundamental, mas não seria por si só a solução, pois
o pensamento esconde muitas armadilhas. E ninguém pode se esquivar de
todas. Por exemplo, abstração e Cientificismo são procedimentos opostos. As
ideias no caso da abstração são tomadas como conceitos autossuficientes, eternos. E no caso de um determinado tipo de Cientificismo, as ideias se organizam ou como um rolo compressor ou como organismos monstruosos. Assim
como viver, pensar é muito perigoso. Temos de pensar, não há escapatória, e
não há necessidade de justificar por que pensamos. Pensamos, bem ou mal;
não sabemos onde, mas sabemos que aqui e ali cometemos diversos erros.
Fugir do pensamento para evitar pensamentos errados é um contrassenso.
Muitas vezes duas coisas bastante diferentes recebem o nome de marxismo. Uma delas é a teoria científica sobre a sociedade, o desenvolvimento
histórico, a dialética das relações econômicas. E outra coisa são os operários
de esquerda, questionadores, injustiçados e conscientes da injustiça, excluí504
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dos da cultura sofisticada, preocupados com salários, aluguel, greves, mas alguns deles por um lado treinados a pensar para assumir posições complexas
na indústria moderna, por outro lado um pouco incapazes de se defenderem
do sistema, e que, por isso, caem em armadilhas primitivas, tais como o
código de honra, preconceito racial, machismo. Ingênuos.
A mesma palavra, marxismo, significa todas essas coisas, às vezes ao
mesmo tempo, em outros momentos um grupo de conceitos, em outros
momentos apenas um deles. As circunstâncias que produzem o operário de
esquerda diminuíram bastante nos fins do século XX. Nós, utópicos, como
socialistas, gostaríamos de participar, e nos causa inveja a situação narrada
em Dez dias que abalaram o mundo, de John Reed, mas sabemos também
encontrar o gosto revolucionário de ambientes mais prosaicos, tais como o
magistério com alunos menores que dez anos, nos encontros amorosos, nos
levantamentos feitos em bibliotecas das grandes universidades, nas tentativas de estabelecer uma culinária compatível com a cultura, a convivência e a
saúde. O ativismo é, sobretudo, uma tentação. A diferença é que os recursos
teóricos da utopia contra essa tentação são mais eficazes (se comparados
com as defesas do marxismo contra essa mesma tentação).
Lenin utiliza o termo Esquerdismo. O Esquerdismo não está vinculado,
de forma alguma, ao proletariado. Pelo contrário, parece que o movimento
estudantil seria, essencialmente, mais esquerdista. Principalmente mais ativista, já que o proletariado luta por objetivos bastante concretos, como salários,
alimentos e saúde, enquanto há suspeitas de que os estudantes lutem pela luta
em si. Por uma abstração. Além disso, o Esquerdismo não significa exatamente
uma facção, nem sempre, mas uma opção que se oferece constantemente para
todos, o gosto pelo confronto e pelas mudanças, principalmente voltadas para
os que sofrem. Ou, poderíamos arriscar uma proposta, há um Esquerdismo
de muito pensamento e pouca ação, chamado abstrato, e há um Esquerdismo
de muita ação e trabalho e pouca teoria, o ativismo e parte do proletarismo .
Apesar da proximidade o proletarismo não é sempre, em toda sua extensão,
avesso à reflexão, e, por isso, não é necessariamente ativista.
O que nos leva a abrir este setor, onde aparece e pede organização outro grupo de conceitos e termos bastante aparentados que giram em torno
do trabalho. Revolucionarismo é um desses termos. Desde que fique convencionado que sempre que se escrever revolucionarismo aí está embutido o
conceito de proletário, revolucionarismo proletário, portanto. O que exclui
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o revolucionarismo abstrato e de intelectuais, revolução sintética ou produzida partir da leitura de livros, a que nos referimos no último parágrafo.
(Tocqueville afirma que os jacobinos pareciam tirar as palavras de livros ).
Proletarismo, como vimos, designa neste grupo com mais ênfase os
pontos mais próximos do trabalho, fábrica, greves. E Bolchevismo fica reservado para um conceito mais amplo, que inclui putchismo, soldados e agricultores, manobras políticas, embora inclua também operários, reivindicações salariais, condições de moradia e de trabalho, participação nas decisões.
Os liberais, sobretudo, têm interesse em afirmar que os radicais são
extremistas, o que está a um passo de afirmar que são desequilibrados.
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4) A utopia pode apoiar o putchismo? Pareceu adequado apresentar um
item separado onde constassem os diversos argumentos lado a lado, crus. No
fim, rapidamente, uma conclusão, que não é exatamente uma conclusão.
Embora de fato o putchismo coloque o dedo em um ponto onde aparece
com muita clareza a divergência mais profunda entre utopia e marxismo, a respeito
de homem e sociedade, história, revolução, método, não se deve cair no equívoco
de afirmar que a utopia se opõe a qualquer tipo de golpe. Para a utopia, primeiro,
o golpe deve ser evitado e nunca deve ser visto como desejável. O modelo utópico
da revolução é simples: o movimento (utópico) se organiza a partir da base, ideologia, Pedagogia, relações, instituições, cooperação, comunidade, cotidiano, até que,
passo a passo, em círculos concêntricos, milimetricamente progressivos, o poder
vai se construindo a partir de dentro. Sem sobressaltos e sem golpes. Ou, embora
topologicamente seja diferente, por outra imagem: a partir das margens. Qualquer
exceção ou ruptura no processo, em qualquer ponto, significa, na essência, uma
derrota da utopia. Um fracasso das suas propostas.
Devemos suspeitar que haja alguma vinculação entre um traço, a valorização dos atos esporádicos, dos momentos agudos, de prova, do heroísmo, e outro traço: de repente, loteria, providência, milagre. Do ponto de
vista estritamente católico, o martírio não é uma loteria? Eu passo a vida
como uma pessoa medíocre, entre pecados e protelações. De repente, tenho
a oportunidade de apagar todos os erros, e até os acertos, e transformar toda
a minha vida, de um só golpe, em santidade. Embora eu tenha que morrer
em seguida, afinal, nada é perfeito.
No entanto, por outro lado, e contrariando o principal, a aversão pelos
golpes e atos heroicos jamais poderia ser aplicada na sua totalidade. Trata-se
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de um princípio para a ação, de um norte, e não exatamente de um marco
moral intransponível. Mais um critério para opções do que uma fronteira
intransponível. E reconhecer a impossibilidade não é exatamente o reconhecimento de que a utopia está errada. Embora devamos evitar a todo custo
os passos muito largos, eles serão dados, de qualquer forma, e serão erros.
O golpe dado com segurança, quando temos do lado de cá o movimento já estruturado o suficiente para esse golpe, é ruim, mas não tão ruim
quanto o golpe lotérico, quando as chances de sucesso são muito pequenas,
principalmente, digamos, quando o golpe supera a organização e o poder que
conseguimos desenvolver. É o golpe antes da hora, afoito, prematuro. Contraditoriamente, no entanto, se estamos totalmente prontos para o golpe, ele
não é mais necessário. Em outras palavras, como os passos mais largos são
inevitáveis, procuraremos trabalhar sempre na retaguarda, no movimento, nas
pessoas, nas instituições, para que os golpes sejam mais raros e mais seguros.
E há, ainda, outra justificativa para golpes: a história não espera. Nada
garante, muito pelo contrário, que a história estará sempre esperando que
terminemos cada etapa da nossa preparação: estamos prontos para procurar
novos adeptos agora, agora estamos prontos para participar de uma eleição
municipal, agora estamos prontos para organizar uma comunidade, para criar
um instituto de pesquisa. E aí, milagrosamente, surgiria um desafio, exatamente aquele que corresponde à nossa preparação. As nossas forças estarão
concentradas em desenvolver o movimento, nós mesmos, nossas ideias, mas se
a história se precipitar, o que em menor ou maior grau vai acontecer sempre,
se a perseguição, a guerra, a crise – inclusive, Deus me livre, o martírio – aparecerem antes da hora, então teremos que tomar decisões. Esperamos que a
prioridade que tivermos dado à preparação, à pedagogia, ao movimento, etc.,
nos faça também melhores para tomar decisões em situações de crise.
Reduzindo a uma imagem mais topológica, podemos afirmar que a
utopia consiste em um esforço para diminuir a distância entre o lado de
dentro, o desenvolvimento do sujeito (ideologia, personalidade, movimento, instituições) e os fatos (movimento, instituições, política, economia). A
utopia não é, pois, o zero, o momento em que o movimento se confunde
com a ação e os fatos, mas é um trabalho continuado, nunca completado,
de aproximação, e adequação entre o que nós somos e o mundo, o que o
mundo de fato é. Não é o que queremos, mas sabemos que é o que ocorre.
Não estamos no paraíso, mas no mundo.
Utopia e Marx
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Quais as decisões que tomaremos no futuro? Agora é impossível saber. Principalmente porque toda decisão só pode ser tomada a partir daquilo que tivermos nas mãos. Na verdade, o maior problema que a utopia
vê no golpismo e oportunismo é o fato de que são uma postura que leva a
cruzar os braços, e o que a utopia deseja é uma teoria que nos faça ativos,
atuantes, deficientes; que seja capaz de detectar possibilidades, mesmo
aquelas ainda microscópicas ou vacilantes.
São conceitos complexos e assumidamente contraditórios. Há um projeto: a ação pedagógica, pacífica, técnica. Mas sabemos que os erros serão
cometidos. Serão sempre erros e lutaremos sempre contra eles. Não se trata
de hipocrisia: propagar a moral apenas como fachada, quando por trás sabemos que somos imperfeitos. Trata-se, sobretudo, de distinguir, em uma
escala, os erros infantis de erros que cada vez mais e melhor serão cometidos
a partir de uma base: que são as ideias, a personalidade, o movimento. Na
medida em que somos utópicos, que organizamos nossa personalidade e
o movimento, erraremos menos. Esse é o projeto prático, em oposição ao
projeto abstrato, que paira acima de nós e que perseguimos.
Vendo tudo por cima podemos afirmar que o projeto prático confirma,
desdobra, e não contradiz o projeto abstrato. No entanto, o movimento, embora seja a ideologia na Terra, é humano, limitado, histórico e imperfeito. O
movimento não atua no mundo das ideias, mas em circunstâncias rápidas, por
seres humanos que não são na sua totalidade a expressão da ideologia, exigindo decisões dramáticas entre opções aparentemente irrelevantes para a teoria.
As ideias e o movimento são, ambos, imperfeitos, prematuros, fadados ao erro
e à imoralidade em quase todos os casos; no entanto, o movimento é mais.
Não somos eficientes apesar das nossas ideias, mas são somente nossas
ideias que podem nos tornar eficientes. Elas são nossa força e é por elas que
somos fortes. O que estamos afirmando é o contrário de Maquiavel. São
nossas ideias, particularmente o socialismo, que nos induzem a afirmar que
a opção pela pedagogia, pela paz, pelos meios não violentos constituem o
nosso caminho, mas mesmo assim ficamos pesarosos com os pobres, os excluídos, que não podem se defender. Uma semente, um de nós, uma palavra
ou uma ideia, desde que coerentes, valem mais do que uma posteridade mais
numerosa do que a de Abraão, mas distanciada do ideal.
A mesma questão já foi abordada no livro Elogio da pedagogia: a via
utópica cria um peso na consciência. Quando optamos por fazer as coisas
508

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

corretamente, seguindo os trâmites necessários, quando renunciamos a corrigir os erros mais imediatos e investimos nos erros mais estruturais, quando
deixamos o torto torto e procuramos colocar o alicerce naquilo que ainda
não está estragado, ficamos pensando em quantas pessoas poderíamos salvar
se tudo fosse mais rápido. E por um momento equivocado pensamos se a
utopia estaria vinculada não à sensibilidade, e sim à insensibilidade. Apesar
dessa angústia, a resposta é taxativa: se andássemos mais rápido, não salvaríamos pessoa alguma. Nossa ação seria como qualquer ação, mas temos
a impressão de que sim, de que seria melhor agir mais rápido. Ficaríamos
menos angustiados, talvez, contudo, não salvaríamos um número maior de
pessoas, e se salvássemos o faríamos menos bem. Vamos optar sempre pela
via pedagógica, mesmo que sejas mais lenta, e como somos e pretendemos
ser sempre socialistas e, portanto, sensíveis, vamos sofrer sempre por não
termos sido mais eficientes e mais rápidos, vamos sofrer por todos aqueles
que deixamos de salvar por causa da nossa lentidão.
O argumento mais forte contra esse, que é genuinamente socialista, é o seguinte: quando a utopia propõe uma ação pela base, por fora, não está propondo
que outras formas de ação devam ser abandonadas. Um movimento socialista,
de acordo com a concepção utópica, não deve ser centralizado, nem comandado
por uma atividade principal, mas deve ser diluído entre diversas ações, tais como
pesquisa, amizades, esportes, religião, educação de crianças, ascese, construções,
revolução nos hábitos mais cotidianos, institucionalização. O putchismo, golpe
de estado, é um erro, mas é mais errado ainda se for o centro e se absorver todos
os desdobramentos laterais da revolução utópica pedagógica.
Não estamos falando só da concepção utópica de revolução, e sim
também da concepção utópica de movimento. O movimento utópico não
é uma cunha, um punho, um aríete, mas se esparrama e se constitui amplamente, fundado em diversos pilares, consistente no maior número de
pontos que for possível, etc. E não está voltado de imediato para fora, mas,
pelo contrário, é só a partir de dentro e da resolução de problemas postos a
partir de dentro que se volta para fora.
Podemos chamar essa solução de cota. Quer dizer, uma empresa ou o
governo, como têm diversos setores ou ações para empreender, determinam
uma cota para cada uma. Seguindo esse procedimento, não se corre o risco de
cuidar sempre e apenas dos problemas mais iminentes, mas prementes, e assim se descuidar dos problemas mais fundamentais, eminentes, para sempre.
Utopia e Marx
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Uma pessoa ao começar um ano pode dizer, eu quero estudar durante
este ano pelo menos quatro horas por dia, vezes 365 dias, porque estudar é
sempre um propósito que pode ser adiado. Planejando quatro horas por dia
durante um ano de estudos ele se defende da possibilidade de passar a vida
toda cuidando de problemas mais prementes, como sexo, dinheiro, saúde.
O objetivo da cota, por outro lado, é também cuidar dos problemas
fundamentais e reservar, ainda, tempo para problemas mais corriqueiros,
tais como um cano que se rompe, um cheque sem fundo, responder a um
email. A cota garante espaços, a partir de um planejamento, fundado em
uma ideologia, tanto para o que é mais importante quanto para o que é mais
imediato. Esse subonceito não é simples, nem linear.
Se for possível resumir, com grande empobrecimento, seria o seguinte:
há uma angústia. A utopia exige atuar nos fundamentos. Mas, como, como
viver em comunidade, se dedicar à filosofia e à reflexão, quando há pessoas
morrendo de fome, guerras, injustiça, tarefas inadiáveis na educação? A utopia propõe, não que as ações paliativas sejam abandonadas, e sim que a própria utopia atue como a exigência de uma contínua volta aos fundamentos.
Ora, o conceito apresentado no último parágrafo é um viés do conceito apresentado por Lukács (página 140) ou vice-versa. A questão é, sou
socialista porque há pessoas que sofrem, excluídas, ou sou socialista porque
somente assim posso gostar de mim mesmo? Meu projeto é o socialismo ou
o heroísmo? Fazer as coisas que devem ser feitas, seguir os trâmites, significa
renunciar aos meus sonhos da adolescência, quando eu me via com o punho
levantado como Lenin, como Fidel em Sierra Maestra, ou como Guevara
afundado nas florestas da Colômbia, ou à frente da Grande Marcha, como
Mao? É preciso amadurecer bastante para me enxergar como Gandhi fazendo greve de fome. Ou como Marx em suas intermináveis pesquisas na Biblioteca de Londres. Não como se aqui ele estivesse cumprindo uma função
chata, mas indispensável para a verdadeira ação que viria depois, e sim como
se ali na biblioteca é que estivesse acontecendo a verdadeira ação.
Enquanto, pois, os atalhos continuam sendo tomados, os erros cometidos, os atropelos, enquanto almas caridosas curam os enfermos, enquanto
a ONU combate a fome no mundo, portanto, sem pretender diminuir nenhuma destas ações, a utopia propõe que, paralelamente, se empreenda consistentemente uma ação pelos fundamentos, pedagógica, filosófica. Uma ação
utópica. Não que conduza, exatamente, a uma resolução definitiva de todos os
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problemas do mundo. No significado que tem em parte a expressão “extirpar
o mal pela raiz”. Talvez sim, também, mas o importante é que renovadamente
a utopia seja o movimento gerador desta exigência de agir nos fundamentos.
Sempre, enquanto os outros corrigem os problemas, a utopia a cada
momento procura encontrar a raiz dos problemas. Não só dos problemas,
pois seria ver apenas o lado negativo do conceito, mas a raiz das coisas. No
pensamento e na ação (o que não impede que as mesmas pessoas que cuidam dos fundamentos cuidem das pessoas próximas, doentes, excluídos, etc.
Não é necessário que haja uma divisão de tarefas; eles cuidam dos problemas
postos, e nós pomos problemas radicais).
Enfim, uma conclusão. A utopia assume esse espaço e contradições.
Temos necessidade de um projeto e de sermos fiéis a ele, e temos por outro
lado necessidade de sermos efetivos, porque somos responsáveis pelos que
sofrem. Eles dependem de nós. Que as opções vivas sejam feitas sob a luz,
e como a consequência mais absolutamente fiel, embora não simples, das
ideias eternas. A ideia é a nossa força e a ideia exige que encaremos com paixão a dificuldade de fazer escolhas. Escolhas que não podem ser previstas, e é
nesse sentido, exatamente, que são opções vivas. E é nesse sentido que se define esse espaço como moral: problemático, de difíceis reflexões e decisões.
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1) Putchismo e ciência. Não devemos pensar que o putchismo seja apenas
a transposição de uma falha de uma forma de pensar antiga para a modernidade:
Maquiavel, e depois Marx e Lenin, entre outros. E assim estaríamos atacando o
marxismo, dizendo que ele conserva restos de um pensamento ilógico e irracional, admissível em outros tempos, mas não hoje. Não seria correto.
A não ser em um significado muito amplo: os conceitos de transformações sociais, institucionais, democracia, tecido celular, sociedade civil, e
o próprio conceito da sociedade como um todo muito complexo são conquistas recentes, que somente agora estão se consolidando. Só para dar um
exemplo, o conceito de que “existe uma tecnologia para se resolver conflitos,
que a sociedade vem desenvolvendo através dos séculos”, embora não apareça de uma só vez, pois está presente em diversos autores (em Dewey , por
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exemplo), só aparece maduro no livro Para a reconstrução do materialismo
histórico, de Habermas, publicado em 1976.
O putchismo está bem alojado na ciência do século XIX. A predileção
por um golpe é coerente com a análise científica do capitalismo, da história,
da sociedade. A ciência permite compreender a sociedade, a história, para
identificar o momento correto, o ponto máximo, mínimo, em que a história
se quebra ou após um longo processo se modifica qualitativamente, em que
se opera uma guinada (desabrochamento, ruptura, salto).
A maior falha dessa acepção de ciência é não examinar o movimento,
aquele que dá o golpe. Por que a mentalidade do século XIX se perguntava
sobre a sociedade e a história, mas não se perguntava sobre como organizar
o movimento cientificamente? Não sabemos a resposta, mas certamente justificaria uma tese ou livro.
A ciência do século XIX estava um pouco obcecada pelo objeto e não
fazia parte de sua estrutura se perguntar pela relação e pelo sujeito (sujeito
– relação – objeto). A ciência do século XIX tentava apresentar a sociedade como um objeto poderoso que obedecia a leis. E não estava dentro de
suas possibilidades apresentar a sociedade como um conjunto problemático,
contraditório, cheio de detalhes, institucional, impossível de se abarcar com
um único olhar, nem com uma única linguagem (e também que se pode
apresentar apenas a partir de diversas abordagens).
A utopia, como às vezes se diz, está voltada para o próprio umbigo.
Utilizando outra imagem igualmente conhecida: que os utópicos estão nas
nuvens. Marx supera os utópicos que o antecedem porque é científico. O
que significa: se apoia em uma teoria sobre a sociedade e o seu desenvolvimento. É secundário, aqui, se a teoria em questão é correta ou equivocada.
Proudhon já tinha identificado e investido no novo veio socialista. E
outros anteriormente tinham preparado o terreno. Morus, por exemplo,
com sua famosa teoria sobre os carneiros (o desenvolvimento da indústria
têxtil inglesa, para exportação, era responsável pelo aumento do número
de carneiros, destinados à produção de lã, e assim as pastagens avançariam
sobre as plantações, além de consumirem um número de horas de trabalho
muito menor. Daí o crescimento do desemprego e da miséria).
Topologicamente, o marxismo olha para a realidade (externa), se interessa por ela, e apenas secundariamente se preocupa consigo mesmo, e a
utopia olha para si mesma, para seus sentimentos e para a sua razão, e apenas
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secundariamente olha para a realidade. Muitas vezes, até, a combinação de
interesse pelo próprio mundo psíquico, por suas dificuldades, construção,
e desinteresse provisório pela realidade formam um todo, onde uma coisa
depende e só faz sentido com a outra.
Agora , roçamos a problemática do capítulo dialética e metafísica. O
marxismo é dialético e a utopia é suspeita de vinculações mais estreitas com a
metafísica. Mas aqui nos interessa um ponto específico do conceito de ciência.
Um médico, no significado de que estuda o doente e a doença, é como se a
espreitasse e se perguntasse o que fazer, em que ponto agir, etc. Compreender
e agir. Conceito bastante diferente do utópico: compreender, desenvolver uma
linguagem, agir continuamente como quem compreende, estabelecer uma relação, não simplificar. Instituir o espaço da compreensão, não se apressar para
passar à ação afoitamente, fazer da ação o desdobramento natural da compreensão. Compreender é parte da cultura e da vida em sociedade.
A concepção marxista de ciência lembra o conceito corrente entre estudantes de Química e Física, talvez um pouco menos entre biólogos e médicos. A ciência seria parecida com uma atividade do tipo hobby. Não no
significado de que não seja profissional, importante, ou competente, e sim
no significado de que o cientista se debruça sobre objetos, os manipula, observa. O instrumento e o momento oportunos não são todo o oportunismo,
mas não deixam de ser uma parte.
A ciência, enquanto procedimento intelectual, é ampla, cuida de todos
os detalhes, recolhe todas as pistas, mas se ela busca no objeto ou no mundo
um ponto fraco, o melhor momento para se dar um golpe, aí ela deixa de
ser ampla e se aproxima do putchismo. A ciência na concepção marxista está
voltada para o objeto, e a ciência utópica dá um passo atrás e só chega ao objeto depois de ter passado pelo sujeito e pelo verbo (técnica, meio, relação,
metodologia; a metodologia para o marxismo não está antes nem por fora
da ciência, mas é parte dela). E mesmo no que se refere ao objeto, detectar
seu ponto fraco, ou determinar as leis que o regem não coincide com aquilo
que a utopia estabeleceria como compreender um objeto.
As preferências utópicas, que não vamos definir aqui com precisão, estão
mais no seguinte rumo: estabelecer um fórum em que diversas abordagens
dialogam entre si. E assim desenvolver uma linguagem, com palavras, conceitos, estruturas. Não se trata diretamente de compreender o mundo, mas
de desenvolver uma linguagem e estabelecer um ambiente fértil para que as
Utopia e Marx
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diversas linguagens e partes de linguagens se relacionem umas com as outras.
O problema não é o mundo, mas a cultura que media nossa vida no mundo.
Fica aqui a sugestão de se estabelecer todas as iniciativas e praxes para inaugurar, instaurar, instalar, desenvolver um espaço exatamente para se compreender as duas concepções de ciência. A ciência do século XIX, em particular a
marxista, que é voltada para objeto, leis, que é aguda, que funciona como um
todo orgânico e fortemente articulado, encantada e ambientada na Biologia e
na Física. E a ciência utópica, candidata a coincidir com o século XX e XXI:
cautelosa, ampla, minuciosa, encantada com a educação e a linguística, capaz
de metodologias diferenciadas, que adia as sínteses e antes disso se sujeita a um
fórum diversificado de acordos não garantidos. É preciso reconhecer que o presente livro todo, embora rodeie esses conceitos, não os enfoca decididamente.
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2) Utopia e marxismo diante do voluntarismo. Em princípio, o marxismo,
principalmente o marxismo de Karl Marx (marxianismo), mais do que o de seus
seguidores, tende a examinar o problema da revolução a partir das condições
revolucionárias, da história e das crises. Procura manter os olhos voltados para
a realidade social e política. E os utópicos tendem a se preocupar mais com a
organização de um movimento. Não tanto com as condições objetivas, portanto, e sim em se organizar para ter efetivas condições – que em contraposição
poderíamos chamar de subjetivas, mas que com maior precisão se referem ao
movimento – de processar a revolução. Digamos, os marxistas olham para o
objeto, para fora, e a utopia olha para trás e para dentro, para o sujeito.
Como são as coisas, para o marxismo e para a utopia: o que fazer para
que sejamos aquilo que vai transformar as coisas naquilo que desejamos, e
como desejar melhor; desejar com técnica e com mais qualidade. ciência, no
caso do marxismo, significa compreender o objeto, quando, em que circunstância poderemos dar o golpe. E tecnologia, para a utopia, significa quem e
como, o que devemos fazer para que sejamos o sujeito adequado para efetuar
as mudanças e para efetuar as melhores ações. Inclusive, o que fazer para pensar melhor o que desejamos. Isso está mais ou menos claro e estabelecido. Mas,
e na ação, quais as consequências das bases abstratas? É o que veremos.
Não podemos deixar que fique em branco a vinculação entre putchismo (passando pelo marxismo) e voluntarismo. Pois, todos sabem, a
vinculação mais natural se dá entre utopia e voluntarismo. Os utópicos,
de acordo com esse recorte, são os socialistas que, em vez de acreditarem
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nas chamadas condições materiais e objetivas ou nas situações revolucionárias e crises, acreditam que, seja qual for a situação, é possível produzir
tais condições, produzir fatos, o movimento e o militante, que sempre é
possível tecnicamente conseguir as transformações sociais. A vontade seria
o ingrediente fundamental, ou, mais amplamente, o trabalho continuado,
paciente, conquistar novos elementos, o trabalho material, intelectual. Tais
tarefas dependem mais de nossas potencialidades e deficiências do que das
condições objetivas externas, da política e da economia.
Como ficamos? Em princípio, trata-se de um equívoco. Pelo menos,
é um equívoco vincular entre si estas três coisas: putchismo, marxismo e
voluntarismo. O putchismo só é admitido no ambiente marxista quando
liberto do voluntarismo. Em outras palavras, existe outro putchismo, ou
uma outra face do putchismo, que não é marxista, e consiste em acreditar em uma vitória da revolução socialista a partir de um golpe, “mesmo
quando não houver quaisquer condições favoráveis: históricas, sociais, políticas, econômicas”. A utopia também acredita em algo parecido, mas não
a partir do golpe de um pequeno grupo, e sim a partir de um desenvolvimento complexo e consistente de uma ideologia, ascese, educação, cooperação. Ou, ainda, marxismo e utopia se aproximam do voluntarismo, e aí
se tocam, o marxismo utilizando como caminho o putchismo e a utopia,
a pedagogia, instituições e movimento, mas ambos afirmando que independentemente das condições materiais é possível transformar o mundo,
provocar uma revolução. (Apesar de que, pelo menos faz sentido, estamos
defendendo a ideia de que o Putchismo é uma dissensão dentro do marxismo.) Marxismo e utopia transitam pelo voluntarismo, digamos, mas o
fazem de uma forma bastante diferente.
Apenas de passagem: também não é correto fazer a relação utopia-voluntarismo, marxismo-fatalismo-passividade. O marxismo, pelo contrário, enfrenta com coragem esta dificuldade: como, sendo uma ideologia da
ciência, se constituir em uma ideologia da ação revolucionária?
Mesmo que o mundo não esteja pronto, é possível que em um determinado momento aconteça a revolução social e política, não pela evolução
ou transformação, nem em um momento de crise previsível, nem como resultado de um processo passível de se compreender pela ciência, e sim – que
seja – em um momento fortuito, como se fosse apenas um acontecimento.
De tal forma que nenhuma explicação soe convincente.
Utopia e Marx
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Talvez, em alguns momentos, o universo entendido como ciência tenha um momento de distração. Essa hipótese pode ser incômoda para o
marxismo, mas não se pode dizer que seja absurda. O estágio atual das Ciências Humanas, felizmente, não sepultou ainda totalmente a nossa esperança
de que o homem possa ser um interferidor . Como a ciência não cobre toda
a superfície da possibilidade; no momento em que a Ciência se retira, pisca,
soluça, talvez o homem consiga interferir.
Talvez soe como uma brincadeira. O que deve ser registrado é que nós,
utópicos, não nos entusiasmamos com o pressuposto da ciência absoluta: o
fatalismo, as coisas preconfiguradas, leis rígidas, regularidade absoluta dos
fatos. Trabalhamos com a possibilidade de que neste universo o futuro não
seja o desdobrar necessário do presente.
No livro Escola e democracia, Dermeval Saviani agrega à utopia a característica da ingenuidade (não críticos: ausência ou incapacidade de crítica),
por não levar em conta os condicionantes sociais . Ora, apenas os utópicos
históricos, alguns e em parte, eram ingênuos. Não se pode pensar que um
utópico depois do século XX seja ingenuamente voluntarista, do tipo “pensamento positivo”. O utópico aposta na possibilidade de interferir, mas sempre
com um pé atrás, com todas as cautelas, principalmente porque sabe que as
possibilidades de interferência crescem na medida em que diminui a ingenuidade. Inclusive, se há ingenuidade em acreditar que podemos construir o
futuro a partir do nada, há ingenuidade também no endeusamento da ciência.
Sem esquecer que faz sentido acreditar que os ingênuos herdarão a
Terra. A pureza, o ímpeto, a capacidade de convencer, podem ser muito
mais eficientes do que a ciência e o rigor acadêmico. Digamos que há na
configuração utópica dois traços aqui contraditórios. De um lado a pomba
e do outro lado, a serpente.
Distinguir a utopia do pensamento positivo, do entusiasmo, voluntarismo, motivação e assemelhados parece uma atividade óbvia e desagradável. Não
há suspeitas sérias que liguem uma coisa à outra, utopia e pensamento positivo, por exemplo. Desagradável, mas muito útil, pois, se não há suspeitas sérias,
motivos palpáveis, há suspeitas subliminares, e seria um avanço, se a vinculação
ficasse claramente afastada. Fica a sugestão para uma futura pesquisa.
Sobretudo, a utopia não acredita exatamente na vontade. E muito menos na vontade individual. Mas situa toda a sua problemática na linha (que
não é rigorosa): que começa pela engenharia da ideologia, pedagogia, ascese
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(transformar a si mesmo), e depois passa pelo movimento, uma instituição
que é o próprio processo de transformação da sociedade, e só então, no fim,
chega à política e a instalação da utopia.
Partir de si mesmo, e daí para o movimento, não significa exatamente confiar na vontade. Mudar a si mesmo depende de um conjunto muito complexo
de fatores. Portanto, em vez de vontade, melhor seria dizer pedagogia. Embora
não seja o ponto de partida, nem a linha principal de reflexões, a utopia, e aqui
ela se aproxima mais do marxismo, procura compreender os condicionantes
sociais da vontade e do pensamento, a Sociologia do Conhecimento, a história
da cultura e do pensamento, a situação característica do pensamento na história.
Dizer vontade pode causar má impressão, do tipo basta querer para
conseguir. Simplista. Querer é muito complicado, conseguir o querer é um
dos objetivos mais decisivos e difíceis da longa marcha para o socialismo. A
utopia não acredita só na vontade, principalmente, porque este “só” implica
simplismo, que é um corpo absolutamente estranho dentro da utopia. A
noção de complexidade e dificuldade é fundamental à utopia, e a diferencia
não só do voluntarismo, mas também, embora não tanto, do marxismo.
Além de um detalhe fundamental. Não há essa cisão, essa muralha entre querer e conseguir. Desejar amplamente e bem é tão improvável, difícil
e complicado quanto (conseguir transformar esse desejo) transformar toda
a sociedade em uma utopia.
Alguém poderia afirmar que o voluntarismo absoluto (tudo depende
só de mim) só é possível em um tipo de utopia, nunca no marxismo. Em
nenhum tipo de marxismo. Parece correto, mas, sem dúvida, a utopia absolutamente voluntarista é uma deturpação da utopia.
O fato de que uma doença seja mais possível entre utópicos do que entre marxistas diz pouco sobre os utópicos em geral. Tanto quanto os planos
de Platão e Thomas Morus para unir à força e artificialmente os casais mais
saudáveis para conseguir uma raça melhor.
Ou, de outra forma, o voluntarismo é uma ideia que se sente em casa
dentro da ideologia utópica, e na marxista pareceria um estranho, destoando. O marxismo sempre procuraria considerar a revolução como um evento
dependente da realidade e de uma análise científica da realidade. Só, completamente independente em suas possibilidades em relação à nossa vontade
e determinação, ou, na hipótese mais suave, reservaria um papel bastante
dependente e secundário para nossas iniciativas.
Utopia e Marx
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Ora, embora seja uma questão que exige mais tempo, parece pouco
provável que um utópico, mesmo insistindo no movimento, acredite que
seja possível organizar um movimento em quaisquer circunstâncias. Ou
que, embora não seja tão difícil, que um bom movimento possa crescer o
suficiente ou possa manobrar eficientemente a ponto de tomar o poder, em
qualquer circunstância.
O mais correto seria dizer que um utópico acredita que em quaisquer circunstâncias é possível fazer alguma coisa, desde um gesto ínfimo, como escrever
uma frase de protesto na parede da prisão, ou ficar horas pensando na fuga, ou
enfrentar a difícil tarefa de construir primeiro a própria personalidade, ou proferir um discurso, mesmo que sem ouvintes, para só depois mudar o mundo.
Como já afirmamos outras vezes, e voltaremos a afirmar, Lenin está
mais próximo da utopia, se comparado com Marx, principalmente neste
significado preciso: Marx se movimenta mais na análise das condições objetivas, desenvolvimento histórico e crises, e Lenin se movimenta mais nas
questões de organização do movimento. Não totalmente, mas um pouco
mais do que Marx. Embora movimento para Lenin seja um conceito mais
estreito do que o utópico, estreito porque quase sinônimo de partido político e outras organizações políticas de trabalhadores.
Movimento e pedagogia, de um lado, são utópicos, e se opõem ao putchismo e oportunismo, que não são exatamente marxistas. Mas que são desvios marxistas muito próximos, são tendências muito justificáveis dentro do
marxismo. O que temos aqui neste livro chamado de patologias (tendenciais).
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3) O grupo, para o putchismo e para a utopia. Estamos expondo o
conceito de putchismo apenas porque representa um ponto relativamente
simples, mas que nos ajuda a esclarecer o conceito que perseguimos: a concepção de mudança pelo centro, e também, indiretamente, o seu oposto, a
mudança pelas margens, sobretudo a pedagógica. A topologia, se não sempre, mas principalmente nos princípios, se sente tentada a compreender um
conceito a partir do exagero, daquele conceito levado a um extremo. Que é
tendencial, mas também, geralmente, patológico.
Examinemos aqui uma dificuldade que, em princípio, é superficial.
Grupo faz parte da constelação das ideias utópicas. Diversas ideias são próximas de grupo na utopia: a revolução a partir da comunidade, do movimento,
de cada indivíduo; o exemplo, a transformação a partir de pequenas experi518
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ências. Entre os marxistas, pelo menos dentro de uma das variantes do marxismo, se pensa na revolução executada por um putch, um golpe aplicado por
um pequeno grupo de revolucionários profissionais que saibam conduzir com
movimentos precisos uma elite mais ou menos consciente. E não só o putch
enquanto golpe de estado, mas no marxismo quase sempre aparece a figura
da vanguarda, setores da intelectualidade e do proletariado, instituições mais
avançadas, tecnologia, saber o momento exato, o ponto em que a situação
está madura. Essa dificuldade é superficial evidentemente, pois está claro que
se trata de propostas muito diferentes. Apesar da presença do grupo nas duas
propostas, grupo é uma coisa na utopia e outra coisa no marxismo.
Mais marcante, como diferença, é que embora o marxismo possa refletir sobre como se constitui um grupo revolucionário, nunca pensa como
constituir um grupo, quando ele não existe. Ou seja, o marxismo reflete
como o grupo se constitui, naturalmente, pelas leis da história e da sociedade. E nunca as regras, técnicas, expedientes para se constituir um grupo,
quando, não existindo, temos motivos para desejar que existisse. O princípio utópico de ir ao princípio, aos fundamentos, preparação (no primeiro
capítulo de O elogio da pedagogia), etc., não faz parte da estrutura marxista.
Nem, principalmente, conceitos como a dura catequese no corpo a corpo, a
minúcia do exemplo cotidiano.
Quais as vantagens de se fazer a revolução com um grupo pequeno?
A primeira é óbvia, é que parece ser mais fácil e provável formar um grupo
pequeno do que um grande. Mas há outras. Ele é mais ágil, inteligente, é
mais capaz de detectar o momento, mais fácil de se esconder, tem maior
unidade ideológica, a comunicação entre seus membros é mais rápida e fácil,
as relações aí dentro são mais humanas. Mas também há desvantagens. Há
no putchismo alguns resquícios da admiração por heróis e desprezo pela
turba ignorante. Um grupo tende a valorizar indivíduos ferozes, pois não
há tempo para observar quais pessoas mereceriam mais nossa confiança ou
admiração, por sua identificação com a nossa ideologia e também por terem
menos desequilíbrios psicológicos. O grupo, por ser muito rápido, pode
percorrer muito rapidamente o caminho da heterodoxia e da heresia; não
há tempo para que o grupo desenvolva qualidades pessoais. A própria ideia,
uma tentação, de se acreditar que um grupo pequeno merece mais confiança
é muito duvidosa, pois talvez seja exatamente o contrário: um grupo rápido,
esperto, preciso não é nada confiável.
Utopia e Marx
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Além disso, começar de um grupo menor para um maior é quase inevitável. Mesmo uma ação, política ou pedagógica, dirigida a todos ou a
grandes contingentes da população, há de sempre atingir primeiro uns indivíduos mais do que outros. O grupo mais confiável há de ser sempre menor
do que o grupo menos confiável. Menor, mas não um putch revolucionário.
Mesmo quando o grupo é pequeno, para a utopia, jamais podemos pensar que nós somos os melhores e temos que corrigir os erros dos outros, pelo
contrário, nós é que estamos errados, o nosso grupo (elite, vanguarda) deve ser
concebido sempre como aquele que tem problemas, pois os erros dos outros
não nos competem. Só podemos corrigir os erros dos outros corrigindo os
nossos próprios. Mudar a partir de nós mesmos não significa, para a utopia,
que nós estamos certos e vamos mudar o mundo e sim que vamos nos mudar
e que a nossa mudança, sempre a nossa, nunca a dos outros, vai aumentar
em círculos concêntricos até atingir a totalidade. Vai aumentar não é o termo
correto, vamos mudar a nós mesmos e quem sabe, isso é uma parte da nossa
ação, pode ser que venhamos a mudar os outros também. Nessa ordem.
O marxismo (a não ser na proposta apresentada por Gramsci, e nas
concepções que começam a surgir logo após o arrefecimento das revoluções
vitoriosas de Cuba, China, Angola...) é suspeito de conceber a revolução
como um processo agudo, que pode ser resumido na fórmula: dar um golpe
bem aplicado, no momento certo. O que muitas vezes exige um pequeno
grupo de revolucionários de elite, treinados ou selecionados.
Às vezes, embora essa suspeita seja exagerada, o marxismo não passa
de uma ciência do (cujo objeto é o) momento; compreendemos toda a
história somente para determinar esse momento de fraqueza. Ou melhor, a
combinação de fraqueza da classe ou do sistema capitalista com a força da
classe operária. Não uma ciência ou tecnologia de como dar ao proletariado
a consistência necessária para assumir a responsabilidade, quando surgir.
O Leninismo, sim, poderia ser concebido como uma ciência (na verdade
os primeiros passos para uma) do desenvolvimento da força capaz de
aproveitar este momento, mas nunca o marxismo de Karl Marx.
Há uma profunda diferença entre marxismo e Leninismo. O marxismo é uma teoria da sociedade, e o Leninismo é uma teoria da ação política.
O marxismo não é só uma teoria da sociedade, mas na sua essência rejeita
uma teoria da ação, rejeita ocupar, deter-se e habitar, com todas as consequências, esse espaço. Quanto ao Leninismo, seria equivocado e desonesto
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afirmar que para o Leninismo a verdade é um apêndice da competência,
contudo, isso é menos equivocado em relação a Lenin do que em relação a
Marx. Quando Lenin busca a verdade, a Teoria Política, a sociologia, a filosofia, seus olhos estão mais adiante postos no problema da competência do
partido e do grupo dirigente.
Não concordo com a afirmação de que o marxismo é uma teoria imediatista de onde vai ocorrer a revolução, como um vaticínio da iminência de
uma reviravolta, cuja divulgação teria por objetivo apavorar o inimigo, etc.,
ou seja, a afirmação de que por trás da pretensão de seriedade científica o
marxismo seja apenas fútil, mas sem dúvida essa suspeita é verossímil.
O marxismo permite essa visão, se olhado por certo lado. De que é
suspeito de ser uma visão parcial e equivocada. Ainda que seja muito mais,
positivamente, do que isso. O marxismo não é uma teoria oportunista da
ação. Não devemos confundir a teoria marxista, legada pelos trabalhos de
Marx e de outros marxistas, com o caráter muitas vezes panfletário, polemista e até mesmo pessoal que cercou o seu surgimento histórico e circunstancial. É muito natural afirmar que o surgimento de um trabalho intelectual
pode estar parcialmente muito aquém de suas dimensões e do seu conteúdo.
Aquém do que se espera dele. Da mesma forma que circunstâncias grandiosas podem dar à luz produções intelectuais medíocres.
A vinculação entre utopia e de baixo para cima não é equivocada? O
correto não seria de baixo para baixo? E depois, pelas reverberações dessas
transformações subterrâneas e laterais, solapar o centro? O grupo da utopia
está na beirada, o grupo do marxismo está no centro. Uma coisa é se unir na
medida em que se foge da sociedade para uma vida exemplar e de fidelidade
à fé, e outra coisa é se unir para tomar de assalto o núcleo do poder. A diferença é profunda, a semelhança superficial.
É bastante primária a vinculação grupo-centro, totalidadebeiradas. Em que sentido a beirada é melhor do que o centro, ou
melhor, do que um grupo de intelectuais heróis (ou, em outra versão, do
que revolucionários profissionais)? A sociedade, apesar do capitalismo,
produz na sua extensão uma grande multiplicidade de bens culturais
e instituições. Eventualmente, sem dúvida, esses bens se encontram
no centro. Mas o centro costuma ser um feudo da classe opressora, e
costuma ser mais facilmente apossado pelo poder e pelo dinheiro,
uma vez que suscita maior interesse. Não pode haver uma revolução
Utopia e Marx
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totalmente descentralista. As beiradas são ricas de cultura, porém são
ricas também de preconceitos, de deformações.
Quando a utopia opta pela beirada, nesse significado acima, opta pela
multiplicidade. Por que, então, um grupo? Um pequeno grupo? Exatamente
porque o processo pedagógico é complexo, e “muitas pessoas” significa simplismo. Nada se pode planejar com muitas pessoas, a não ser atropelando os problemas. Quando os mineiros afirmam que o angu quente se come pelas beiradas, o
que se quer dizer, entre outras coisas, é que é preciso começar pelo pequeno, por
pequenas experiências, por mim mesmo, pelas minhas ideias, relações.
O marxismo se propõe como uma ideologia para todas as pessoas, e a
utopia não. Como a utopia se baseia na conversão, pode-se até pensar que
as pessoas um dia seriam de certa forma todas utópicas no mesmo significado em que hoje de certa forma todas as pessoas são um pouco cristãs e
socialistas (se os ocidentais forem comparados com os chineses e japoneses,
por exemplo). Porém, sem dúvida, não se pode pensar que seria desejável
que em qualquer ponto do futuro todas as pessoas da Terra sejam utópicas
fervorosas e crismadas, entusiasmadamente utópicas, ortodoxas, etc.
O que a utopia propõe para todas as pessoas é a federação: as pessoas
adotando diversas ideologias, vivendo suas ideologias concretamente, naquilo que genericamente chamamos de comunidades, e que no conjunto se
promova o diálogo e que as pessoas possam transitar entre as diversas ideologias, tanto enquanto uma forma de pensar o mundo quanto como uma
forma de se relacionar politicamente com as outras pessoas.
Nesse significado, por certo ângulo, o marxismo é uma ideologia para
todos e a utopia é uma ideologia para só um grupo. A utopia para todos, a
federação, é a diversidade, patrocinada pela utopia, que, contudo, se retira e
se mantém em espaços necessariamente restritos. A utopia – que para evitar
confusão podemos chamar de – ortodoxa, torna-se dentro da federação uma
ideologia, e uma comunidade, e um movimento, entre muitos outros.
Na federação, inclusive, ao contrário do que acontece na República,
de Platão, os utópicos não ocuparão necessariamente o poder, pelo menos
não diretamente, como pessoas. A federação pode ser constituída com forças
humanas, grupos, pessoas e instituições, que provêm de outros movimentos
e ideologias, tais como cristianismo, anarquismo, etc., e de alguma forma
renovada de marxismo e de, embora custe afirmar, de liberalismo. Embora
no fundo, para um utópico, o desejo mais legítimo seria de que um dia o li522
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beralismo se transforme em peça de museu, que desapareça da face da Terra
como aconteceu com os maniqueístas.
A dificuldade (topológica) é mais profunda. Embora a utopia seja a
beirada, da beirada para o centro, se processa também, vista por um outro
ângulo, a partir de dentro, de baixo, dos fundamentos. As estruturas são as
beiradas, como já temos visto sob outros ângulos. Há uma estranheza nesta
vinculação, mas em parte se trata de um jogo de palavras. Selecionado o ângulo adequado, fica claro, e sabíamos disso desde o início, que chegar a um
objeto pelas beiradas significa uma abordagem mais cuidadosa, em longo
prazo, estrutural. O meio significa o superficial, direto, imediato. Ou seja,
dependendo do ângulo, em um deles a estrutura e o de baixo são o centro, e
pelo outro ângulo a mesma estrutura e o de baixo é que são o centro.

O conceito de processo: manipulação e tramitação
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Vamos, aos poucos, preparando o nosso conceito de processo de forma a
ser utilizado no ambiente político, cujo alvo principal, que caracteriza melhor as
distinções entre marxismo e utopia, é o conceito de putchismo. Manipulação,
oportunismo, tramitação e pedagogia estão entre os personagens principais dessa
conceituação que se pretende, sempre, a serviço de uma compreensão topológica.
1) Termos, espaços, distinções. Parece óbvio que nem todas as pessoas,
quer dizer, todos os leitores, leem com prazer considerações sobre distinções
entre termos e conceitos. O que torna esse item um pouco mais suportável é
o fato de que pode e deve ser lido, como foi escrito, dando mais importância
para os conceitos do que para a terminologia em si. Que a terminologia seja
apenas um instrumento para esclarecer conceitos topológicos.
Vagamente, podemos dizer que aqui nos dedicamos primeiro a distorções
ou fidelidade, ou seja, a firmeza em seguir um determinado ideal e os desvios ou
patologias. E que depois, mais para o fim, nos dedicamos ao positivo, a distinguir os diversos conceitos positivos, de processo, consequencialidade, coragem.
Este item tem a estrutura de um parêntesis ou rodapé. E, embora possa ser
interessante, não buscaremos, aqui, colocar uma ordem rigorosa entre os diversos
conceitos e termos que podem ser representados, por exemplo, por idealismo.
Fidelidade e distorções. Podemos sugerir que o oportunismo é exagero,
Utopia e Marx
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distorção e ou degradação da dialética, assim como o exagero da metafísica
ou idealismo seria, em um primeiro degrau, dar as costas para a realidade e
depois, mais além, na falta de um nome melhor, o procustismo ou doutrinarismo (Lenin, página 101 de Esquerdismo, doença infantil do comunismo).
Procusto teria sido um assaltante grego que fazia uma cova antes de
assassinar suas vítimas, e que por isso se via obrigado a, em alguns casos,
amputar uma parte de suas pernas para que tivessem o tamanho de suas
covas. E assim se tornou o símbolo dos teóricos que amputam fatos para que
caibam em suas teorias. Ou que esticam, em alguns casos. No primeiro grau,
o desconhecimento pela realidade, e no segundo grau, mais grave, o interesse pela realidade, sim, mas com a intenção de submetê-la às exigências das
ideias. Às vezes, o interesse por uma realidade que comprove suas teorias. O
termo procustismo se aplica melhor no segundo caso, quando o pesquisador
se volta para a realidade, mas para adequá-la.
Sugiro que seja convencionado que procustismo significa exagero ou
tendência mórbida, não, exatamente, dar as costas para a realidade, e sim distorcer, amputar ou espichar a realidade para realizar a sua adequação à teoria;
submeter a realidade, portanto, e, mais que isso, a sua adequação violenta às
ideias. Os termos mais utilizados para designar a preferência pelas ideias em
relação aos fatos e objetos materiais é platonismo. Embora platonismo signifique outras coisas também. Genericamente, pois idealismo e, embora mais
impropriamente, doutrinarismo são termos próximos de platonismo.
Qual a diferença entre doutrinarismo e idealismo? Ambos os termos são candidatos a designar da forma mais genérica todas as metodologias, procedimentos,
atitudes que andam no sentido que vai das ideias para a realidade. Metafísica também é um termo candidato, mas o rejeitamos aqui pelo que já foi dito: é preferível
conceber metafísica como um espaço, e não como uma atitude ou ideologia.
Faz sentido sugerir que doutrinarismo seja o idealismo em um caso particular, em que sobressai a preocupação com os detalhes. O motivo é o seguinte: o ideal, para nós, é o núcleo da ideologia, o conjunto das ideias mais importantes de uma ideologia. Ideologia é o conjunto das ideias, organizadas ou
preparadas para serem utilizadas na política, no pensamento, no cotidiano; na
vida, em geral. Se sobressai nas ideologias a preocupação em que esse conjunto
funcione articuladamente, coerentemente. E doutrina é a parte da ideologia
que trata de questões mais pontuais, muitas vezes prosaicas, detalhes.
Caracteristicamente, na doutrina há pouca preocupação com funda524
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mentações ou justificações. Ou, com mais rigor, a doutrina é a ideologia
organizada para ser utilizada no formato de um manual, caso a caso. Dessa
forma, idealismo (infelizmente essa palavra tem outra acepção, muito mais
conhecida, que consiste em acreditar, como Platão, que no mundo vêm primeiro as ideias e a matéria depois) consiste em partir quase sempre das ideias
principais, como o amor no caso do cristianismo, como a preocupação com
a injustiça social, no caso do socialismo. E manter o pensamento e a prática
vinculadas e decorrentes do grande ou dos grandes princípios geradores.
Assim, ideologismo seria a preocupação com o conjunto, algo parecido com o que muitas vezes chamamos de ortodoxia. O Ideologismo, contudo, apresenta uma característica diferente da ortodoxia, que é a tendência
para discutir detalhes, relacionar sempre os fatos com ideal e doutrina, fazer
distinções às vezes exageradamente minuciosas. Características quase sempre
presentes na ortodoxia, mas não necessariamente. É possível uma ortodoxia
muito prática, vivencial, ou doutrinária, mas sem preocupações muito extensas com questões ideológicas. E, enfim, o doutrinarismo é a preocupação com
o detalhe, em aplicar a ideologia na prática, na alimentação, nos vícios, na
sexualidade, na educação dos filhos. Difere do Ideologismo porque o doutrinarismo nem sempre tem o gosto pelas discussões e distinções doutrinárias.
O Ideologismo é próximo, também, do jacobinismo, embora o Ideologismo possa ser mais abstrato e teórico, e não necessariamente incendiário. Embora
não necessariamente, o Ideologismo tende a ter o pavio curto, que passa muito
rapidamente de uma análise à ação, mesmo à ação mais aguda ou dura.
Deixando de lado os detalhes, fica reservado um espaço onde classificaríamos as diversas opções da submissão da realidade à teoria (idealismo,
genericamente). No topo teríamos (trata-se apenas de uma provocação) o
procustismo, submeter totalmente a realidade à teoria; a virtù de Maquiavel,
manter a realidade sob o chicote, mas não da teoria, e sim da atividade humana, organizadora, construtora, coletiva; o Utopismo bucólico, a realidade
sem contrates nem acidentes, idealizada por modelos; o desconhecimento
e tédio diante do mundo material; o jacobinismo, entendido como dar as
costas para a realidade (mole, tediosa, morosa) enquanto se encara a teoria
como um universo abstrato, duro, autoritário, dinâmico e violento.
Juntando uma coisa com a outra, o que conseguimos não são conceitos
exatamente negativos, mas gerais: doutrinarismo, idealismo, ideologismo e ortodoxia, cada um utilizado para fins diferentes; que se parecem, mas não devem
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ser confundidos com as faces negativas, exageros, patologias, como é o caso das
seguintes últimas atitudes: procustismo, virtù, utopia bucólica e jacobinismo.
Aparentemente, os utópicos tenderiam (uma patologia) para o procustismo e para o jacobinismo. Ou seja, para o revolucionarismo abstrato, mas
essa é uma ideia simplista a respeito da utopia, principalmente porque a abstração se opõe ao concreto, assim como a ideia se opõe à matéria. Contudo,
a utopia, embora seja idealista, tende pouco para a abstração, e sim para a
transformação da realidade.
Os métodos da utopia preferem, antes, as laterais, tanto da realidade quanto do próprio pensamento. E “laterais” significa o pitoresco, por
exemplo, que é o oposto de abstração. Mas fica a questão: o mais correto é
vincular a abstração, particularmente o revolucionarismo abstrato e o jacobinismo à utopia ou ao marxismo? Aparentemente, há abstração, no mau
sentido, tanto no marxismo quanto na utopia. Em princípio, no entanto,
trata-se de desvios, nos dois casos, da boa teoria. Nem o bom marxismo nem
a boa utopia são abstratos.
E não podemos deixar de registrar, com alguma simplificação, a opinião de Kolakowski, de que o abstracionismo e, daí, a violência revolucionária do marxismo se devem ao que há de utopia no marxismo. Ou, simplificando mais ainda, o que há de ruim no marxismo vem dos restos que não
conseguiu eliminar de Utopismo. Kolakowski, aliás, propõe com o seu livro
O espírito revolucionário e marxismo: utopia e antiutopia, algo parecido
com o que propusemos no capítulo anterior; se lá propusemos que a metafísica pode ser salva, feitos alguns reparos, Kolakowski propõe, embora não
explicitamente, que o marxismo pode ser salvo, feitos alguns reparos. Não
exatamente, porque para ele o marxismo é um conjunto, uma síntese de
diversas posições do século XIX, algumas delas equivocadas. Ou seja, salvar
o marxismo significa salvar apenas algumas partes, que juntas não poderiam
ser chamadas de marxismo.
Embora essa interpretação de Kolakowski seja discutível, é de que o marxismo pode ser formulado como uma postura científica, de análise da sociedade, totalmente limpa do Utopismo, entendido como predição do futuro, ou
como uma atitude profética em relação ao futuro , entendido também como
uma tendência para posições ideológicas (atitudes). Profética, quer dizer, abstrata, idealista. Marx não se dedica a fazer um desenho do futuro, como faria
um utopista típico, contudo, incorpora esse desenho e o absorve em uma
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atitude militante, sobretudo em uma militância do pensamento. O ideal para
Marx se desculpa porque significa o ideal de fazer ciência.
Manipulação e procustismo parecem ser quase sinônimos. O procustismo seria mais violento e determinado. Mas examinemos a manipulação a
seguir, em separado.
Qual a relação entre os dois conceitos: manipulação (que aparece com
força no ambiente do populismo, mas também no ambiente de Maquiavel
e Lenin) e putchismo? A manipulação é um tema muito fortemente amarrado a um tema maior, que é a relação entre ideia e matéria, ou mediação.
A manipulação é uma das configurações ou propostas para a relação entre
ideia (ou ideologia) e matéria: a ideia manipula a matéria, os fatos, para
conformá-los a seus propósitos. E é nesse ponto que difere do puro e simples
procustismo. A manipulação é feita com jeito, com paciência. O objeto é
estudado e submetido a nossas teorias com tato, a partir de algumas características (embora não todas, porque se fossem todas não seria manipulação,
e sim submissão ao objeto, ou seja, não seria uma distorção do objeto, mas
diálogo, não uma coisa ruim, mas boa).
Inclusive, quando se diz que uma pessoa manipula a outra, o que não
significa, de forma alguma, que a aterrorize, que seja autoritário, e sim que
a domina apesar da falsa aparência de que ela aja com liberdade. A manipulação recalca alguns pontos, esmaece outros, segundo uma seleção que nasce
não do objeto, e sim do manipulador, geralmente, através de uma técnica ou
arte. Por isso, trata-se, sobretudo de uma metodologia, uma metodologia da
(má) utopia a serviço de um objetivo antiutópico, que é a sobreposição do
sujeito ao objeto, uma forma do sujeito oprimir o objeto.
Embora seja necessário reconhecer que entre manipulação e submissão ao
objeto, diálogo, federação (utopia), a diferença é gradual, e há, portanto, uma
área de transição onde é muito difícil saber se estamos de um lado ou do outro.
O processo. O caminho que parte da raiz é o caminho da radicalidade,
mas radicalidade é um termo já reservado para outro conceito. Que seria
algo como: coerência desde as raízes. Ou coerência com as raízes. E que
também às vezes designa o processo pelo qual uma ideologia vai aos poucos
penetrando em uma pessoa, desde a superfície, a aparência, até chegar às
raízes da personalidade. Que se nota quando alguém age, e na sua ação, em
cada detalhe, em cada gesto, em cada fio de cabelo, se percebe a presença de
toda a ideologia. De forma que os grotões (da personalidade), que aparecem
Utopia e Marx
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apenas nos momentos agudos, e também os fundamentos do pensamento,
além dos fenômenos, o observável e superficial, absorvam a ideologia; que
toda a personalidade enfim absorva toda a ideologia.
Zerar, ponto zero, fundamento e intrínseco são outros nomes candidatos
a esse mesmo conceito, ou melhor, ao (que rodeiam) mesmo núcleo conceitual. Vamos sugerir aqui fundamento para significar a exigência de começar
exatamente a partir do zero. Mas lembremos que fundamento chama a atenção para o fato de que o começo é o alicerce do que vem depois, e assim se
acrescenta à ideia de começo ou zero um elemento que pode ser indesejável
em algumas aplicações. Entretanto, zerar tem o defeito oposto, como se fosse
possível iniciar em um ponto onde não existe coisa alguma. E nem sempre o
início é um zero. Ou seja, fundamento ou ponto zero são coisas diferentes, e
não temos um termo que evite afirmar nem uma coisa nem outra.
Em um significado são opostos: o zero é nada, ausência, e o fundamento
é o básico, aquilo que explica. Zerar fica reservado então para quando tivermos a pretensão de anular tudo e atingir um ponto anterior a tudo. Início,
pelo contrário, já é um primeiro passo, e primeiro vem depois de zero, além
de que início é o anúncio de uma série, semente, que é um detalhe que se pretende não nomear quando se usa o termo zero. Quando se diz zero, o início, o
primeiro passo, é um detalhe que deve ficar à sombra, já que cada termo altera
sempre um pouco, puxa para um lado ou para o outro, acrescenta, diminui
. E lamentamos mais uma vez não existir, aparentemente, o termo perfeito.
Se quisermos nomear exatamente o fato de se partir de algo e só chegar
ao passo seguinte a partir do primeiro objeto ou etapa, a partir de dentro
dele, haveria alguns candidatos: dialética, consequencialidade, intrínseco
(para não dizer intrinsecismo) e desdobramento. Dialética tem o defeito
de ter muitas conotações, acepções, usos e utilidades. E consequencialidade
chama a atenção para ir até o fim, até às últimas consequências, que preferiríamos deixar de fora . Desdobramento também tem pelo menos outra acepção. Seria que ao tomarmos um conceito, palavra ou objeto ele se
desdobraria, algo como em uma volta de 360 graus, ou como uma laranja
partida que se abre a partir do meio, desde dentro. Ou um guarda-chuva. Se
abre em diversas faixas, gomos, feixes, laterais.
O desdobramento se abre para 360 graus, e o que pretendemos é linear, se dirige apenas para frente. De dentro e menos do que 180 graus, para
frente. Enfrentar e andar com os braços abertos são imagens que ocorrem.
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Assim, sem razões muito fortes, embora sem motivos totalmente irrefutáveis, consequencialidade parece se impor como o termo mais adequado.
Embora aí se ressalte ir até o fim, às últimas consequências, vamos convencionar que o que pretendemos é o processo todo, desde o início, e sem
saltar qualquer etapa, mesmo que insignificante, mas sem incluir o exagero,
a determinação mórbida que vai além da lógica, a obsessão.
A sugestão desse termo está muito clara neste trecho:
“A Hegel faltou – escreve Herzen – ‘o heroísmo da consequencialidade’, a força para aceitar as consequências do seu pensamento, os resultados dos seus princípios” .
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“Intrínseco” pode ser reservado para um uso mais genérico, para praticamente todo o movimento de partir de dentro para fora.
Em vez de heroísmo, cabe aqui a palavra coragem, mas a substituição
é interessante. Princípio também parece um termo correto. Mas sentimos
falta da palavra desenvolvimento, que parece mais correta do que desdobramento; que também não consta.
Na verdade, são duas coisas diferentes, uma é tirar de algo, de dentro de
algo, a sua consequência, e outra é ir fazendo isso uma vez após outra sem medo
de ir até o fim. O que praticamente nos obriga a afirmar que se nada for especificado, consequencialidade significaria as duas coisas, tomar algo e só passar ao
objeto ou etapa seguinte a partir do desdobramento do anterior, “e” ir até o fim.
Sendo o “e”, nessa expressão, o centro do conceito. Só há consequencialidade se
houver uma e outra coisa, as duas, e não só uma. “E” com uma dose de “a partir
de”: os desdobramentos nascem a partir de resoluções e do desenvolvimento das
contradições, processos internos em relação com os externos. Quando quase
sempre se acrescenta a palavra coragem. Coragem para reconhecer o que eu sou,
e coragem para assumir as “todas” as consequências.
Se acrescentarmos que tudo deve acontecer desde o início, substituiríamos consequencialidade por intrínseco. O que torna o conceito, agora, geometricamente completo: do início, cumprindo todo o meio e até o fim. Por
convenção, pois intrínseco é um termo que usualmente não lembra o fato de
que devamos ir até as últimas consequências. Mas, para nós, fica convencionado que intrínseco é o conceito todo, e o espírito do conceito, embora haja
um pouco mais de peso no tirar de dentro em intrínseco, e um pouco mais de
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peso na coragem de ir até o fim a partir do que é posto e pedido durante o caminho (como consequência e também em fidelidade, coragem e completude).
Intrínseco, embora seja um termo muito mais desconhecido, ainda que
reconhecível, deveria, se convencionarmos, se referir a toda a exigência, desde
o princípio, até o fim, passando um a um de forma radical e pedagógica. Inclusive, difere ligeiramente de tramitação, a que nos dedicaremos logo adiante,
já que tramitação é um termo dirigido mais especificamente para os caminhos
a serem seguidos, para uma lei até certo ponto externa. O intrínseco, pelo
contrário, vem, sobretudo, de dentro. Em tramitação está mais claro, do que
em intrínseco, de que o desenvolvimento é encadeado, contínuo.
Intrínseco tem muitas semelhanças com outro conceito, bastante conhecido, cartesiano. Vejamos. Cartesiano difere de intrínseco por se tratar
apenas de um método de análise, e não de ação. E, se é uma atitude, trata-se
de uma atitude intelectual. O método cartesiano só faz sentido em suas duas
metades; primeiro, dividir em partes pequenas, simples, que possam ser então, na segunda parte, tomadas uma a uma, de forma que se possa passar da
primeira à segunda, sem saltos, sem mágica, até o fim. Sem salto é um conceito parecido com contínuo, importante em Topologia Matemática. Tem,
pois, um segundo defeito para o nosso uso, é que não pretendíamos incluir
aí a ideia (que é colada muito fortemente em cartesiano) da redução do todo
em partes simples, de preferência indivisíveis, ou atômicas .
Além disso, cartesiano tem uma face dura, de um método sistemático,
cuja força procede exatamente do cumprimento sistemático daquilo a que se
propõe, enquanto que o conceito que estamos desenvolvendo, e cujo nome
global mais próximo convencionaríamos como intrínseco, é mais persistente
na suavidade do que na dureza.
Silogismo e silogicismo destacam um aspecto racionalista do processo
cartesiano, o encadeamento lógico e formal, e, daí, acaba também ligado a
outro aspecto mais nitidamente negativo do mesmo processo cartesiano, a
superficialidade e mecanicismo, que não têm relação alguma, mas são rejeitados intencionalmente, com “intrínseco”.
O desenvolvimento de uma pesquisa, de um conceito, de uma sequência de pensamentos pode, a cada momento, abrir uma ou mais janelas para
exigências externas. Mas não podemos confundir essa relação do processo
com elementos de fora, extremamente necessária, com interferências. Não
podemos confundir o que é bom com o que é mau. O desenvolvimento de
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um processo exige o diálogo com o mundo, mas o diálogo pode dar lugar à
corrupção ou concessões. Ou a outras formas de intromissão.
Um exemplo vulgar: se eu mudo minhas ideias porque fiz uma leitura
importante ou assisti a uma aula que contribuiu, isso pode ser positivo, mas
se eu mudo minhas ideias para agradar a um chefe ou porque sou incapaz
de enfrentar a opinião pública, com o fim de conseguir um emprego (prostituição, concessão, corrupção), ou para conseguir aplausos, formalmente
isso parece ser algo negativo. É nesse significado que o próprio senso comum
aprova o que vem de dentro e condena o que vem de fora. O compromisso
com a verdade consiste em renunciar a todo tipo de interferência negativa,
vigiar e determinadamente evitar que aconteça .
Não se corromper, não negociar, vigiar, firmeza, renúncia formam um
grande grupo de conceitos necessários à consequencialidade do processo.
Delicados, evidentemente, pois podem deteriorar em fechamento. Além
disso, esses conceitos formam o conjunto negativo (não ceder, não se corromper, renunciar), e não podem ser confundidos com toda a consequencialidade, se esquecendo de que o mais importante é o seu conjunto positivo:
levar adiante, suportar as contradições, reflexão, ascese, trabalho. Positivamente é determinação, negativamente é teimosia.
Embora coerência e consequencialidade sejam quase sinônimos, se
apresentam em ambientes diferentes. Consequencialidade é um termo ligado diretamente a dois conceitos topológicos: processo e linha. Em um
processo, em linha, a consequencialidade exige que cada etapa surja da etapa
anterior, de dentro dela. Coerência, contudo, tanto se aplica à linha quanto
ao ambiente todo e parte. Digamos que eu desmonte um relógio ou um
rádio, e depois os monte de novo, a incoerência seria descobrir, ao remontar, que uma peça não tem lugar. Ou alguém a colocou ali ou ela era inútil.
Essa é a coerência com o todo. Geralmente, é o que queremos dizer quando
dizemos que um texto é incoerente; e com isso não estamos afirmando que
o autor o desenvolveu sem seguir uma linha conceptual; mas que nós, leitores, ou o próprio autor, posteriormente, durante a leitura percebemos no
conjunto partes que não são corpos estranhos, distoantes.
E há a coerência com o princípio. O princípio, propósito, projeto norteiam todo o processo, e se algo, no desenvolvimento linear, foge, destoa,
desvia, é incoerente. {1, 2, 4, 8, 27, 16} e {1, 2, 4, 8, 29, 32} são exemplos
semelhantes. Evidentemente, se a linha se desenvolve segundo um projeto,
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ela se torna apenas um ângulo de todo e parte (e os dois grandes campos da
Topologia passam a ter uma diferença irrelevante, pois, no tempo, o todo é
a linha e as partes são o começo, o meio e o fim).
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2) O ambiente psicológico. Compromisso com a verdade e manipulação
da informação. A manipulação se aproxima bastante do oportunismo também por um motivo mais preciso: dizemos algo não porque parece ser a verdade, mas porque é oportuno, porque é conveniente dizer naquele momento;
aquilo, daquela forma, e aquele conteúdo. O momento pede e nós dizemos.
Sabemos que o verdadeiro e o oportuno são divergentes, e optamos pelo que
é oportuno em detrimento da verdade ou de outros critérios mais trabalhosos.
Manipulação se opõe, em um ponto, ao que poderíamos chamar de
compromisso com a verdade, na falta de um nome melhor. Gostaríamos
de dispor de um termo menos piegas, mas não parece haver nenhum. Heroísmo, termo já utilizado, coragem, compromisso e fidelidade são todos
termos, do ponto de vista da pieguice, praticamente equivalentes. Entre eles
parece que compromisso é o que mais se aproxima do conceito, o mais exato, mas o seu uso se refere a um conceito muito mais amplo.
O uso dessa palavra, verdade, nos obriga a algumas desculpas. Pode parecer que até certo ponto se trata de um conceito inútil, pois está assentado
no conceito de realidade, aquilo que é verdadeiro em oposição à falsidade.
Ora, para se dizer que alguém manipula, segundo essa definição, é necessário que (outro) alguém saiba o que é verdade, um observador externo, em
princípio. Um dos dois está do lado da realidade, e o outro da fantasia, do
que é falso e não existe. E mais que isso, uma referência, o correto, em relação ao qual o outro é correto também ou não, o errado. Por que externo?
Porque, para um dicionário, padeceria de um grave defeito uma definição de
cavalo que utilizasse um critério que apenas o próprio cavalo pudesse verificar, uma definição de comunismo que só um comunista pudesse verificar.
Se esse fosse o significado de verdade na expressão compromisso com
a verdade, entraríamos em um problema e uma discussão a perder de vista.
Quem sabe o que é a verdade? Mas, trata-se de um equívoco: a palavra verdade, aí, não ser refere à verdade metafísica. Não tem essa pretensão nem
essa amplitude. A verdade, aqui, é apenas processual. O que parece ser verdade. Os motivos iniciais, a razão por que comecei. Compromisso com a
verdade, então, significa o propósito de não se corromper. De manter-se fiel
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aos propósitos iniciais, e a si mesmo. A manipulação se refere à intenção e
ao próprio conceito de uma tecnologia do uso da palavra. É possível para
um observador externo identificar em alguma pessoa, partido, ideologia um
interesse muito maior pelo efeito do que pelo conteúdo. Pelos resultados do
que pela busca determinada da coerência consigo mesmo.
Isso tem um aspecto positivo e outro negativo. O positivo é que essa tecnologia utiliza a palavra como um conjunto de ferramentas, manipula essas ferramentas, manipula o próprio processo, deixando para outra ocasião o conteúdo,
de forma a retirar da linguagem o máximo de resultados, o que em si é bom. O
negativo é que a manipulação teria embutida em si alguma desonestidade. Não
necessariamente. Quem manipula os meios, palavras, técnicas não está sendo necessariamente desonesto nem está mentindo; mas está a um passo, convenhamos.
A evolução do pensamento humano, particularmente da filosofia ocidental, pode ser posta como o resultado da evolução do profissionalismo,
uma linha evolutiva cujos filósofos se tornam a cada passo mais profissionais. Ou, se se preferir, mais especialistas. Não é correto vincular profissionalismo a falseamento. Muito pelo contrário, apenas profissionais, especialistas, podem levar avante as duras tarefas da busca da verdade.
A postura utópica, e também de Paulo Freire, é de que a minha relação comigo e com as palavras e com a verdade é absoluta, é daí que eu me
organizo para, do seu desdobramento, me relacionar com as coisas e com as
pessoas. A utopia parte de dentro e daí, e, sem dar outro passo, mas apenas
desdobrando – retirando o segundo de dentro dele – o primeiro passo, é
que se chega a tudo, sem admitir qualquer tipo de corrupção ou negociação.
Diálogo, interação, sim. O próprio Deus e a própria ideologia são formas
(recursos, instrumentos) que permitem o amadurecimento da minha relação comigo e dentro de mim com as minhas ideias. A minha relação comigo
mesmo, com minhas ideias, passado, vai dialeticamente apresentando questões, desenvolvimentos, que exigem novos elementos. E é apenas a partir
daí, de dentro, se for exigido por uma etapa anterior, primeira ou de dentro,
que um novo elemento pode ser admitido, exigido.
Mannheim (na página 47 de Ideologia e utopia, Rio de Janeiro, Zahar,
1980) cita Nietzsche, “‘Esqueci por que comecei’ (Ich habe mein Gründe
vergessen)”, o que é uma contribuição para nosso problema. Grund é provavelmente daquelas muitas palavras de difícil tradução, porque tem muitas
comunicações subterrâneas com outros conceitos. Terra, chão, fundamento,
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motivo, fundo, arqué, início, motivação primeira, escavação. A semelhança
com o conceito que exploramos um pouco mais sistematicamente há algumas
páginas, de “por trás”, é evidente. Aqui: por baixo. Que pode ser apenas um
mito, mas que, mesmo sendo um mito não é exatamente um conceito vazio.
Fica então, para nós, que Grund se refere ao fundo, um termo que
mostra que temos consciência de que existe sempre algo que nos escapa.
Não que tenhamos de fato no início alguma intenção. Que haja uma verdade ou uma pureza inicial. Talvez não haja, mas metodologicamente devemos
mostrar que o nosso desejo é o da maior amplitude possível. Que o processo
revela esse início mítico, mas nunca completamente. A motivação primeira
nunca se gasta totalmente no processo. Como já vimos, sobre aparência,
todos seus desdobramentos são disfarces, certo, mas são também pistas; é
através delas unicamente que se pode chegar ao caroço.
O caroço se dá e é encontrado através de uma mistura de pista e disfarce.
Contraditoriamente, as coisas se mostram e se escondem em um único ato.
O conceito eixo do meu livro utopia: manual do militante é submissão
ao objeto. Naquele caso, a seta sai de mim e aponta para o objeto, para o mundo, e aqui estamos afirmando que a seta parte do mundo – do qual também
eu faço parte – e está sempre apontada para mim. Na expressão submissão ao
objeto, o centro, o fim para onde conduzem os caminhos, é o objeto, o mundo. E aqui, com o termo intrínseco, no momento em que eu busco o sentido
para o mundo e para a ação, é dentro de mim que eu procuro essa chave.
Qual a solução? Talvez ninguém saiba. Não é para ter solução, mas isso deve
ser buscado em cada caso e em cada passo. A solução oficial utópica é que eu,
descobrindo a mim mesmo, descubro que a minha essência é o meu interesse
pelo mundo. A minha essência não é algo que eu tenho, mas algo que eu não
tenho, a minha carência de coisas que estão fora de mim. Principalmente de
outra pessoa. Não uma especial, talvez em algum caso, mas a carência de pessoas, que não sei quais são. Mas sem nenhum oportunismo.
Vendo por outro ângulo, a oposição entre as duas setas, do mundo para
o eu, ou do eu para o mundo, é uma oposição profunda, mas que admite uma
solução, uma síntese. Talvez, assim como dentro de mim há um vazio que só
pode ser preenchido por objetos que estão do lado de fora, lá no mundo pode
ser que haja um lugar para mim. Eu e o mundo nos opomos, mas essa oposição revela as duas faces de um mesmo conceito que só faz sentido com as duas
faces, como se uma fosse feita para a outra. Temos que nos perguntar, o que é
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o todo em que uma face, sou eu e a outra é o mundo lá fora?
É nesse significado que eu, dentro e para dentro de mim me abro
para fora. De dentro para fora, quer dizer, de mim mesmo para os outros.
De mim mesmo para o sentido de mim, que são os outros. E as coisas.
O casamento do que vem de fora com o que vem de dentro. Seria
desejável limpar o conceito de compromisso com a verdade de qualquer
imprecisão. Um erro comum é supor que optar pelo lado de dentro significa
romper com tudo que for de fora.
Que mal haveria no caminho no sentido oposto: partir do fato, ser tocado, confundido, fendido por um acontecimento, pelo mundo, pela vida?
O próprio pensamento, o mais rigoroso, metafísico, místico, ganha, se desenvolve melhor quando consegue interagir com fatos inesperados. Não há,
pois aí nenhum mal. O que importa não é por onde o processo se organiza
de fato, mas por onde se organiza enquanto sentido. Tenha de fato começado dentro ou fora, em um determinado momento é necessário, segundo
a concepção utópica, que o sentido provenha – que esteja assentado sobre
– de dentro, das raízes, das ideias, da infância e da terra.
Afinal, parece que a abertura para o mundo pode ser conciliada com a
coerência interna. Não é fácil, mas parece possível. Ou melhor, não está visível um motivo claro pelo qual seja impossível. A abertura para fora e a abertura para dentro podem ser concebidas como duas faces da mesma abertura.
O que vem de fora deve ofender violentamente o meu processo, mas depois tudo deve parecer como se não, como que no todo o (meu) processo engoliu esse elemento estranho e o incorporou, como se com ele o processo tivesse
se tornado mais fiel a si mesmo. Evidentemente, a opção pelas raízes significa
que se houver contradição entre as ideias, interioridade, ideologia e o mundo,
os fatos, quer dizer, o lado de dentro e o lado de fora, desde já fizemos a nossa
opção pelo primeiro grupo, pelas ideias, e é exatamente para o caso de uma
contradição que essa opção é feita. Ao que se deve acrescentar: a maturidade das
raízes é a alteridade, a sua capacidade de ser fendida pelo que vem de fora.
E mais uma vez esbarramos em uma acepção de dialética. Eu me desenvolvo por dentro, mas tenho como modelo, como ideal, um casamento
entre o desenvolvimento de dentro com o que acontece fora, com o que eu
faço com o mundo e com o que o mundo de fora faz comigo. Embora não
seja um casamento cor-de-rosa.
Mais importante, até, e mais fundamentado, é o que se propõe no meu
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livro utopia: manual do militante. Dentro, como processo, eu me desenvolvo e me torno mais aberto, e conscientemente incorporo o propósito de me
abrir. Quer dizer, não só me abro, mas o faço conscientemente. Formulo a
ideia e diversas ideias correlacionadas da abertura, de tal forma que a partir
de dentro fique claro pra mim que estou interessado nas coisas que veem de
fora. Com consciência dos fundamentos. As ideias, que funcionam como
projetos, tanto são objetos internos quanto externos. Internos porque são
pensados e são assumidos como ideias. E externos porque as ideias são abstrações de espécies, categorias, gêneros, experiências. De diversas cadeiras,
e da experiência com diversas cadeiras atinjo a ideia de cadeira. As ideias,
digamos, são entidades platônicas (internas) e aristotélicas (externas).
Enfim, não se trata, evidentemente, de resolver um problema filosófico, mas apenas de apontar que a utopia não vê oposição definitiva entre
os lados de dentro e de fora. Que há muitas soluções, e, sobretudo há um
espaço onde podemos discutir, propor e destruir diversas destas soluções e
urdir uma teia de conceitos mediadores e teorias. Nem as soluções nem seus
antídotos permanecem, mas o espaço para sua discussão, esse sim, vai estar
ali, pelo menos por enquanto .
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“Esta ‘relação dialética’ já foi bem enunciada pelo hegeliano Droysen ( ):
‘O pensamento é a contrapartida ideal das coisas como estas existem na realidade e se desenvolve como as coisas deveriam ser’”, Mannheim, página
223 do Ideologia e utopia.
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Na verdade, o pensamento não se desenvolve como as coisas deveriam
ser, pois assim estaríamos atrelando o pensamento à realidade material, que
é efetivamente existente. Talvez ficasse melhor assim: as coisas materiais têm
em si uma essência que não lhes permite que se realizem em si mesmas como
materiais, mas como pensamento. Em cada objeto do mundo material haveria um anseio por se tornar uma ideia. As ideias são as almas das coisas, mas,
também, seu desejo, rumo, sua mais íntima pretensão. Sua mais real realidade.
Em si mesmas as ideias participam desses dois universos tão diversos, o
universo das abstrações e o das coisas materiais. As ideias platônicas, sim, são
entidades abstratas, mas aí, na palavra ideia, estão embutidas outras acepções,
algumas delas muito concretas, como percepções, imagens e sensações. As ideias
são concebidas por Locke, Berkeley e Hume como fatos psíquicos, pensamen536
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tos, experiências. Assim como acontecem coisas no mundo material acontecem
coisas dentro do nosso cérebro. A ponte entre o mundo ideal e o material só é
possível porque de um lado as ideias são entidades eternas e incorruptíveis, e do
outro são sensações, tão materiais quanto uma pedra ou um rio. O importante
é que em um determinado momento elas, organizadas de uma forma extremamente complexa, o que chamamos de cultura, chamam para si a responsabilidade de mediar todos os universos, dos homens, das próprias ideias abstratas, da
natureza, do cosmos. Estamos próximos daquilo que Sócrates chamava conceito, a ponte intelectual entre a mente humana e o mundo material.
Cultura é o conceito que resolve tudo. Cultura são as ideias no fundo
de nós mesmos, cultura é a realidade tal como ela nos aparece e nos importa,
e cultura é o propósito de transformar a realidade a partir de uma intenção.
Conscientização. O conceito de conscientização, muito presente na
linguagem de Paulo Freire, nos situa na encruzilhada. A consciência é um
universo diverso (em parte oposto, em parte separado) do mundo das coisas
materiais. As coisas pensadas (ideia, interna) e as coisas extensas (realidade
material, externa) são suspeitas, até, de serem incomunicáveis entre si. Contudo, a consciência tem a propriedade de representar, abstratamente, e também afetivamente, culturalmente, os objetos e também estados, relações,
categorias, do mundo material.
A conscientização se desdobra, portanto, em duas metades. Em uma,
que podemos chamar de reflexão, que é a imersão no universo da própria
mente; conscientização significa que eu percebo minha mente, sinto que
tenho dentro dela ideias, lembranças, emoções registradas. O que poderia
ser chamado de sinestesia da ideia: eu sinto no meu organismo o funcionamento deste órgão, o cérebro, e sinto dentro dele, fisicamente, a ideia.
A outra metade é o esforço para transparecer, de forma que a ideia esteja o
mais próximo possível de ser a própria coisa. Assim a ideia de cadeira é desafiada a deixar de ser uma ideia, até onde for possível, de se tornar tão fina,
tão próxima de zero (Roland Barthes: O grau zero da escritura), que seja,
praticamente, a própria cadeira.
Assim, na primeira metade da conscientização, a ideia se assume como
ideia mesmo, represente bem ou mal seja lá o que for. No conjunto, portanto, tudo que temos dentro da mente nada mais é que a imaginação ou
representação (retire-se de representação o adjetivo fiel, assim como no teatro não se representa fielmente) do próprio mundo que está lá fora . Se a
Utopia e Marx
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conscientização tem o propósito de transportar o universo, da forma mais
parecida com o que é, para dentro do nosso cérebro, por outro lado, em
nenhum momento devemos nos esquecer de que estamos dentro do cérebro, entre ideias. E entre ideias tudo se passa de uma forma muito peculiar.
Pensamos, e pensamos em coisas.
De passagem é preciso registrar uma ideia ligeiramente diferente. A
conscientização significa descobrir que entre as coisas do mundo, materiais,
audíveis, tocáveis, visíveis, há uma que se percebe por dentro, e não por
fora, como a maior, que é o meu cérebro. Descobrir e explorar e perceber, eu
estou dentro dele, eu habito um mundo elétrico, nervoso, cheio de lembranças e propósitos. Eu sinto que estou pensando, o processo de pensar pode
ser percebido por mim assim como percebo minha respiração e as batidas
do meu coração. Ali, existe algo perturbador, do ponto de vista materialista,
a ideia, entendida como abstração. Enfim, o meu cérebro existe, no significado mais compreensível de existir. Eu o sinto existindo, quando penso.
Parmênides nos leva à formulação de que, embora o pensamento tenha
esta propriedade, de pensar, ou representar, aquilo que não existe, esse não
é o bom caminho. O bom caminho é se concentrar exatamente naquilo que
existe. Edmund Burke nos leva a uma formulação ligeiramente diferente:
em vez de se entregar a fantasias, que não é o bom conhecimento, treinar o
pensamento para que se limite a constatar o real. O real, em Burke, se contrapõe a ideias abstratas e às palavras desgarradas. Digamos que em Burke o
mau caminho é tomar as palavras em si, por elas mesmas, ou as ideias como
se fossem algo desgarrado. Páginas atrás, vimos uma sugestão de Mannheim,
de que as ideias revelam o lado utópico das coisas: como cada coisa deveria
ser. O que lembra um pouco o conceito de potência e ato de Aristóteles. As
ideias são uma tensão no mundo, pressionando as coisas para se conformarem a si mesmas. Enfim, constitui um espaço interessante compreender a
especificidade das ideias e da matéria, como se organiza o cérebro e como se
organizam os outros objetos do mundo material.
O que estamos defendendo aqui, não precisamente neste livro ou neste
capítulo, mas neste item, é que a conscientização, o desenvolvimento dos
instrumentos da metodologia, da fantasia e até do capricho, não se contrapõe, exatamente, à capacidade de representar bem os objetos e o mundo
que está lá fora. Quem pensa bem em coisas que não existem é suspeito de
saber bem melhor, ou, de estar em melhores condições de enfrentar a tarefa
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de representar, e manipular, dentro da consciência, as coisas que existem.
Principalmente por causa do treino. Estamos afirmando exatamente o contrário de Burke, pois para nós o cérebro capaz de fantasiar bem é o mesmo
cérebro capaz de fazer ciência. A fantasia, a exploração e profissionalização
nos procedimentos do pensamento não atrapalham, muito pelo contrário,
constituem a competência de bem pensar. O fundamental para a humanidade não é a realidade, e sim a cultura.
A conscientização significa, pois, a contradição. Tomo consciência de
que estou pensando, de que tenho um cérebro, e de sua atividade. E tomo
consciência de que esse cérebro, esse pensamento, e eu mesmo, enquanto ser
humano, somos parte da sociedade, eu sou um personagem, entre pessoas,
instituições, em uma época determinada, em uma situação política. Condicionado. Percebo os dois lados, por isso estou consciente, vivo. Estou dentro
da sociedade e da cultura, porque é nela que aparecem os dois lados, a ideia,
de um, e de outro a realidade.
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3) O ambiente topológico. Conteúdo versus forma, por dentro e por
fora . O desenho por dentro e por fora é muito usual, um dos mais fundamentais e simples da topologia. Quando se utiliza a palavra manipulação, ocorre
imediatamente uma de suas acepções: tomar algo pelo seu lado de fora, por
sua forma. Acariciar e passar a mão em um objeto se refere a um contato com
o seu contorno, com a sua pele, ou seja, com aquela parte do corpo que tem
de um lado o próprio corpo e do outro lado o lado de fora, ou seja, a parte
do corpo que fica na fronteira. Assim, parece pertinente nos dedicarmos um
pouco a esclarecer esse conceito que, com certeza, não é claro.
Atropelando ou com jeito. Putchismo e manipulação se parecem, mas
evidentemente não são a mesma coisa. Distanciam-se em certos aspectos.
De imediato podemos apontar uma diferença. O putchismo é agudo e rápido. Rápido é uma das facetas do conceito de golpe. E a manipulação,
por outro lado, em geral, não seria rápida, e pode até sugerir relações mais
amplas e duradouras. Mas pode ser o contrário, que a manipulação exija
rapidez, aqui sinônimo de superficialidade.
A manipulação das massas no caso de um golpe de estado pode ser bastante rápida. Manipula porque tem pressa. Por isso, para ser rápida, é que se
apela para frases chavão, para o senso comum, para conceitos cortantes. E
também porque a manipulação deixaria de ser manipulação em uma relação
Utopia e Marx
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mais longa, já que o tempo facilita o desvelamento, o aparecimento do fenômeno; entendido como a manifestação externa daquilo que estava escondido.
O processo do desvelamento acontece exatamente na práxis, na ação,
na interação. A rapidez é uma forma de evitar que o outro tenha tempo
para se manifestar. Mas em geral, apenas, pois se olharmos mais de perto,
veremos que o “jeito” da manipulação não deve ser confundido com a verdadeira submissão e interesse pelo objeto; se o putchismo é duro, violento, a
manipulação tende a se sujeitar ao objeto, mas isso só é feito para conduzi-lo
pelo meu caminho, no significado de desviá-lo do seu caminho a favor do
meu. Na manipulação, eu só uso o jeito como uma técnica, no significado
de um meio que pode levar ao seu oposto. Posso utilizar o mal, por exemplo, para atingir o bem. Posso me disfarçar de outro que não eu para atrair
a vítima até uma armadilha.
Entre o eu e o objeto há um meio. Eu o tomo em minhas mãos e o
utilizo conscientemente segundo uma metodologia. Abro um espaço, uma
antessala, e me disponho a agir tecnicamente: o meio é um meio a serviço
de um projeto meu. Um meio que, quase sempre, ultrapassa a mera função
de ligar o sujeito com o objeto, mas se constitui com especificidade, como
um espaço caracterizado e com vida própria.
A manipulação se opõe a uma imposição grossa, dura, violenta; em vez
disso se adapta, usa o jeito, se curva diante do objeto, mas não de uma forma consistente e consequente; pelo contrário, utiliza a submissão como um
instrumento, uma forma mais eficiente do que a violência, mas para atingir
o mesmo objetivo. Mesmo objetivo porque o sujeito, tal qual no caso da violência, pretende se impor sobre o objeto no fim das contas. O jeito, em vez de
atacar o objeto, agora, já, sem qualquer critério, tende a ficar à espreita, a dar
tempo, dar linha ou corda, para que a vítima mesma se enrole, se condene.
Quando lemos o Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale
Carnegie, não temos dúvidas de que ali não se trata de ter um interesse
efetivo pelas pessoas, e sim de uma técnica para agradar pessoas e conseguir
resultados. Quando lemos Carl Rogers, em todos seus livros, já ficamos mais
em dúvida. As relações centradas no outro propõem um real interesse ou
são, essencialmente, uma técnica?
A manipulação é a submissão ao objeto disfarçada, pois intencionalmente se veste e se faz passar por submissão ao objeto, embora não só para
ser assim reconhecida, mas também para se aproveitar de algumas de suas
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vantagens; a manipulação é conscientemente metodológica. Essa é a diferença sutil entre manipulação e submissão ao objeto. A submissão ao objeto
inclui uma conversão e uma afirmação enfática e fundamentada de que efetivamente eu me constitua como um alguém aberto para fora, organizado
para processar relações, exigências, coisas.
Enquanto o putchismo agride ou atropela, a manipulação se adapta à forma. Embora não se deva relacionar putchismo com conteúdo. O
oposto de com jeito é: desconhecendo a identidade, ferindo, aplainando,
atropelando, nivelando, portanto, fazendo de uma forma desajeitada ou inconveniente, sem técnica, sem mediação, sem atentar para as dificuldades
da abordagem, sem tecnologia, sem metodologia. É nesse significado que se
pode reunir todos esses termos e conceitos em um só: atropelar.
O jeito não se circunscreve à espera, à espera para o bote. A espera
surge quando o conceito de jeito é ambientado no tempo. Uma pessoa sem
jeito é apressada, ou lenta, não faz nem sabe fazer o movimento certo na
hora certa. Uma palavra da língua portuguesa, “macete”, que podemos utilizar como (quase) sinônimo de algoritmo, acrescenta um ingrediente à artimanha: trata-se de um segredo que tem um ponto fundamental, também
conhecido como o pulo do gato, o pulo do gato do conhecimento. Algo que
exige um treinamento. O pulo do gato não constitui um universo nem uma
complexidade, basta ficar à espera. Desde que na posse de uma habilidade
ou segredo. Talvez aqui pudéssemos dizer: olhos abertos e treinados, músculos prontos para o esforço repentino. Malandragem, arte, mais o primeiro,
mas também arte em alguns usos (arteiro, fazer arte), algoritmo, técnica,
esperteza, ardil nos lembram de que haja um golpe escondido e mais ou
menos perigoso, desonesto ou mesmo sujo.
A palavra macete, até mais do que algoritmo, chama a atenção para o fato
de que há um universo escondido dos olhos e que se organiza em um espaço
relativamente independente. As técnicas se organizam no mundo da cultura e
constituem um universo que tem suas palavras, tecnologia (as técnicas organizadas e articuladas umas com as outras), metodologia, conceitos, história. Espaço
que não é nem ruim, maquiavélico, nem bom, submissão ao objeto.
O pulo do galo não encampa todo o conceito de técnica, trata-se de
técnica apenas para dar o pulo, uma técnica dirigida, limitada, sendo que
a técnica utópica é uma disposição para toda mediação, para organizar, desenvolver tudo que estiver entre o eu e o objeto. A técnica só é técnica em
Utopia e Marx
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sentido pleno se não sofrer limitações. Técnica e cultura se igualam no significado de que são, no conjunto, todas as mediações entre as pessoas e entre
as pessoas e as coisas. Jeito, pois, embora possa ser concebido como algo
mais ou menos repentino, pode também apontar para a cultura, para um
universo de acesso e apossamento essencialmente difícil.
Enfim, embora manipulação pareça ser um conceito em si negativo,
tem esse aspecto positivo. É a técnica e é a constituição de um universo cultural. Não manipulamos necessariamente por maus motivos. Se se constitui
um universo cultural mais ou menos independente, é daí que se enrodilham
as razões e também as críticas. Os resultados não podem ser previstos pelo
lado de fora ou antes. É preciso viver, comer, viajar, trabalhar, sentar-se nos
bancos escolares por anos a fio, pois não há outro modo de entrar em contato com os conteúdos, com a cultura. Pedagogia significa: na cultura não há
atalhos. É necessário conversar, trabalhar, dividir despesas., com as pessoas
para conhecer o que elas são. Se há um erro, ele está não na matéria, não na
manipulação, mas se dá quando esse estágio se fecha sobre si mesmo, e não
funciona como parte de um processo.
Separar o de dentro e o de fora (conteúdo-forma). Conteúdo significa
a busca de compreensão de algo (palavra, ideia, proposição, conceito), não
por aquilo que significa na sociedade, nas relações entre as pessoas, mas
em si mesmo. Na relação entre suas partes, origem, desenvolvimento. Está
correto, mas são necessários muitos reparos. (No mundo real) o que eu digo
ou um objeto só faz sentido dentro de algo se levarmos em conta suas relações com algo lá fora, em uma situação de vida, concreta, que só pode ser
compreendida no contexto da luta pela sobrevivência, da reprodução, e em
uma época que pensa de uma determinada maneira (episteme), dentro da
cultura. Só aí, no conjunto todo, é que se dá o sentido. Mas, por outro lado,
alguns aspectos do objeto, palavra, frase, ideia só se revelam se nos voltarmos
para o seu lado de dentro, para ouvir e seguir o que ele pede.
O conceito de intrínseco, que vimos atrás, e este de agora, conteúdo-forma, diferem aqui em um ponto sutil. O intrínseco ressalta uma seta, que vai
do início e de dentro, sem pular etapas e até o fim, e conteúdo-forma ressalta
a oposição, o recolhimento. Ou seja, a seta em sentido contrário, de fora para
dentro. Em um ponto ainda mais específico, geralmente chamado de interioridade ou recolhimento, conteúdo-forma é uma seta que aponta em sentido
oposto ao intrínseco; recolhemo-nos (conteúdo), vamos de fora para dentro
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de nós para de lá retomarmos o caminho (intrínseco) que se organiza a partir
de ideias, projetos, identidade, ideologia, movimento , de dentro para fora.
Observamos as coisas, mesmo as coisas mais vivas e passageiras, e as
referimos ao nosso conjunto de ideias e sentimentos, nossos métodos. Porque nenhuma parte do mundo tem sentido em si mesma, mas apenas a
partir do lugar que nós lhe reservamos dentro de nós, com nossas ideias e
sentimentos, e do seu lugar no mundo. Só o seu lugar nas coisas e no mundo
não é suficiente, mas suas relações internas, embora importantes, não são
suficientes para a sua compreensão.
Separar e dividir, procedimentos básicos da episteme da Desmontagem
(séculos XVII e XVIII), conduzem a isolar uma proposição para que seja compreendida em si mesma. A metafísica também separa para compreender, é principalmente por isso que Marx não distingue o Iluminismo da Antiguidade/
metafísica . Também o Cientificismo, episteme do século XIX, rejeita essa proposta, de examinar uma coisa em si mesma, de separá-la do mundo. A favor da
totalidade e do funcionamento (organismo). Quanto ao Dialogismo, episteme
do século XX e XXI, no nosso esquema, não tem uma posição tão clara.
Aí, para compreendermos algo, a primeira pergunta é: “em que língua?”.
O que significa, também, em que sociedade, em que situação. Ou seja, o
Dialogismo põe, de início, dois aspectos pelo menos à primeira vista contraditórios: separar e contextualizar. A palavra mouse, em português, falada,
significa mau no plural. O fato de ratos simbolizarem pessoas más sem dúvida
é pura coincidência. Homens maus não são homens ratos. Eu preciso saber
em que língua, pois. E diversas palavras existem em diversas línguas, em inglês, francês, alemão, com pequenas diferenças: sociedade, ideologia, religião,
casa, pássaro, livro, letra, etc., que devem ser contextualizadas, porque podem
significar coisas bastante diferentes dependendo do uso, da frase, da intenção.
E, como sabem todos os tradutores, as palavras carregam seus usos. Se em
português pássaro contém o verbo passar, o que não acontece em francês,
com oiseau, jamais passar (passer) e oiseau, por isso, significarão exatamente a
mesma coisa ou terão esse motivo para serem associadas.
Nossos pássaros, de língua portuguesa, passam, voam de um canto a outro, rasgam, singram os céus, e nada disso ocorre à mente dos franceses. Talvez
os nossos pássaros, por isso, sejam mais espertos, e os franceses, por causa de
semelhança de oiseau com oisif, ocioso, sejam um pouco preguiçosos, e sejam
imaginados não voando e atravessando os ares, mas pousando em galhos e cerUtopia e Marx
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cas. Como os pássaros do Evangelho, que não plantam nem ceifam. As palavras
tanto devem ser examinadas por seu lado de fora quanto por seu lado de dentro.
A totalidade, no Dialogismo, não significa o mundo todo que funciona
como um imenso organismo, e sim o mundo tal como ele aparece representado no universo da linguagem e da cultura. Universo essencialmente fragmentado, em que o trânsito é problemático e exige a todo o momento a tradução.
Oscar Wilde (“Apenas as pessoas superficiais não dão importância para
as aparências”), Kant e Hegel, Husserl, Teilhard de Chardin ao que tudo indica, contudo, não concordariam com essa afirmação de que a forma está vinculada à superficialidade. Aliás, de passagem, fica a sugestão para uma história
do conceito de fenômeno e do elogio ao que aparece, às aparências, quer dizer,
contra aqueles que só defendem as coisas escondidas. As coisas nos interessam
enquanto aparecem, e a história é o processo pelo qual o que está dentro das
coisas surge, aparece, e se oferece como fenômeno. Quer dizer, a realidade,
as coisas relacionadas umas com as outras, mesmo as ideias, as relações, os
modos, os objetos materiais, constitui a superfície de um processo de emersão.
A manipulação, portanto, não deve ser entendida como sendo sempre a
estratégia de atingir o lado de dentro a partir daquilo que ele manifesta. Mas
seria um erro entender que o meio é apenas um corredor, uma passagem para
atingir o objeto ou fim. Não, o meio é uma sala. A aparência não é um corredor que só leva ao conteúdo. A forma pode ser concebida como meio; mas
seria um equívoco entender que a forma apenas se justifica quando se atinge
o dentro, que em si a forma e a exterioridade das coisas não tem valor algum.
Para a utopia a forma é o lado pelo qual entramos em contato com o
objeto, é a parte do objeto oferecida para os de fora. Entretanto, nem por
isso podemos acusar o marxismo e o materialismo em geral de que para eles
apenas o lado de fora dos objetos interessa.
Não podemos negar que os dois mundos, o mundo fenomênico e o mundo interior, que só pode ser atingido indiretamente, são bastante diferentes.
Posicionar-se a favor de um e contra o outro é uma das exigências que se faz a
qualquer ideologia. Não só dizer «estou de lá» ou de cá, mas adjetivar, explicar
melhor como se dá a sua opção. Não podemos afirmar que o marxismo é uma
ideologia que opta pelas exterioridades: o marxismo opta pelo materialismo,
mas não pela exterioridade. Se o marxismo fizesse isso, não se explicaria sua opção pela teoria séria (academia), nem pela história, nem pelo socialismo .
Não há como evitar a comparação desses conceitos com os mais clás544
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sicos, de metafísica e dialética. A metafísica seria algo muito parecido com
conteúdo: o objeto isolado do mundo e examinado em si mesmo.
O metafísico tem na cabeça algo como um quebra-cabeças, mas só de
peças abstratas. Toda vez que desce ao mundo material, ele está em busca de
soluções para seu quebra-cabeças teórico, abstrato. É lá que ele encaixa tudo
que descobre. Há o mundo material e há um mundo ideal, perene. Quando
eu compreendo o mundo, eu comprovo ou exploro o mundo ideal.
Conteúdo (entendido em oposição a forma ou externo) significa o
seguinte: quando abordamos um objeto, podemos vê-lo de uma forma
imediata, como ele se apresenta. E sabemos que as coisas só se mostram
com dificuldade, aos poucos, na relação. O núcleo do conceito de conteúdo é a preocupação com evitar a superficialidade. Separar, restringir-se,
significa evitar a práxis, como eu ou o objeto nos relacionamos com o
lado de fora, como o lado de fora me transforma, para me concentrar
naquela área que será o ponto de partida. Dentro, portanto, como sinônimo de oposto àquilo que se apresenta fácil e primeiro. Fácil, primeiro, imediato, e, portanto, sem articulação e sentido. O dentro é onde
encontro a chave que explica a relação entre as diversas manifestações.
Mesmo quando trabalho com a manifestação do objeto, eu me pergunto
o que está por trás. Eu tento a sua decifração. Por que este objeto atua
desta forma? Outros objetos atuam de outra forma, e este assim, por
quê? O que lá dentro explica esta diferença? O que temos aqui de fora é
um sinal que o lá de dentro envia, e que temos bons motivos para suspeitar de que seja uma chave para a sua especificidade.
Como se pode notar, metafísica e conteúdo, sob esse ângulo, são opostos. A metafísica simplifica, abstrai, recorta, diminui o número de determinações. Busca o fundamento, a ideia de onde as outras derivam, seja substância ou essência. O conteúdo, pelo contrário, acredita que é aquilo que se
apresenta que é muito simples, que o lado de dentro só pode ser apreendido
com muita paciência, na mais completa complexidade. Em vez de circunscrever e simplificar, amplia. Em vez do geral, busca o específico.
Não custa lembrar: o geral é pobre, é mais geral exatamente porque
contém menos características. Mais que uma explicação, o que o conteúdo
busca é estabelecer uma relação. O conteúdo é concreto, enquanto a metafísica é abstrata. Contudo, concreto aqui não no significado de material.
Para o conteúdo, o objeto é mensagem, é aquilo que um hipotético
Utopia e Marx
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mensageiro me envia, me oferece o fenômeno, para que eu entre no processo de decifração. O objeto é uma provocação intelectual e relacional. Ou
melhor, relacional, do qual a compreensão é apenas uma parte. O sonho,
utopia, do conteúdo, é reunir tantas determinações ou características que
cheguemos a um objeto absolutamente único, que só podia ser aquele, aqui,
agora e para mim. Captar e eternizar como ideia aquilo que é absolutamente
material e passageiro. Acrescente-se: a compreensão como um detalhe fundamental para que eu estabeleça com este objeto único a relação.
A dialética como ida e volta. Como já vimos no capítulo do presente
livro sobre o método dialético, página xxx233, no célebre trecho de Marx
da Introdução à Economia Política, o movimento inicial da dialética, que
nos leva para dentro dos objetos, dos conceitos, só faz sentido como a primeira parte de um projeto que se completa na totalidade (fora). Da práxis
ao conceito, do conceito (ou abstrato) à práxis (quer dizer, ao concreto). O
caminho dialético, portanto, é um caminho de ida e volta. Ou, para sermos
mais exatos, de ida (concreto-abstrato) e volta (abstrato-concreto, só que um
novo concreto, que agora aparece como síntese das muitas determinações).
De qualquer forma, a dialética não admite se deter muito no interior, e
só admite o conteúdo, o dentro, para depois negá-lo. De dentro de cada coisa
nasce ou emerge uma contradição, uma resolução, que a põe em contato com o
mundo (de fora). E o que a utopia exige é o contrário. Se na dialética o interior
só faz sentido como parte do todo, na utopia aquilo que está do lado de fora só
faz sentido porque corresponde, é uma resposta às questões postas pelo interior.
Assim, resumindo, digamos que há na dialética, e no marxismo, uma
simpatia profunda pela amplidão do mundo, do todo, pela concretude da
matéria, pelo dinamismo dos processos, e que a utopia é uma ideologia da
interioridade, o que a aproxima das religiões, embora deva-se acrescentar
que se trata de uma interioridade fendida no seu profundo interesse pelo
mundo, pelas pessoas, pela cultura. Encantada com o objeto. Se a interioridade de certa forma deixa os marxistas incomodados, e só a admitam no
ambiente da racionalidade e da ciência, o mesmo não se pode dizer dos
utópicos, para quem o mundo externo é para onde aponta todo o processo,
toda a complexidade da personalidade.
Não é fora de propósito sugerir a expressão lócus epistemológico; marxistas e utópicos têm, cada um, o seu lócus epistemológico: os marxistas se
sentem melhor no exercício do conhecimento quando na ciência, na his546
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tória, entre dados controversos e variados, e a utopia se sente melhor no
embate acadêmico, quando aqueles dados controversos aparecem em meio
a disputas metodológicas, minúcias, distinções. O ambiente do marxismo
é uma parte da universidade conhecida como ciências, às vezes chamadas
de Físicas e Biológicas, embora também política e economia, e o ambiente
da utopia é toda a universidade, fundada, contudo, nas Ciências Humanas.
Parece que temos aqui uma contradição, desde que optemos por um dos
ângulos. À primeira vista, o putchismo é algo por dentro, direto, reto, agudo,
pelo miolo, vertical, e a Pedagogia é curva, pelas laterais, contornando, arrastando com os braços abertos, global, ampla. Ora, aqui acontece o contrário. A
pedagogia se preocupa com os conteúdos, de uma frase, por exemplo, o que
é por dentro, e o putchismo nos lembra uma arma, que toma a palavra, por
exemplo, e a utiliza a partir de fora, como uma peça dentro do um conjunto
em funcionamento, e, portanto, pelo seu lado de fora. Manipula. Não vamos
insistir no assunto porque parece bastante primário que se trata de uma contradição superficial. Dialética, sobretudo, significa duas coisas, sob um ângulo
específico, contraditórias. Significa a totalidade, como se o universo todo, e a
história toda, fossem um grande organismo com todas as suas partes imbricadas. E significa também algo que vem de dentro e que permanece sempre fiel
ao movimento de dentro que gera o de fora.
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Através da interpretação de Caetano Veloso, em Cinema Transcendental
(Polygram, 1979), temos acesso a um poema que praticamente habita e circula
por esses mesmos conceitos de que nos ocupamos neste momento. Trata-se de
Elegia, de Péricles Cavalcanti e Augusto de Campos, a partir de John Donne:
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“Deixa que minha mão errante adentre/ Em cima, em baixo, entre/ Minha América, minha terra à vista/ Reino de paz se um homem só a conquista/ Minha mina preciosa, meu império/ Feliz de quem penetre o teu
mistério/ Liberto-me ficando teu escravo/ Onde cai minha mão, meu selo
gravo/ Nudez total: todo prazer provém do corpo/ Como a alma sem corpo, sem vestes/ Como encadernação vistosa/ Feita para iletrados, a mulher
se enfeita/ Mas ela é um livro místico e somente/ A alguns a que tal graça
se consente/ É dado lê-la./ Eu sou um, quem sabe...”
Apesar de que a relação entre a manipulação e a decifração seja a que mais
Utopia e Marx
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interessa aos nossos propósitos, podemos encontrar aí, nesse trecho, muitos
temas topológicos que seriam úteis em outros espaços. A mulher, a América e
um livro místico, e outros menores, como terra e mina, são, evidentemente,
cronotopos onde se tenta sintetizar a intrigante oposição entre a manipulação,
externa, e a pretensão de penetrar em um mistério. Apesar disso, como ficou
convencionado desde o início, aqui sempre nos ocupamos de conceitos mais
simples. E o conceito mais simples desse poema, de grande exatidão topológica, é a percepção das dificuldades de se aproximar a manipulação do propósito
de adentrar. A mão, primeiro, é errante; errância é um conceito medieval e
topológico. Acima e abaixo, ou seja, externamente. Mas, de repente, adentra
e se põe o outro lado, o lado de dentro. A mão, como a visão, aborda preferencialmente pelo lado de fora, mas não rejeita em um segundo momento
adentrar, separando, explorando. A mão que se intromete se trai. Sabemos
que o segredo, embora esteja dentro, se revela apenas na superfície, no corpo.
De que valeria um segredo só interno, que não deixasse do lado de fora uma
pista, ou um segredo que se dá de uma vez sem as dificuldades da decifração?
Hegelianamente: não é com suspiros, e sim com o trabalho duro, longo, de percorrer este mundo, de contornar, ou seja, com tempo, que temos
chance de – quem sabe... – conquistar o conceito. No entanto, não podemos
deixar de anotar, a ideia masculina de manipular e depois invadir, embora
seja também um cronotopo, é questionável. Em vez de conquista, como está
no poema, mais correto, topologicamente, talvez fosse exploração.
Esse é o lado positivo da manipulação que retoma o conceito apresentado por Oscar Wilde logo atrás: os objetos se oferecem como fenômeno,
aparecem. Em Heráclito, se vê que é preciso suportar as contradições e a
superfície para emergir, do lado de lá, ou do lado de dentro, na posse do Logos. Cristo só pode aparecer vestindo uma forma humana. A abordagem do
objeto, mesmo dirigida para além da aparência, se estabelece dialeticamente
na relação com aquilo que se oferece.
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5) Oposições. Vamos, neste item, isolar uma técnica, uma metodologia,
que consiste em utilizar oposições para ressaltar conceitos e principalmente
facetas de conceitos. Já utilizamos este recurso diversas vezes. Aqui apenas
propomos isolar e desenvolver uma metodologia, quando o procedimento é
tomado como objeto, e um espaço específico é delimitado. Ou, com outras
palavras, vamos aqui fazer duas coisas mais ou menos independentes. Uma é
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avançar no assunto que nos ocupa no momento: manipulação, o dentro
e o fora, intrínseco, etc., e outra coisa é apresentar e isolar a forma como
isso é feito, a metodologia.
Faz sentido afirmar que o oposto de compromisso com a verdade é
oportunismo e que o oposto de intrínseco é manipulação? Quanto a essa
segunda oposição, conteúdo-manipulação, tudo bem, parece claro. Manipular uma palavra, frase, proposição, significa tomá-la nas mãos pelo seu
lado de fora, sem prestar atenção ao seu conteúdo. Com a mão, podemos
enfiar um dedo, o punho, dentro de um objeto, mas não é isso que significa
manipular um objeto, e sim tomá-lo pelo seu lado de fora, por sua forma. O
viés linguístico é uma divisão da decifração, porém não é toda ela.
Quanto à outra oposição, “compromisso com a verdade”, de um lado,
“oportunismo” do outro? Compromisso com a verdade é uma expressão que,
principalmente se apresenta como o oposto de oportunismo, poderia ser trocada
por compromisso às raízes ou compromisso aos princípios. Que têm ambas vantagens topológicas, pois raízes e princípios apresentam desenhos mais evidentes
e simples. Partir de princípios, de um eixo, significa adotar um conceito porque
ele é conveniente naquele momento, e daí partir para uma tentativa de fundamentação. No compromisso com a verdade, adotamos um conceito sem saber
com clareza se ele vai nos trazer vantagens ou se vai trazer embaraços.
Aqui, vemos com muita clareza um desvio negativo é partir dos princípios, da ideia, e dali procurar submeter os fatos, distorcendo-os (procustismo, manipulação), mas também não é um procedimento melhor partir dos
fatos e escolher ideias sem qualquer critério, na medida em que uma ideia
é mais conveniente para aquele caso específico, naquele dado momento .
O ambiente político: populismo e pedagogia. Evidentemente, o oportunismo pode ser compreendido como a preferência pelas coisas tais como
elas aparecem no mundo exterior. Inclusive, as próprias ideias podem ser
outras, não aquelas abstratas, dos livros e da universidade, mas tais como
elas aparecem entre as pessoas, pronunciadas nas ruas, pensadas pelas pessoas em situações concretas da sua vida (Mannheim, Paulo Freire).
Inclusive, uma pessoa pode assumir as ideias, os métodos, valores, atitudes que naquele dado momento forem oportunos; não como são pensadas, mas como são exigidas enquanto ideias práticas, no cotidiano, no
estado. Bom, na verdade, é o que acontece constantemente, mas com boa
dose de dificuldades e sofrimento. Podemos admitir que a maioria dos objeUtopia e Marx
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tos abstratos, ideais, sejam assumidos, nos seus inícios, com algum oportunismo. Mas já é pouco provável que uma pessoa consiga persistir com uma
atitude oportunista por muito tempo, que as aprofunde ou que as radicalize.
O oportunismo sistemático oferece grandes dificuldades técnicas.
Por trás do materialismo está a suposição, em princípio exagerada, de
que todas as nossas ideias são oportunistas. Tudo que pensamos o fazemos
por algum interesse. Nossas ideias seriam escolhidas e elaboradas ao serviço
e ao sabor dos fatos, da organização política, de interesses imediatos.
Fica claro, nesse problema, que não dispomos de palavras boas para
todas as posições. As palavras têm diversas acepções, e essas acepções se cruzam, se sobrepõem, não cobrem áreas importantes. As palavras não significam nunca uma coisa só. Se dissermos simplesmente movimento, estamos
indicando muitas coisas, muitas acepções. Se dissermos movimento-oportunismo, aí, sim, fica claro que nos referimos a movimento como um método
de ação lento, pelos fundamentos.
A mesma coisa seria se disséssemos oportunismo. Temos visto que significa muitas coisas. Mas se colocado diante, como oposição, a movimento, fica
mais claro que nos referimos a uma ação isolada, de um indivíduo que não se
pergunta “junto com quem”, que não compreende no cérebro e na ação que a
ação não é um ato isolado, mas apenas o fenômeno, a ponta que aparece, de
um processo extremamente complexo que nasce de um ideal, uma ideologia,
pessoas, instituições, todos frágeis e condicionados pela sociedade e pela história.
O livro de Buber, O socialismo utópico, contribui com outro conceito
metodológico. Tomemos um princípio ideológico, que poderia ser caridade,
não violência, academia, pluralismo, liberdade. No caso de Buber, é a descentralização. E vemos duas ou mais ideologias defendendo o mesmo princípio. No caso de Buber, trata-se de utópicos e marxistas. Veremos que nem
sempre essa adoção é consistente, coerente, proveniente das bases e dos fundamentos. Segundo Buber, se os marxistas adotam a descentralização, como
no apoio dado aos sovietes, isso não é radical, mas apenas oportunismo. E
que, no caso dos utópicos, seria o contrário: descentralização, democracia,
liberdade, federação, cooperação são conceitos que nascem das profundezas
da teoria e formam um campo semântico contínuo.
Entretanto, estamos falando de marxistas, quer dizer, de pessoas históricas,
tais como o próprio Marx, Lenin, Kautsky, Lukács, ou estamos falando do marxismo, um desenho abstrato, atemporal? Quando o nosso método é a topologia,
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tendemos a chamar de marxismo um desenho, um marxismo simplificado, quase uma caricatura. O marxismo, como opta pelo concreto, externo, histórico,
dialético, etc., está muito próximo de cair na tentação do oportunismo. Essa é
a opinião de Buber e de Mannheim. Basta ver este trecho, muito topológico,
aliás, em que Mannheim, na página 153 de Ideologia e utopia, cita Napoleão:
“On s’engage, puis on voit” (Primeiro a gente se engaja, depois vê
como fica), e comenta no rodapé: “Tanto Lenin quanto Lukács, como
representantes da abordagem dialética, encontram justificação nesta
máxima napoleônica”.
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A ação busca nos fundamentos teóricos, na própria concepção de dialética, uma justificação. Basta que aconteça uma pequena distração, uma
imprecisão milimétrica cometida na base e nasce na prática – na superfície –
uma avenida de desvios. Já comentamos o fato de que a vida não espera que
tiremos nossas conclusões, nem sempre, mas é bastante comum estarmos
preparados para aquilo que nos aconteceu décadas atrás. Daí a concluir que
teorizar ou pensar é uma bobagem vai uma grande distância.
Mas resvalar, estar no limiar de um crime, não é crime. Se existe proximidade, tendência, tendência fundamentada, muitos marxistas históricos em
muitas situações datadas cairão nessa tentação. Se há um defeito no marxismo
entendido como abstração, é de não dispor dos instrumentos teóricos adequados para identificar e repelir com determinação a tentação de colocar o sucesso
(a qualquer custo, imediato) na frente da teoria. Se há algum problema, ele
deve ser buscado e apontado dentro da teoria, e nunca em eventuais deslizes
e posições equívocas em sua aplicação. Uma ideologia que está a todo o momento a um triz da violência pode não ser violenta, basta que disponha de
precauções e antídotos ideologicamente fundamentados. E uma ideologia que
está a anos luz da violência pode, na eventualidade de um desafio histórico,
não dispor destes antídotos, estar mais próxima da violência. Quem não está
fundamentado, no momento do desafio, pode trair os princípios.
Aparentemente, Napoleão está propondo ou que deixemos de lado o
que pensamos, para só depois fazermos a adaptação entre teoria e realidade,
ou que efetivamente no mundo a teoria nasce da imersão nos fatos. Primeiro nos engajamos, e depois vemos – e descobrimos – o que pensamos.
Ora, engajar-se, com mãos, braços, corpo, e sem ideias, isso é possível? Fica
Utopia e Marx
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a suspeita de que se engajar e ver depois como fica é, sim, uma proposição
ideológica. Quem ainda não se engajou de fato já está engajado, só quem
em outra ideologia. Se submeter à dança dos fatos representa um bloco ideológico. Sempre que nos engajamos já temos uma teoria, só que mais, em
alguns, e em outros menos: consciente e elaborada.
Então, movimento-oportunismo colocaria em oposição, de um lado, o
movimento, quer dizer, a marcha que chamamos de tramitação, que inclui
organização das ideias, pessoas, conversão e catequese, das pessoas entre si,
ou relações, instituições, e, do lado oposto, atirar para todo lado sem um
plano, ir pontualmente, ao sabor de como as coisas surgem, desenvolver a
capacidade da atenção, para não deixar passar despercebida a oportunidade.
Movimento significa planejamento (ação a partir de conceitos), e todo
planejamento, conscientemente ou não, exige que esteja fincado em uma
ideologia. Praticamente as ideologias, ainda que de uma forma muito diferenciada, exigem um movimento: livros, escolas, reuniões.
Oportunismo significa tomar os problemas isoladamente, em blocos
independentes da ideologia (liberdade, democracia, eficiência, por exemplo), a ausência de uma metodologia consciente. Em alguns casos o oportunismo pode ser detectado como um traço da própria teoria, e em outras
pode ser um desvio ou escorregadela da teoria, uma traição. Faz sentido a
tese de que toda escorregadela está inscrita na teoria, é uma fuga da teoria,
mas sua possibilidade já está ali dentro inscrita.
Já a oposição compromisso com a verdade-oportunismo significa: não
só o interesse pelo conteúdo, mas o interesse em cumprir com suas determinações (que estamos chamando de consequencialidade). A relação mais
clara entre o compromisso com a verdade e o movimento é que se presume
que alguém que entra para um movimento o faz principalmente por ter se
convertido a uma ideologia, à ideologia daquele movimento, e que o movimento para ele é a via principal para cumprir com as determinações da
ideologia a que se converteu. Uma pessoa que se converte à ideologia cristã-católica acredita que é através da Igreja, principalmente entendida como
pessoas, ideias, tradições, cerimônias, que ela pode cumprir e participar deste enorme projeto de concretização. Ou, na linguagem religiosa, projeto de
salvação. A salvação significa, aqui na Terra, que a ideia se faz concreta, se
transforma em pessoas, pedras, atos.
A Igreja, como qualquer movimento, é mediadora. Por isso, em parte,
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Maria é tão importante na linguagem católica e é rejeitada na linguagem
protestante: ela, por ser mãe de Jesus, e tão humilde, pode nos aproximar de
Deus, tão poderoso e distante. Maria significa: a mediadora. Sem a Igreja,
como sem movimento, teríamos as ideias na cabeça, talvez, mas elas não
teriam como descer à Terra. E sem um movimento, ficaria muito mais difícil
ter as ideias até mesmo na cabeça.
Que não se pense, nunca, que a concretização seja como um salto sobre uma marca do tipo: de aqui em diante as ideias começam a ser aplicadas.
As ideias vão se engenhando, se complexificando, e paralelamente o mundo
em volta, inclusive o mundo da cultura, livros, estantes, pianos, sons, vão se
transformando, e, evidentemente, também, coisas mais materiais. Sem uma
divisão rígida entre ideias e matéria.
Há nessa opção um risco. Opção sem risco não faz sentido. A verdade
tem muitas vantagens, mas deve ser assumida em um pacote: amarradas nas
vantagens estão as desvantagens, sempre. O que poderíamos tentar expressar
com a fórmula: sem negociações. Concessões, troca, prostituição, coragem
constituem o eixo, o ponto que tem de cada lado um dos elementos opostos.
Do lado positivo, coerente, o movimento, e do lado negativo, sem eixo, sem
o propósito firme de amarrar a prática com a teoria, o oportunismo.
É preciso lembrar que a passagem da teoria para a realidade não se
faz pura e simplesmente, mas se faz através de opções ideológicas, que
formam um conjunto, a ideologia. Não é possível aplicar toda a cultura,
é necessário escolher algumas coisas e rejeitar outras. É assim, teoriaideologia-prática que se configura o que estamos chamando de intenção:
eu conformo o mundo às ideias através de opções minhas, ainda que
em grandes linhas fornecidas pelas grandes ideologias (cristianismo,
marxismo, utopia, zen-budismo).
Vimos, já, o procustismo como algo negativo, partir da teoria para o
concreto, distorcê-lo; estamos vendo aqui que também é negativo partir do
concreto e do imediato para encontrar as ideias adequadas a cada caso, oportunas. Partir, portanto, não de princípios, mas de circunstâncias. O que não
pode de forma alguma ser confundido com a abertura para os fatos: oportunismo epistemológico não pode ser confundido com interesse, abertura,
pelos fatos e objetos do mundo material (na verdade, a abertura é plena no
interesse pelos fatos materiais e não materiais).
Ao esclarecermos, pois, uma oposição, esclarecemos e isolamos as facetas
Utopia e Marx
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desses dois conceitos que se opõem, e isso fica claro por causa de um ponto, que
tem de um lado uma faceta do conceito e do outro o seu oposto. Esse ponto
recorta, discrimina, seleciona, ilumina uma parte, determina (fixa fronteiras).
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6) Os itens a seguir podem ser compreendidos como reflexões sobre as
doenças das relações entre a teoria e a prática. Sobre a falsidade e suas variantes.
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Conteúdo versus efeito. Sempre que dizemos ou pensamos algo, manipulamos. Apenas em uma situação improvável dizemos ou pensamos só
o conteúdo, desconhecendo totalmente a situação em que a comunicação
ou pensamento são colocadoscomo uma parte entre outras; pelo contrário,
nas relações concretas de comunicação humana, procuramos com nossas
ideias e palavras conseguir um efeito, quando falamos, mas também quando
escrevemos, na imprensa, no púlpito ou na sala de aula.
Note-se que aqui não estamos falando de todos os desdobramentos
do fato de uma palavra estar dentro da sociedade e do mundo, mas apenas estamos nos referindo a uma parte, o seu efeito. E estamos ressaltando,
embora isso não esteja sempre presente, a intenção de conseguir um efeito.
Apenas o pensamento não tem, por si só, um efeito, ele necessita do corpo,
das palavras faladas ou escritas. Buscar um efeito não é um mal (não é algo
de imediato negativo, como parece ser o oportunismo).
Contudo, aqui, quando falamos em manipulação, quase sempre a tomamos pelo seu lado negativo. O que seria? Utilizar, por exemplo, uma ideia
ou palavra para atingir um objetivo que contraria o seu conteúdo; desconhecer totalmente o conteúdo e utilizar ideias ou palavras apenas como um bloco frio, assim como alguém que usa um livro como apoio ou como enfeite.
Em outras palavras, apenas teremos a manipulação quando houver entre o
conteúdo e o seu efeito uma clara discrepância. E, evidentemente, quando
houver opção pelo efeito em detrimento do conteúdo. Quando uma palavra, signo, ideia é adulterada, trocada por outra, um falseamento, portanto,
para se atingir um objetivo.
Um exemplo é o que ocorre no blefe, que significa claramente que há
um erro intencional. As expressões, pelo menos em português, “manipular
informações” ou “manipular resultados” ressaltam também essa alteração desonesta de algo pelo seu oposto. Embora aqui seja menos claro do que em um
blefe. Porém, deixando de lado essa situação mais extrema e clara, em que um
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elemento é alterado, uma palavra é trocada, uma foto é apagada, a voz é modificada para confundir, tudo claro e intencional, utilizando até, em alguns casos, uma técnica, no outro extremo, a manipulação não só é inconsciente, mas
envolve e, no fim das contas, prejudica tanto o falseador quanto a sua vítima.
A manipulação de uma comunicação fica caracterizada em um ponto
preciso. O efeito vem primeiro, e eu me pergunto qual ideia, e adoto essa
ideia, em função daquele efeito predeterminado. Eu faço isso, ou nós fazemos, nosso partido ou o estado, por exemplo, como parte de um processo
histórico, institucional, ou seja, mais ou menos inconscientemente ou, deliberadamente, às vezes, utilizando uma técnica armazenada.
Em outras palavras, tomar um conceito ou palavra por seu efeito é bom.
Não só por seu efeito, nem tendo o efeito como fator determinante. Aqui, no
espaço instituído do pensamento, tudo é permitido, tudo é explorado, entre outras coisas o efeito. Efeito social, consequências econômicas, amorosas.
Nem para a mais exagerada metafísica seria interessante tomar os conceitos,
ou as palavras, como se estivessem fora do mundo, da história, da sociedade
e da cultura. O problema é quando “se preocupar com o efeito” desinstitui,
apressa, impede que o processo – a intrincidade – seja percorrido.
Evidentemente, pode-se observar o outro lado. Se há o universo da
academia, da análise, dos processos, das proposições tomadas com metodologia estudada e em sua profundidade, há o universo do senso comum, das
palavras examinadas por seu efeito, das palavras como elas funcionam nas
relações efetivas entre as pessoas, no mundo da vida. Viver na sociedade, entre as pessoas, em situações de vida, não significa adotar os vícios, tais como
a falsidade, o oportunismo, a fofoca, a maledicência.
Arte e filosofia. Vejamos, agora, em um caso absolutamente positivo, na
arte: aquilo que eu tenho para dizer, um fato, uma ideia, é transformado para
ser apresentado. Na arte, o conteúdo pode não passar de um instrumento, o
que significa que ocorre uma inversão: o conteúdo é que funciona como o
meio pelo qual a forma se apresenta. Alguém poderia radicalizar, dizendo que
na arte sempre, essencialmente, se mente, e só há arte quando se mente.
Quando, na arte, eu tomo um conteúdo, e depois o submeto, colocando-o a serviço da forma, não tenho qualquer compromisso com ele mesmo,
e posso, pois, transformar totalmente o conteúdo em algo diverso, diferente, ou até mesmo oposto. Posso, por exemplo, como fazem perigosamente
alguns autores de ficção, escrever uma página de filosofia, e depois, não neUtopia e Marx
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cessariamente depois, a coloco na boca de um personagem de um romance.
O conteúdo, na arte, pode ser compreendido como sendo uma provocação. Pode acontecer, sem constituir nenhum escândalo, que depois que
um determinado conteúdo provoque um efeito ele seja descartado, pois se
tornou inútil ou prejudicial. Evidentemente, até a verdade pode ser utilizada, se apenas ela conseguir um efeito preconcebido.
Filosofia e arte estão sempre a um passo do abismo do cinismo: o que eu
faço ou digo se apresenta para mim como um objeto, com uma distância entre
“eu” e ele. Eu acho que acredito no que digo, mesmo assim o que eu digo e o
que eu não digo formam um unidade compacta, nós dialogamos, e às vezes
chego a pensar que penso exatamente o oposto do que estou formulando.
Quando um ator de teatro dá dois passos à frente e profere um discurso
inflamado, de teor político ou filosófico, é para rir, e rir exatamente porque
ele diz coisas tão sérias e tão verdadeiras. Afinal, a verdade é chocante, embora
também a mentira, desde que tenha a mesma aparência; apesar de que a mentira
também pode chocar por outro motivo, por ter a aparência de mentira mesmo.
A afirmação de que na arte temos que mentir necessariamente deve ser
rejeitada, pois assim não teríamos a liberdade indispensável, pois estaríamos
a serviço da mentira. Nem da verdade, nem da mentira: na arte temos consciência de que temos um meio que se dirige a outro. A arte é uma técnica,
portanto . Ou melhor, uma tecnologia, a arte é um espaço de experimentação das possibilidades dos meios de relação com os outros. A arte é cínica, o
que significa que mente; às vezes, às vezes é verdadeira, e quase sempre não
sabe se é verdadeira ou se mente.
O que significa que na arte se busca a beleza? Significa que a arte estabelece o espaço de vivência e pedagogia da cultura humana: onde reside toda
a beleza. A arte socialista também pode se constituir como uma experimentação das possibilidades, inclusive de interpretação do presente e do passado,
e também das impossibilidades e dos caprichos.
Esse tipo de arte é indispensável para um movimento e para uma sociedade utópicas. Contudo, a arte que explora a verdade, a fome, que denuncia
e anuncia, que provoca e revolta, sempre há de se constituir na manifestação artística socialista mais típica. E, sobretudo, as duas coisas, e outras, se
existirem, nunca uma excluindo a outra. Reunindo as duas pontas, pode-se
afirmar que nós, socialistas, temos uma paixão quase igual pela verdade e
pela mentira, entendida como provocação, experimentação das possibilida556
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des, avanço dos horizontes.
Apesar de colocarem ambas em primeiro lugar o efeito, evidentemente, a arte e o senso comum são diferentes. O senso comum pretende a verdade, como a filosofia, mas sem instaurar o espaço próprio, conhecido como
academia. Trata-se de uma busca amadora – e às vezes e por isso mesmo
incompetente – da verdade. A arte não pretende a verdade de forma alguma,
a não ser que entendamos que a verdade só se oferece a quem não a busca,
a quem se entrega para sempre, de corpo e alma, ao universo da forma. Ou
que a verdade só se dá a pessoas comuns, nunca a especialistas. A filosofia,
sim, sempre procura a verdade, até mesmo quando mente.
Para a utopia, os espaços devem ser habitados, é preciso fazer arte, filosofia, comunicação, religião, epistemologia. Cultura significa toda a cultura.
O pensamento é complexo e a sociedade é complexa. Deve-se, no processo
revolucionário, não exatamente ocupar espaços, mais que isso, tais espaços
devem ser estabelecidos para sempre. Ou seja, a imagem topológica não é a
de um caminho onde nos detemos em cada ponto e o estabelecemos suficientemente, é mais a de um explorador que onde para planta uma cidade;
ele segue adiante, mas a cidade fica estabelecida para sempre.
No pensamento, na cultura abstrata, mas também na prática, nas instituições, seguindo a linha proposta por Gramsci, na dança, teatro, religião,
pesquisas neurológicas, informática, e, em conjunto, na universidade será a
cada dia construída a cultura humana, nos pontos, em conjuntos e no todo.
Não só nós, utópicos, ocuparemos esses espaços, de forma alguma, mas essa
será sempre uma obra conjunta de diversas ideologias, religiões, especialidades universitárias, perspectivas.
Essa utopia do conhecimento pode receber diversos nomes, dependendo do ângulo: fórum, federação epistemológica ou apenas universidade.
A sociedade não será transformada só depois, evidentemente, pois ela
já vem se transformando há muito tempo e continua sendo. Mas agora,
como exigência da utopia, começamos a estabelecer esta ordem, cuja ocupação e constituição (da cultura) em espaços específicos é que dão sentido para
as transformações institucionais e, daí, às transformações políticas. Aliás,
essa ordem é o que entendemos como transformações políticas.
Não basta compreender o que significam, não tanto as palavras, e sim
principalmente os conceitos de oportunismo, manipulação, putchismo, entre outros, para depois saber o que deve ser preservado e o que deve ser
Utopia e Marx
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combatido e eliminado, se for o caso e se for possível.
O conceito de manipulação que se encontra na política é semelhante ao
que se manifesta no mundo da filosofia e da arte. Não parece muito difícil compreender o que significa putchismo em termos de golpe de estado. Mas só podemos dizer que compreendemos o que é putchismo, ou oportunismo, se identificarmos esse conceito independentemente de onde se manifesta e percebermos
e apontarmos com clareza o que significam putchismo e oportunismo tanto na
política quanto no conhecimento e no cotidiano; enfim, onde for.
Inevitavelmente, teremos de nos perguntar, sem nos desviar do nosso
propósito, qual visão de mundo, qual ideologia, o putchismo tem por trás.
Por um ângulo diferente, mais direto, o putchismo, no conhecimento,
se opõe à habitação, constituição, instauração da Epistemologia como espaço. Quer dizer, a habitação de um espaço anterior ao conhecimento. Admite
um método, mas não uma metodologia em sentido pleno. Em princípio,
a atitude de instaurar espaços é própria da utopia e da universidade. Mas é
necessário estar atento, pois, evidentemente, tanto utópicos quanto universitários podem às vezes padecer da falta da paciência para cumprir todos os
trâmites. E, como a universidade não faz parte do mundo das ideias, mas
é uma instituição humana (também), sempre que tivermos prazos para entregar trabalhos escolares, projetos e teses, horários determinados para congressos e aulas, o tempo disponível para cumprir qualquer tarefa intelectual
tenderá a ser menor do que o tempo de que gostaríamos de dispor.
Um caso mais específico é a manipulação da opinião pública, da mídia, do povo . Estamos aqui no espaço conceituado, em Gramsci, como
hegemonia, entendida como a luta para interferir na formação do senso
comum, na cultura popular, na opinião média que circula no meio do povo.
Parece que o liberalismo (ver Engels, no início do livro Do socialismo utópico ao socialismo científico) sabia disso há muito tempo. As
palavras, no liberalismo, não se destinam a dizer a verdade, mas são um
instrumento de relação humana; um instrumento do poder; dizemos
aquilo que deve ser dito para se obter um certo resultado político (em
sentido amplo, o objetivo é político mesmo quando dizemos algo para a
namorada ou namorado, filho ou filha, vizinho ou vizinha, e principalmente para o cliente). Manipulamos nossa relação com o conceito para
manipular a opinião dos outros. O que é chamado de cinismo (embora,
com mais precisão, o cinismo seja a distância entre o sujeito e o seu dis558
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curso; a manipulação decorre logo a seguir.)
O povo, desde o tempo de Maquiavel, com certeza, mas parece que
hoje em um grau ainda mais acentuado, é suspeito de ter dificuldade para
verificar por si mesmo a validade de todo tipo de proposição. Dessa forma,
organiza-se no meio social um conjunto complexo de palavras, conceitos,
atitudes mais ou menos autônomo, quer dizer, não muito dependente de
seus conteúdos, daquilo que afirmam. São ideias sobre casamento, sexo,
vingança, pena de morte, bater ou não bater em crianças, sobre bandidos,
dinheiro, moral versus interesse. Esse conjunto pode ser chamado de senso
comum, embora senso comum possa significar também outras coisas.
Outra característica, candidata a ser a principal do senso comum, é sua
preferência pelo caminho mais curto. E, também, o que é um pouco diferente, prefere verdades dadas e orgânicas, do tipo os homens são mais fortes,
que bandido devem receber a pena de morte, quem bate ama. O que quase
sempre conduz a se aproximar de um tipo rústico de conservadorismo. A
verdade é simples e funciona como uma frase de efeito e contundente. Ou
seja, por trás de diversas afirmações do senso comum, deve-se ler: simplicidade, somos contra complicações filosóficas.
Algumas pessoas se propõem, e algumas pessoas, não necessariamente as
mesmas, revelam talento para manipular o discurso. Com que objetivo? Não é
muito claro. Mas, em boa parte das vezes, utilizam sua habilidade para conseguir, no seu círculo pessoal, na intimidade, vantagens financeiras ou políticas.
De qualquer forma, se alguém consegue organizar frases, posições, imagens
que se movimentem dentro do senso comum, se tornará, e há sempre quem efetivamente se torna, um porta-voz, alguém que diz aquilo que as multidões diriam.
As pessoas, as multidões, então, se identificam com o indivíduo que passa a ser o
seu representante. E, inclusive, quem tem esse talento pode agregar ao senso comum, sem alterar na essência, traços da sua própria personalidade.
Temos aí duas coisas. Uma. Esse discurso do senso comum é o discurso de pessoas pouco dedicadas a pensar no significado de pensar por si e
de verificar e de enfrentar as dificuldades de se pensar bem. Então, mesmo
individualmente também se verifica que o “povo” profere o mesmo discurso apastelado. Há, digamos, uma quase coincidência entre quem profere e
quem prefere o senso comum. Só funciona o senso comum quando ocorre
a identificação entre os produtores da cultura e os consumidores da cultura.
Uma espécie de pacto da mediocridade; ou melhor, um fundo comum e que
Utopia e Marx
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se comunica entre a mediocridade de um e a do outro. E, a outra: as pessoas não podem falar uma coisa única sendo uma multidão, muitas pessoas
sempre falam coisas diferentes, por isso a fala de uma multidão é sempre
apastelada (com cores e fronteiras indefinidas), evita o pitoresco, o sofisticado, o agudo, o difícil, as contradições. Um autor, pelo contrário, procura as
dificuldades, porque é através delas que ele se apresenta e se distingue, que
é autor. Embora não sempre e nem o tempo todo, pois muitas vezes o autor
tem a função de colocar no papel grandes conjuntos de ideias que ele percebe na sociedade. O autor não é contido pela necessidade de consenso, não
procura satisfazer a muitas pessoas elegendo entre todas as partes comuns.
Como se pode elaborar um discurso, conceitos, métodos, todos eles na
média? O desafio do senso comum é conseguir um discurso mínimo, que diga
as coisas que menos ferem, que menos se arriscam, para conseguir agradar a uma
grande maioria, geralmente a pior maioria. O pior da maioria das pessoas. Porque um autor, pelo contrário, é quem diz precisamente aquilo que só ele diria.
Algo que, fazendo sentido, sendo a descrição de um objeto preciso do mundo
das ideias, vai em busca, encontre ou não, de algum simpatizante. Nessa ordem
e em espaços constituídos, primeiro o espaço da busca da verdade, do específico
ou pitoresco, e depois, em outro espaço, a busca do simpatizante.
Quando um autor se identifica com o senso comum, ou mesmo se
apresenta como porta-voz do senso comum, ele só consegue se distinguir
organizando grandes extensões, ele não pode ser pontual, ou seja, se o senso
comum não se manifesta em grandes extensões de conceitos, nem por reflexões que se detêm longamente em problemas situados, o autor é obrigado a
tentar suprir essa deficiência essencial. E aí o senso comum pode se tornar
filosofia. Juntando, pois, uma e outra coisa, temos para causas diferentes um
resultado semelhante, seja porque não sabem verificar proposições difíceis e
agudas, seja porque muitos precisam de uma média estatística, o resultado é
um discurso ao mesmo tempo medíocre e apastelado, que, contudo, busca
sua força em outras características. Ou seja, a força do senso comum certamente não está nas mesmas características que são do agrado da academia.
Tendencialmente, também, a pessoa talhada para representar as multidões, fazendo o seu discurso pessoal com elementos fornecidos pelo discurso
da média, não é um modelo que reúne o que há de mais admirável, necessariamente, mas recolhe de muitos (talvez) algo de sua pior parte. Pode-se propor que nem a pior parte nem a melhor, mas a parte média; contudo, como
560
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já afirmamos, há bons argumentos a favor de que as opiniões mais comuns,
no senso comum, são bem piores do que a média. Ódio, ressentimento,
preconceito, pessimismo, enfim, o negativo, talvez sejam mais fáceis de se
comunicar do que o positivo. Porque, talvez, seja assentado sobre a Biologia,
e não uma construção. Trata-se de uma longa discussão, porque o positivo
fácil, do tipo pensamento positivo, autoajuda, voluntarismo, também são
argumentos muito competitivos no meio do senso comum.
Mas, deve-se reconhecer, sempre podemos levantar os casos de diversas pessoas que fizeram o caminho inverso, não falaram aquilo que o povo queria ouvir,
falaram o que pensavam, mas o povo é que se identificou com o seu discurso.
Faz sentido vincular senso comum com manipulação e populismo.
Manipulação, aqui, aparece como sendo o oposto de academia. E academia,
para dar uma definição apressada, seria o trabalho dificultoso do conceito,
a preparação continuada, disciplina, interesse, profissionalismo, coragem
para enfrentar as áreas de turbulência. Topologicamente este significado está
muito próximo daquele que vê a manipulação como passar a mão em algo
em sua superfície, em sua forma (em detrimento do conteúdo), utilizando-a
(como um instrumento) para (atingir) outros fins.
Não se trata, pois, de interesse ou sensibilidade voltada para o conceito
em si, para a sua verdade, e sim – como é o caso daqueles empresários que
compreendem olhando para um produto a sua potencialidade para o mercado, se vai ocupar um lugar no imaginário do consumidor – para a capacidade daquela proposição sobreviver e se expandir no meio da cultura popular, das relações humanas, em competição com outras proposições. Uma
sensibilidade, digamos, para as potencialidades concorrenciais do conceito.
Necessariamente, temos que nos perguntar, embora a resposta não se
afigure nem por perto: no meio do senso comum qual proposição tende a
vencer a concorrência, a verdadeira ou a falsa? Aparentemente, a falsa leva
uma vantagem inicial, entre outros motivos porque há a vinculação natural
entre falsidade e superficialidade (principalmente porque assim fica mais
fácil, são evitados os esforços trabalhosos do conceito).
Em vez de combater, talvez devêssemos aceitar o senso comum, e a hegemonia, como problemas inevitáveis. E assim nos dedicaríamos a fazer alguma coisa, talvez colaborar com o que há de bom, ou inocular boas ideias,
etc. Sem dúvida. Mas o rumo mais utópico é que todas as pessoas se tornem
universitárias, e que a academia engula totalmente, um dia, o senso comum.
Utopia e Marx
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A hegemonia, até lá, é um desafio para a própria pessoa. Ao contrário do
populismo, a utopia não aponta para este rumo: apoiar ou reformar o senso
comum. E é um problema também para todos nós, porque, embora isso
seja possível um dia, hoje ainda todos nós estamos presos ao senso comum,
temos boa parte daquilo que pensamos proveniente de jornais, novelas, noticiários, conversas na sala dos professores ou na sala da própria casa.
A universidade é real, mas o senso comum também é. Assim como a
cultura popular. As transformações culturais, para a utopia, se processam
sempre a partir da universidade. Pedagogicamente, o problema se põe como
a transformação da cultura do povo pela universidade, transformação, e não
aniquilação. Por isso, então, por ser um discurso voltado para um povo que,
em princípio, deve estar se aproximando da universidade, a utopia tende
para o discurso mais acadêmico. E, se adere ao senso comum, procura aderir
apenas ao melhor do senso comum, rejeitando suas tendências negativas,
negativas do ponto de vista da academia.
Manipulação e populismo. Francisco Weffort, na Introdução do livro
Educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, nos permite distinguir
dois tipos de populismo. O interesse pelo povo, pela organização do povo e
pela cultura popular é um interesse radical, que permanece nas fases subsequentes, ou se trata apenas de oportunismo? Ou, por um ângulo um pouco
diferente: mobilização ou manipulação?

do

“Não obstante, parece lícito admitir, apesar do sincero interesse de alguns setores do regime numa autêntica mobilização democrática, que
a tônica do empenho governamental era, em realidade, a manipulação, a esperança de fazer crescer ‘as massas de manobra’ nas quais o
poder federal em ampla medida se apoiava. (...) Em todo este período
histórico, no qual a ascensão popular não apenas se realiza por via
institucional como é frequentemente estimulada através do estado, a
ambiguidade do regime populista entre a mobilização democrática e a
manipulação aparece como uma característica central.”
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Primeiro, uma ligeira observação. Se é para nos opormos ao oportunismo ou manipulação, a palavra mais adequada não parece ser mobilização.
Organização seria melhor.
A valorização da cultura e da organização do povo é uma forma de sedu562
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ção, um meio, ou é um fim, uma utopia? Quem a professa, quem a pratica,
realmente acredita no que está dizendo, ou o faz apenas por oportunismo?
Além disso, é correto fazer esta vinculação entre sedução e oportunismo? A
sedução é um tipo de oportunismo, dizer algo para conquistar alguém?
De fato, se quisermos conquistar o povo não podemos nos apresentar
como seus inimigos, desprezando, por exemplo, a sua cultura, e tendo a todos como miseráveis e atrasados. Essa atitude faz parte do passado do socialismo, como mostrou Thompson em A formação da classe operária inglesa.
Estar com eles, ser um deles, então, pode ser uma boa tática. Sedução é
um conceito, inclusive como estratégia revolucionária, que agrada à utopia:
abrir um espaço onde todos os instrumentos estão organizados para trazer o
outro para a nossa ideologia.
Nem toda sedução é oportunista. Inclusive, instaurada a sedução
como espaço, sua tarefa muito natural é combater o oportunismo. Ou, que
seja, o pior do oportunismo, já que na essência a sedução é oportunista.
Compreender que vivemos em um mundo real, as tarefas da pedagogia e da
conversão, não significa adesão ao oportunismo.
Mas a que filosofia isso nos levaria? Todo socialista sabe que a cultura
e a civilização que existem hoje se erguem sobre a injustiça e o sangue de
milhões de pessoas. Por outro lado, como seria o pensamento e o mundo
se renunciássemos a todos os valores da civilização ocidental e adotássemos
os valores e a cultura em construção dos oprimidos? O fato de a cultura
ocidental ter sido erigida em cima de injustiças faz dela, em si, uma cultura
da opressão? Toda ela, até a Matemática, por exemplo? Nada a acrescentar
a páginas e páginas de Georges Snyders em Escola, classe e luta de classes.
Todas essas questões nos interessam diretamente. Existe uma corrente
dentro da utopia cuja linguagem se apoia em alguns conceitos próximos:
revolução institucional, democracia, democracia participativa, organização
popular, cultura popular, populismo, descentralização, cooperativismo, de
baixo para cima. Na verdade, aqui, um tipo de populismo. Um bom fio,
digamos, que vai de Stuart Mill e John Dewey a Paulo Freire. Essa linha
afirma a importância da educação, mas educação no contexto da educação
do povo, valorizando a cultura popular.
No outro extremo, há outro tipo de utopia, que preconiza um conjunto de conceitos próximos e um pouco diferentes dos anteriores: educação sofisticada, disciplina, viver na cultura, universidade, tecnologia, urbanização,
Utopia e Marx
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consumo cultural . Como se pode perceber facilmente, a educação nesse
segundo conjunto de conceitos é muito mais importante, e, além disso, a
educação aqui é diferente daquela, do primeiro grupo.
Podemos, se tivermos que dar um nome, chamar o primeiro grupo de
utópicos democráticos, e o segundo grupo de neojesuíticos. Nomes menos
maldosos do que seriam, por exemplo, populistas e elitistas .
Ao contrário do que parece à primeira vista, eles se tocam. Quem pode
produzir a organização institucional, de baixo para cima? Sempre: a cultura
humana. Toda a cultura humana, popular ou sofisticada (burguesa). Não
parece haver vantagem alguma em que a penetração da cultura humana,
sobretudo sofisticada, na sociedade seja feita pela força, humilhando e ofendendo. Tal procedimento transformaria a pedagogia em uma guerra santa
e a ignorância em resistência, heroísmo e martírio. A universidade tem um
interesse natural pela cultura popular. Boa parte da cultura mais sofisticada,
por exemplo, a literatura e a música, devem uma parte substancial de si à
cultura popular. Pode ser um fingimento para conquistar as massas, mas
trata-se de fingir que é verdade aquilo que deveras é verdade.
Evidentemente, a questão não está resolvida, nem este livro é o local
adequado para nos dedicarmos a este propósito. Ainda assim, é possível
adiantar que a oposição desses dois tipos de utopia não é absoluta, eles têm
seus pontos de contato.
Um populismo manipulador, que praticamente se interessa apenas por
alfabetização e festas populares, confunde, aproxima dois conceitos – em
aspectos – opostos: oportunismo e revolução institucional. Até mesmo a
proposta de uma revolução de baixo para cima pode ser suspeita, em si mesma, e não acidentalmente, de ser uma atitude oportunista. Mais uma vez os
extremos se tocam. A revolução institucional, de baixo para cima, é o oposto
ideológico do populismo manipulador, mas é exatamente nesse meio que ele
se manifesta, e a revolução institucional se transforma em festas populares
produzidas capitalisticamente, por coincidência em época de eleições, favorecimento de líderes populares, cestas de alimentos. O que muitas vezes ainda recebe a moldura da violência, das exceções à lei, corrupção, nepotismo.
Não estamos falando de intenções: populistas consequentes e manipuladores seriam iguais agora, mas diferentes em suas intenções. Não faria sentido tentar descobrir a intenção dos políticos populistas para que assim fosse
possível distinguir. Não nos propomos a descobrir o que se passa dentro de
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suas cabeças, se quando apoiam o povo o fazem apenas por oportunismo ou
se de fato acreditam no que dizem.
Mas, apesar de que não podemos adivinhar intenções, podemos afirmar que o pensamento de políticos suspeitos de serem manipuladores, como
Getúlio Vargas, Adhemar de Barros Filho e Jânio Quadros, se comparados
com Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, evidenciam uma preocupação muito menos constante e consistente em relação à continuidade do
processo de desenvolvimento. E daí podermos afirmar, e faz sentido, que o
primeiro grupo é manipulador e o segundo consequente. Afirmação que se
faz a partir de uma análise de suas palavras e de seus atos ao longo do tempo. Alguns talvez discordassem de colocarmos Getúlio Vargas no primeiro
grupo e Leonel Brizola no segundo.
Inclusive, do ponto de vista do rigor, não se justifica a vinculação direita-manipulador de um lado, e de outro socialista-consequente. Um político
pode ser coerente, consequente, quer dizer, não manipulador, e ao mesmo
tempo de direita ou conservador. Bastaria levar até às últimas consequências
o propósito de instituir a sociedade com base na Igreja Católica – ou protestante – e na família, uma educação moralizadora, mas que se prolongasse até
a idade adulta e que fosse para todos. Em outras palavras, as intenções dos
políticos que interessam à academia, à pesquisa, não é aquilo que os políticos pensam com seus botões e sim aquilo que evidenciam em escritos e atos,
revelando, ou não, a continuidade e coerência aos propósitos fundamentais.
Mais primário ainda: não devemos incorporar, sem crítica, a ideia de que
a sedução seja imoral. (Podemos sugerir a proposição de que) todas as pessoas
nasceram para a cultura sofisticada. Seria nazismo acreditar que nós nascemos
para a cultura sofisticada e as pessoas pobres nasceram para a cultura popular.
Uma vez incluídos na cultura mais sofisticada disponível, voltaremos em busca
de nossas raízes e reincorporaremos a cultura popular, devidamente higienizada
daquilo que o humanismo não admite: código de honra, preconceito, machismo, o prazer a todo custo, conformismo em relação às diferenças de classe.
Mesmo em Paulo Freire, não fica muito claro se apoiamos a cultura popular como um meio para seduzir o povo, e depois conduzi-lo à cultura da elite,
ou se efetivamente acreditamos nas possibilidades da cultura do povo. Podemos
estar defendendo aqui, neste livro, o neojesuitismo. Mas o que se põe para a topologia é apenas esclarecer esses dois opostos e extremos: populismo e elitismo.
Transitividade. Examinemos em uma rápida olhada o seguinte trecho,
Utopia e Marx
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do mesmo prefácio de Francisco Weffort “E a consciência transitiva ingênua, esta condição de disponibilidade sem objetivos autônomos claros, é,
em verdade, a matéria-prima da manipulação elitária” (página 25). Aqui a
autonomia, que é um conceito que deve ser retomado por Paulo Freire em
seu último livro, Pedagogia da autonomia , é contraposta à manipulação.
Pelo que parece, à primeira vista, o manipulador se opõe à federação, pois
dificulta, ao povo, ao aluno, a construção consequente da autonomia. O
manipulador age para que seu objeto não ganhe vida própria, mas permaneça dependente. A expressão massa de manobra, que consta na citação
anterior, aponta para esse mesmo rumo.
As pessoas absolutamente ignorantes, desinteressadas, intransitivas (trata-se de um modelo, não estamos afirmando que elas existem), não podem ser
manipuladas, por não possuírem as condições mínimas de compreensão, mobilidade (estão presas a ideias prefixadas e até a pessoas e lugares), elaboração,
produção, método. O mesmo se pode dizer da outra ponta, que as pessoas
transitivas, cultas, conscientes, com perfis ideológicos definidos, treinadas na
interpretação e produção de textos, armadas dos conceitos patrimônio da humanidade, alteradas em suas atitudes pela universidade, também elas não podem ser manipuladas, pois têm seus próprios pensamentos, estão envolvidas
com projetos e desenvolvimentos particulares. Não que essas pessoas sejam
fechadas, mas influir sobre elas constitui um problema intrincado. O caminho
passa por dentro da cultura. Essas pessoas sabem se defender, não reagem apenas, mas constituem em si espaços de reflexão; seus corpos são laboratórios,
onde diversos elementos são trabalhados para elaborar ações pessoais.
As influências são reprocessadas segundo procedimentos complexos
que geralmente são adquiridos a partir da participação nas diversas especialidades universitárias. Embora saber pensar não signifique que sempre
pensem certo. Matéria-prima da manipulação seriam então as pessoas em
situação intermediária. Transitivas, mas parcialmente, transitivas, porém ingênuas. Transitivas ingênuas, em Paulo Freire, significa, simplificando: críticas, porém ainda capitalistas. Nós todos, tanto utópicos como marxistas,
por maior que seja nosso ódio ao capitalismo, estamos afetados por ele; o
capitalismo exerce sobre todos uma forte influência liberal.
As pessoas intermediárias em termos de absorção da cultura sofisticada
podem ler, podem compreender, são capazes de se posicionar, mas ainda são
consumidoras e não produtoras da cultura, não percebem nem compreendem
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os fundamentos daquilo em que acreditam. Nem mesmo têm acesso autônomo à cultura. Aderem ao senso comum, se entusiasmam com a cultura produzida para o consumo, e também com quinquilharias, com prazeres duvidosos
(do ponto de vista dos socialistas, tais como comprar em shoppings e passar
fins de semana ruidosos e sem higiene na praia) e simplórios.
Não é muito correto dizer que os conservadores se aproximam do povo
com a intenção de manipulá-lo segundo seus interesses; essa aproximação,
pelo contrário, costuma ser natural, baseada e motivada por uma profunda
identificação. A elite agrária e o povo (povo entendido como os excluídos da
propriedade e da cultura), do campo e da cidade, são formados por pessoas
que têm em comum a reação contra a modernização liberal.
Daí, deveríamos concluir que o populismo é antiliberal? Sim, mas não
sistematicamente . O liberalismo penetra no populismo pelos flancos. Por
exemplo, a alfabetização, para o populismo, se justifica, entre outras coisas,
pela necessidade do povo participar do sistema capitalista, como produtores
e consumidores. O povo hesita, as letras seriam uma das modernizações
aceitáveis ou a ameaça mais temível contra sua concepção da vida?
Em geral, no entanto, podemos dizer que em suas posições principais
o populismo e o conservadorismo estão muito próximos.
Assim, poderíamos retratar o populismo da seguinte forma: como penetrar
no mundo moderno preservando a alma incorruptível. Uma modernização externa, conservando no conteúdo os valores do passado. Ao que devemos acrescentar:
incorporando do mundo moderno aquilo que passar pelo crivo do senso comum.
O populismo nem sempre manipula e exclui o povo da modernidade
por preconceito e sim porque parte de uma posição ideológica coerente: a
aversão ou adesão parcial à modernidade. Queremos da modernidade algumas coisas, tais como a televisão, um bom salário, garantias trabalhistas, mas
não venderemos a nossa alma. Aprender a ler, contas e as quatro operações,
sim, mas tudo amputado de qualquer conteúdo religioso, moral, filosófico.
Isso nós já temos; e não pretendemos nos desfazer do que temos, estamos satisfeitos. E é função da família. Em princípio, estamos satisfeitos com tudo,
mas, como o nosso mundo ruiu mesmo, não tem remédio, pelo menos
procuraremos preservar as partes mais importantes.
A sabedoria caipira tem essa faceta: saber distinguir, adaptar-se, não julgar
em bloco, simplesmente rejeitando. Mudanças econômicas, sim, e até mesmo,
algumas mudanças mais estruturais, no cotidiano. Por exemplo, muitos conserUtopia e Marx
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vadores, embora saudosos do campo, não querem mais voltar para lá, gostam de
ter os pés limpos, dos automóveis, da televisão, do dinheiro, da proximidade do
comércio, do trabalho na sombra, escola para os filhos, médico, salário, consumo.
Os populistas sabem que diante dos perigos do mundo moderno devemos estar preparados do ponto de vista educacional. A transmissão da
cultura para a geração mais jovem é o fundamento e segredo da sobrevivência. Daí a sua situação ambígua. Enfrentar o inimigo eu seu próprio
campo. O populismo é uma armadura cultural diante do mundo moderno.
Boa parte da obra de Paulo Freire pode ser compreendida como separar, na
modernidade, o joio do trigo, reprocessar a modernidade segundo valores
eternos. Aliás, Paulo Freire pode ser considerado como uma síntese genial
de populismo com catolicismo, Não Diretivismo e socialismo, síntese que,
posta diante da modernidade, permite um projeto de salvamento do populismo com tons de conservadorismo. E, ao mesmo tempo, uma ideologia
totalmente contrária a qualquer tipo de manipulação ou oportunismo.
A posição da utopia, como a do populismo, do catolicismo, conservadorismo, é de oposição à vida moderna na sua versão liberal, neoliberal,
capitalista. Mas a utopia não nega o universo da comunicação. E não nega a
modernidade, muito pelo contrário, deseja aprofundar e ir além da modernidade neoliberal, que considera uma modernidade presa, limitada e equivocada. A utopia se considera como a ideologia mais adequada para de promover o encontro da modernidade consigo mesma. Além disso, o projeto de
modernidade utópico o marxismo deve ser superado, juntamente com toda
a episteme cientificista do século XIX. A utopia critica o liberalismo diante
da modernidade porque se considera mais moderna que o liberalismo, ao
contrário do Populismo e marxismo, que criticam e se opõem ao mesmo
tempo ao liberalismo e à modernidade.

A virtù de Maquiavel
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Apresentamos aqui o conceito de virtù, de Maquiavel, como uma utopia da relação entre ideias e matéria: virtù ou Não Diretivismo são opostos,
e um esclarece o outro. A virtù por sua parcial vinculação com o marxismo,
e o Não Diretivismo como a resposta utópica.
1) Virtù. O conceito de virtù, central no pensamento de Maquiavel, se
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localiza nesta área, entre o heroísmo, oportunismo, manipulação. Lenin propõe algo parecido com virtù; na falta de um nome melhor seria eficiência, ou
eficiência revolucionária. Lenin combate o oportunismo e elogia da educação
das massas, mas o seu pensamento se aproxima da virtù em muitos aspectos.
Podemos chamar esta parte do capítulo de: uma utopia da relação entre
os princípios e os fatos, ou, ainda, como devemos estabelecer, da melhor forma
possível, as ideias em relação aos fatos e objetos materiais. Nosso guia será Maquiavel, mas bem ajudado por Comenius, Gramsci, Tancredo, Paulo Freire, os
não diretivistas... Por isso essa parte do capítulo está dividida em duas partes, a
primeira sobre virtù e a segunda sobre Não Diretivismo, com jeito de solução.
O sujeito. Infelizmente, o desenvolvimento do conceito de virtù não
cabe neste livro. Mas apenas um aspecto. A virtù é uma qualidade posta
no sujeito. A política que enfatiza as qualidades do sujeito se parece com
a utopia, que também se preocupa com a mudança das pessoas. Porém,
a semelhança é apenas parcial. A virtù, embora aponte para as qualidades
do sujeito, é essencialmente inexplicável, heróica. O local está correto, o
sujeito, mas ele ainda não se organiza da forma que temos chamado de Pedagogia. Jamais passaria pela cabeça de Maquiavel uma escola para todos que
procurasse formar a virtù. Maquiavel não se põe o problema pedagógico:
como fazer com que as pessoas tenham a virtù, já que quase ninguém a tem.
Ao contrário da pedagogia, a virtù é inexplicável, não pode ser programada nem se pode compreender com clareza. Ela submete tudo, e ao mesmo tempo não se submete a nada. Ela poderia aparecer em algumas pessoas,
assim como o talento para jogar futebol, fazer poemas ou lutar boxe. Principalmente o boxe. A virtù é a mais absoluta subjetividade, nada está por
trás, nem metodologicamente devemos procurar qualquer explicação que a
submeta. Ela atua onde quer, como quer, sem motivo ou esquema algum.
Apesar do que vamos dizer a seguir, a virtù é o endeusamento do sujeito,
entendido principalmente como ser humano e macho. O que coincide, mais
ou menos, com o que entendemos como heroísmo, no significado de endeusamento do herói. O maquiavelismo é o retorno a uma estrutura da Antiguidade.
Diversas páginas de Bakhtin trazem o seguinte desenho: um indivíduo, herói,
inexplicável, que se dissolve na medida em que avançamos para a modernidade.
Evidentemente, o Príncipe apresenta um grande desenvolvimento se
comparado com o herói grego. O Príncipe nunca está garantido, mesmo
após uma grande vitória pode perecer ao menor deslize. Esta insegurança
Utopia e Marx

569

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

não é uma característica acidental, mas está na sua essência: a (má) Fortuna
pode ser vencida, certo, mas nunca definitivamente. O herói grego não sofre
ameaça alguma, as ameaças que seriam ameaças para nós não são para ele,
já o Príncipe é rodeado de ameaças, principalmente onde ele menos espera.
O esvaziamento do sujeito a favor do fato. O indivíduo que pretende
ter virtù deve estar sempre atento. Hoje, o que alguém poderia dizer a um
jogador de futebol, um violinista ou a um administrador de empresas, é que
é preciso estar sempre um passo adiante, treinar sempre, ler, participar de
congressos, se informar, frequentar academias. Digamos, à frente e dentro.
O que não coincide exatamente com a virtù de Maquiavel.
A virtù de Maquiavel, apesar de em si mesma propor uma concepção
de mundo e uma ação centrada no sujeito, de demonstrar sua preocupação
e admiração por pelo indivíduo heroico, competente, quase sempre, nos
textos, se volta para o objeto; trata-se de uma preocupação com o sujeito,
são caracterizações do sujeito, ainda que absorvido pela objetividade.
A virtù consiste em não permitir que o objeto assuste, que nenhuma
violência pareça excessiva, que nenhum código de moral impeça a ação que
se ofereça como a mais adequada. O sujeito que dispõe de virtù está totalmente disponível, pronto, às exigências do mundo em torno. Digamos, o
que a virtù propõe é um sujeito esvaziado, totalmente absorvido pelas exigências da tarefa e do objeto. Ou, talvez melhor, da objetividade. Conscientemente ele se apaga e o máximo que se espera dele é que ele se transforme
em um instrumento do ato puro e imediato. Competente, pois todo traço
individual que seja um obstáculo à eficiência não faz sentido.
Isso é o que significa moral, um emaranhado, um conjunto de dificuldades,
de empecilhos que constituem exatamente o oposto da eficiência. Para ser totalmente absorvido pelo desafio da eficiência o sujeito rejeita qualquer tipo de moral.
Uma das características do processo intrínseco é a sua logicidade, controle, racionalidade. Ora, a lógica da virtù, se é que a isso se pode chamar de
lógica, é de agir sempre naquele momento totalmente tomado pela objetividade entendida como momentaneidade. Uma equipe de futebol quer vencer o campeonato, vencer o jogo, mas cada jogador deve naquele momento
vencer a jogada, conseguir a bola, conseguir o gol.
Enfim, a virtù quer o resultado global ou o resultado pontual? O importante é ganhar a jogada ou fazer o gol, é fazer o gol ou ganhar a partida, é
ganhar a partida ou o campeonato? Não está claro. Está claro que quer o re570
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sultado, mas isso de pouco adianta em muitas situações práticas. Se o resultado a ser obtido é o global, o que mais se justifica é ir em sentido contrário,
desprezar um degrau, etc., sacrificar uma peça (gambito, no xadrez), ou sacrificar uma posição. O sacrifício, nessa acepção, geralmente tem por objetivo um ganho claro e não muito distante. Não é dando que se recebe? Quem
sabe, nesse significado, São Francisco de Assis não seria maquiavélico? Ele
proporia o dar como uma estratégia ou atalho para receber. A caridade difere
do egoísmo apenas porque este o egoísmo é pontual e a caridade pensa na
globalidade absoluta: do que vale um olho se por causa dele eu posso perder
o Reino dos Céus? Sou egoísta dando um olho em troca do paraíso.
No conceito de virtù, está embutida essa percepção da contradição. Eu tenho
claro meu objetivo, o que fica evidenciado quando faço algo que parece contraditório. Eu sei o que eu quero, e não me assusta andar no sentido contrário. Ficam
evidenciadas, aliás, duas coisas, o meu domínio, do sujeito sobre o meio, a favor do
objetivo, e a racionalidade, que encobre a aparente ilogicidade do processo.
A virtù, nesse significado mais primário, é dialética, e se opõe ao linear;
é complexa, em oposição à simplicidade pura e simples da linha. Sobretudo
a virtù sacrifica o indivíduo ao coletivo. É interessante, e rara, a vinculação
entre objetividade e coletivo. Eu, na minha interioridade, no silêncio do
meu eu, me abro para fora, quer dizer, para o mundo material e para o coletivo. O problema é que o coletivo me esmaga.
Fustigar. Um lutador de boxe, uma equipe de futebol, um exército
podem sustentar a mesma posição de Maquiavel. Mesmo quando não temos
um plano, é preciso fustigar o adversário ou inimigo. Não é o ideal, falta
consistência a uma ação que fustiga como se sua ação nascesse de um projeto, que de fato não existe. Ou seja, se não temos um projeto, agimos como
se houvesse um, para impressionar o inimigo.
Acredito que essa máxima se aplique muito menos em alguns casos,
como a um escritor que escreve um poema ou um romance ou a um jogador
de xadrez, pois então a falta de um plano é quase fatal. Mas o ponto de partida de Maquiavel é diferente do ponto de vista da utopia.
A utopia se preocupa com um ideal de treinamento, em desenvolver um
conceito do boxe, um conceito que revolucionaria o esporte, digamos, e Maquiavel se preocupa apenas em ganhar a partida, aquela luta, aquela batalha. Sua
perspectiva não é nem a eternidade nem longos prazos. Reformular a equipe
pensando em ganhar o campeonato para daqui a dois ou três anos não lhe inteUtopia e Marx
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ressa. Vamos ganhar este campeonato e, ganho, vamos nos dedicar ao próximo,
um de cada vez, a cada vez dominados pelos conceitos de competência e imediatidade. Mais: vamos ganhar esse jogo, vamos executar bem exatamente a jogada
que estamos fazendo agora. Suas receitas são imediatistas, e não faria sentido
lançar a reflexão para as causas primeiras, para os fundamentos.
A questão e o espaço de Maquiavel poderiam ser expostos assim: o que
fazer quando preparação, fundamentos não podem ser empreendidos?
Na página 60 do Príncipe, Maquiavel afirma que:
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“Filopêmenes, Príncipe dos aqueus, entre as outras qualidades que lhe deram os escritores, tinha esta de, nos tempos de paz, não deixar de pensar
nunca em coisas de Guerra”. E na página 102 que “é comum nos homens
não se preocupar, na bonança, com a tempestade”. Ou, no capítulo XXV:
“Contudo, para que o nosso livre arbítrio não seja extinto, julgo poder ser
verdade que a sorte seja o árbitro da metade das nossas ações, mas que ainda nos deixe governar a outra metade, ou quase. Comparo-a a um desses
rios torrenciais que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem
as árvores e os edifícios, carregam terra de um lugar para outro; todos fogem diante dele, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder opor-se em qualquer
parte. E, se bem assim ocorra, isso não impedia que os homens, quando
a época era de calma, tomassem providências com anteparos e diques, de
modo que, crescendo depois, ou as águas corressem por um canal, ou o seu
ímpeto não fosse tão desenfreado nem tão danoso.”
No livro A arte da guerra, página 164, quando dá conselhos às cidades:

do

“É, sobretudo quando o inimigo se afasta do que quando ainda está próximo que é preciso redobrar a vigilância e é nos postos considerados mais
seguros que se deve ter maior vigilância, pois um grande número de cidades foi conquistado pelo lado em que o inimigo era menos esperado.”
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Por um determinado ângulo, principalmente quando afirma que Filopêmenes se preparava de tal forma que nunca lhe acontecia algo, em
batalha, em que não tivesse pensando antes, o conceito de Maquiavel é o
mesmo da preparação.
Mas há uma diferença muito significativa. Não se trata de ficar pen572
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sando em Guerra ou tempestades, de no treinamento ficar pensando no
jogo. Contudo, o fato de haver aí uma oposição essencial, na vida pensar
na morte, na paz se pensa na guerra, o perigo está no lugar mais forte. Na
preparação não se joga, se treina. Treino e jogo são diferentes e até opostos.
O problema está na diferença, em encontrar agora, que estamos nos treinamentos, a essência do jogo, essencialmente diferente. Se preparando, sim,
mas em busca de um eixo. Buscar táticas, surpresas, novos treinamentos, é
uma coisa, e outra é encontrar um fundamento filosófico. Pois do contrário
a preparação se torna uma palavra vazia. Ou seja, o pensamento deve ser
absorvido pela ação. E então se constitui em um problema: é que ação e
pensamento se organizam segundo estatutos diferentes.
Poderíamos fazer o seguinte recorte na proposta de Maquiavel: não
permitir que o estatuto do pensamento, de estar de fora da ação nos tome,
nos envolva. Não se trata apenas de o pensamento se ocupar de um conteúdo, de pensar em ação, mas de transformar o pensamento mesmo em ação.
Ao contrário dos acadêmicos, Filopêmenes não habitava, instituía, se profissionalizava no mundo do pensamento, mas ao pensar agia, fugia do pensar
em si mesmo para o seu oposto, a ação.
Topologicamente, temos, de cá, o sujeito, quer dizer, a cidade sitiada. E de
lá o evento, o objeto. Maquiavel explora as diferenças entre sujeito e objeto. E o
seu eixo é o fato de que sujeito é preparação, o que depende de mim. E objeto
é o imprevisível, o que se opõe à preparação, aquilo que não depende de mim.
Se fosse feita a um utópico a famosa pergunta de Lenin, “o que fazer?”,
a resposta seria imediata e pronta. Primeiro, pensar. E depois ainda teríamos
uma nova resposta na ponta da língua para o argumento: devemos procurar
um pensamento competente, voltado para a ação. A nova resposta é: quem
sabe se o pensamento é a essência da competência? Temos que primeiro
pensar e, logo a seguir, pensar bem, e então, pensando bem, saberemos o
que fazer, que atitude tomar diante da ação. Não refletir, se enredar, perder-se em divagações. Lenin sabia disso, mas abrir, inaugurar e constituir um
espaço para a reflexão não tem uma posição tranquila, fácil, natural, dentro
do pensamento marxista. Fustigar pode ser entendido como agir sempre,
com ou sem uma base ideológica, filosófica e metodológica.
Uma acusação forte que poderia ser feita ao marxismo é de que se trata
de um pensamento de quem detesta pensar. Forte e equivocada, mas que
carrega uma pequena dose de razão. A paixão dos marxistas pela ação induz
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à atitude de que pensar angustia. Acusação justa apenas por um ângulo,
pois evidentemente o marxismo, como todo o Cientificismo, acredita
com muita força no pensamento.
Para não deixar no ar e incompleta a resposta, mas também sem explorar todas as suas possibilidades: pensar, constituir o espaço do pensamento, em
segundo lugar o corpo, e em terceiro lugar o movimento. Daqui pra lá: preparando, fazendo do sujeito a ferramenta que vai enfrentar o objeto, seja qual for.
Uma diferença essencial entre pensamento e ação é a seguinte. Como
diz a Condessa de Newcastle no texto, fundamental, citado na página
xxx336, no pensamento eu tenho um espaço de experimentação e até de capricho. Tomo decisões quando penso, é certo. O pensamento é história, certo. O pensamento é um ato moral, certo também. Mas até mesmo a história
e a moral, no pensamento, são hipotéticos, são virtuais. E são feitos como
experimento, quer dizer, se faz já preparando o desfazer. O experimento
dentro das paredes do crânio estabelece a base, são princípios da preparação
de toda ação; embora já seja ação, a primeira.
Preparação, aqui, surge em duas acepções em parte bastante opostas.
Digamos que o namorado olhe para a namorada, o que podemos entender
como uma preparação para o beijo, caso aconteça. Na escola, aprendemos
Filosofia, o que é preparação para a vida, onde os conceitos filosóficos serão
aplicados. As quatro operações são preparações, no significado de que são
indispensáveis, fundamento, para o cálculo infinitesimal, em Matemática.
Todos exemplos do que poderíamos chamar de preparação para, ou preparação transitiva. No entanto, e aí temos a outra acepção, o olhar é um universo
dotado de especificidade, a filosofia é dotada de especificidade, e nem toda
a filosofia se encontra depois presente na vida onde ela se aplica. As quatro
operações se enrodilham na Teoria dos Conjuntos, e o seu universo não é
todo, nem de longe, absorvido pelo Cálculo Infinitesimal. Muito do olhar
também se perde e não está presente no beijo. A preparação, pois, não é
apenas para e não é absorvida completamente pelo seu objetivo.
E pensamento não é preparação (no significado de ser absorvido pelo
que vem adiante), pensamento é pensamento. Constitui-se em um universo
que deve ser preservado na sua especificidade.
E mais uma diferença: preparar não é fustigar, mas, em certos pontos os
dois conceitos até se opõem. A preparação maquiavélica deve ser suspeita de
nunca chegar a ser preparação no significado utópico e pedagógico. Contudo,
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fustigar destaca um ponto fundamental do conceito de preparação: não descuidar nunca diante do inimigo, ter sempre a iniciativa, não descansar.
Maquiavel nos apresenta quatro imagens tipicamente topológicas, os chamados cronotopos, de Bakhtin, em sentido amplo . A tempestade e a bonança,
possivelmente em um navio; um guerreiro andando a cavalo com a cabeça cheia
de problemas da batalha; um rio contido por diques ou se esparramando pelas
planícies; e uma cidade sitiada que não sabe por onde o inimigo vai atacar.
Podemos destacar aí diversos conceitos que nos interessam: a preparação, não esperar que os problemas se tornem prementes; a totalidade, de
longe se pode enxergar um problema como um todo; e a iniciativa, açoite,
agressividade, fustigar; o perigo espreita e a sua esperteza joga contra a nossa.
Pode-se perceber também, nessas imagens, que em duas temos o humano
em contraposição à natureza: aliás, tanto na enchente quanto na tempestade
o fundamento é uma tempestade, ou muita chuva. E em duas o fundamento
é a guerra. Sendo que no caso da cidade sitiada não poderíamos parar de
pensar em guerra, mesmo querendo muito.
Seria interessante não só abrir um espaço, mas fazer um histórico, dentro
das diversas posições filosóficas sobre a natureza, daqueles que defenderam a
ideia de que, se a natureza pode ser boa também pode ser má, e que apenas o
humano, e neste significado, o artificial, lógico, racional, pode se opor à força, e
também à apatia da natureza. Ernst Bloch afirma que “a esperança não é natural,
é, em si, uma insurreição humana contra o natural” . Que não deixa de ser uma
variação do mesmo fustigar. A natureza é previsível, linear, o ser humano fustiga. É iniciativa incontrolável. Evidentemente, no caso de uma guerra podemos
considerar o inimigo como uma catástrofe mais ou menos natural.
O que fazer? O que significa essa pergunta? Pode significar o que fazer
sempre, mesmo quando vivo em uma cidadezinha do interior, em um longo
retiro franciscano, onde ninguém tem acesso ao conhecimento mais sofisticado, e não acontece nada, ou quando estou em meio a fatos estonteantes,
tanto em um caso amoroso, quanto dentro de uma grande empresa à beira
da falência ou de uma fusão, quanto no estado se percebe que estamos por
um triz da revolução, quanto se um bandido aponta a arma para a minha
fronte enquanto faz exigências para o resgate. Ou pode significar o que eu
faria se de repente eu perdesse o emprego e todos os familiares, se ganhasse na loteria, se um médico me desse a notícia de um câncer incurável, se
tivéssemos o poder nas mãos. No segundo caso, o que fazer significa estar
Utopia e Marx
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preparado quando eclodir “o fato”. Imensamente desejado ou temido.
“Preparação para” significa aqui que entre agora e esse ponto do tempo há um intervalo problemático, de preparação, sim, mas sob outro conceito de preparação, que por um lado depende de nós, é uma engenharia,
construção, ascese, mas que de outro depende, em última instância, de um
momento independente de nós, inevitável e improvocável. O texto de Maquiavel sobre as enchentes insinua, embora um pouco inconscientemente,
uma ação construtiva, com canais e diques, ascese, guardas, que impedem a
surpresa. Preparar-se para não ser surpreendido. Evidentemente, preparação
é muito mais do que combater a possibilidade de ser surpreendido.
Um detalhe importante é que o que fazer sempre não constitui nem
voluntarismo nem simplismo. Se eu estou preso em uma masmorra com
um metro de parede e me dedico a escavar com uma colher quebrada, neste
caso fazer, atuar, isola da atitude um lado, que é a ocupação, como se ocupar
mesmo quando não há perspectivas palpáveis. Porque, sobretudo, as perspectivas não são fixas, o que é horizonte hoje provavelmente não há de ser
em algum dia do futuro.
Neste ponto é que se encaixa uma ideia simples: disponibilidade.
Como as virgens do Evangelho. As virgens noivas devem ter suas lanternas
abastecidas com azeite porque ninguém sabe em que momento o noivo vai
aparecer. Ou como no sentimento de terror que nos invade quando pensamos em uma flecha que viaja pelo ar em pleno dia. Quando surgir a oportunidade, eu devo estar vigilante, desperto, absolutamente disponível, mas
retesado como a flecha no arco. Um respaldo indireto é a ideia de Maquiavel
de que devemos permanecer despertos mesmo quando tudo vai bem, ideia
clara principalmente na imagem da tempestade e da bonança. Na imagem
da cidade sitiada, em parte: tudo vai bem por um lado, em um vão, e é
exatamente ali que eu devo me concentrar. Ali, no espaço, em um ponto
das muralhas, e ali no tempo, porque o inimigo certamente vai atacar no
momento em que estivemos por um descuido adormecidos.
Disponível pode significar, sob um dos ângulos possíveis, algo parecido com esvaziado. Digamos que eu pretendo um emprego, mas não sei qual
é, se eu sou gordo eles podem precisar de um magro, se sou homem eles
podem precisar de uma mulher, se sou inteligente podem precisar de alguém
um pouquinho mais burro. Assim, disponível significa não ser coisa alguma. Se eu me candidato a um emprego pelo telefone, não posso dizer que
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sou branco se sou negro, que sou homem se sou mulher, a não ser que seja
um emprego em que eu jamais apareço fisicamente, além de que, embora
estatisticamente eu possa julgar que é preferível me dizer branco por causa
do preconceito, jovem, raramente eu posso conseguir uma vaga se não me
apresentar de uma forma mais definida. E arriscada (no significado de que
me definindo corro o risco de me ver rejeitado).
As mulheres no esquema conservador, muitas vezes, se viam (se veem)
obrigadas a guardar todas as suas peculiaridades exatamente para não espantarem qualquer pretendente. Isso só não funcionava muito bem porque boa
parte dos pretendentes ansiava por alguém que tivesse qualidades, que se
arriscasse a ser alguma coisa. É impossível não se decidir de forma absoluta:
ser quedo, mudo e pestanejante é, sem dúvida, um conjunto de qualidades
muito bem definidas. E não uma não qualidade.
Aqui, virtù se afasta totalmente na submissão ao objeto. A virtù só
pode ser entendida como submissão ao objeto se o sujeito se esvaziar em
objetividade e imediatidade. Em vez da complexidade, a simplificação. Ali
afirmo que a submissão ao objeto só faz sentido se precedida pela submissão
ao sujeito e a submissão ao meio. Devemos estar organizados para a abertura, para perceber e levar adiante tudo que o objeto oferecer. Esse lema tem
a finalidade operacional de nos tornar densos, povoados, organizados, complexos, o sujeito e o meio, para que eles se submetam ao objeto.
A virtù, pelo contrário, submete o objeto, ou mais, luta contra a objetividade, luta para que o sujeito se imponha totalmente ao objeto; significa submissão ao fato, mas como esvaziamento: ser e fazer algo inesperado, não preparado,
que surge como a expressão pura e simples e direta daquilo que acontece.
O ponto em que realmente se tocam é quando a virtù deixa o sujeito totalmente esvaziado de características, de si mesmo, para ficar atento
e absolutamente disponível para o evento inesperado. Sob esse ângulo,
apesar da semelhança externa, de um pequeno ponto de contato, submissão ao objeto e virtù são opostos. E permitem uma contribuição pontual,
como realmente deve ser, a topologia à compreensão das diferenças entre
utopia e marxismo. A utopia como a filosofia da preparação, e o marxismo
não como uma Filosofia da imediatidade, como o maquiavelismo, e sim
como uma filosofia com dificuldades para refletir sobre todo o espectro de
conceitos da baseados na reflexão.
Por outro ângulo, a submissão ao objeto utópica só pode se efetivar a parUtopia e Marx
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tir de princípios, abordando o mundo material e os fatos a partir de princípios
abstratos que se organizam como uma ideologia. Para a utopia, o objeto aparece no contexto de um grande construto ideológico, a partir de fundamentos.
Construto onde alguns pilares que podem ser citados são: abertura, educação,
cultura sofisticada, ecologismo, federação, não violência (vegetarianismo é uma
característica à parte), cristianismo, amizade, universidade, comunidade.
A virtù se afasta também da metafísica: nenhuma abstração. Principalmente, nenhum compromisso que possa naquele dado momento me impedir
de fazer o que deve ser feito. Essa proposta oferece algumas dificuldades na
prática. Se um utópico diz a um clube de futebol que ele deve fazer um plano a
longo prazo, para dez anos, mexer nas bases, construir uma nova sede, pode-se
discordar, mas trata-se de um projeto em grandes linhas bastante compreensível. Agora, se outro indivíduo, no caso o maquiavélico, aconselhar o contrário:
preocupar-se com o jogo desta semana, procurar resultados já, parece que não
fica tão claro o que deve ser feito. Preocupar-se com o jogo desta semana não
é uma garantia de que esta semana teremos a vitória. (Assim como se preparar
para estruturar o clube no prazo de dez anos não significa, exatamente, que
vamos perder o jogo dessa semana. O fato de ter em mente um plano pode dar
a vitória já.) De qualquer forma, é possível incorporar a filosofia do imediato.
Por trás da proposta maquiavélica está escrito: a melhor política pra vencer é
se preocupar com vencer e afastar todo o resto.
A utopia, o planejamento profundo, fundamental e a longo prazo, nos
permite um programa de ação continuado, muita coisa a ser feita a cada
segundo, na alegria e na dor, em qualquer dia da semana. A utopia adota
também a disponibilidade, mas a partir da organização do sujeito, da sensibilidade. Ao contrário, a proposta de uma preparação para o inesperado não
fornece um programa bom enquanto programa.
Temos visto que não há oposições totais. O marxismo não é uma oposição total à utopia. Mas utopia e virtù parecem se constituir em um caso de
oposição total. A ponto de que se pode sustentar que para alguém explicar
com clareza o que é virtù basta dizer: basta saber o que é utopia, então é só
dizer tudo ao contrário. Mas não vice-versa, porque a virtù é o contrário
apenas a um aspecto da utopia; a utopia é um conceito muito mais largo.
Simplismo. Putchismo e virtù são variações do simplismo. E se opõem
à pesquisa. A pesquisa, bem como o conhecimento, se dão dentro do mundo, e não fora. Não há um mundo que corre em seu leito e paralelamente às
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pessoas, que pensam, pesquisam, e refletem. A reflexão é um ato político e
histórico. Quem teve o azar – ou seria sorte? – de nascer não tem como fugir
da complexidade. Não há como simplificar. Tomar decisões é muito difícil.
Mas, sobretudo, e é esse nosso assunto aqui, é aqui que deveríamos chegar,
quando se trata de resolver o que pensar. Não há atalhos, não há fórmulas,
ou melhor, há um emaranhado de atalhos e fórmulas, o que vem a ser a
mesma coisa do que não haver nenhum.
Se levarmos em conta que a complexidade aumenta com o correr da
história, fica claro que as opções não podem ser tomadas exclusivamente com
base na análise intelectual, e sim, em parte, com a intuição. Embora tudo seja
complexo, a história nem a vida param à espera de que nós, depois de exaustiva pesquisa, cheguemos a uma conclusão segura. As decisões fatalmente simplificam. O homem é putchista em sua vida individual, no meio de um mar
de complexidade. Por mais que dê prioridade à reflexão. O que nos encoraja a
fazer uma paráfrase de João Guimarães Rosa: viver é prematuro.
Impor-se, impor a subjetividade à objetividade, não admitir que o objeto se imponha. A virtù, por isso, na opinião de Quentin Skinner (Maquiavel),
só pode ser compreendida em oposição à Fortuna: o homem, macho, vir,
em Latim, em oposição aos caprichos dessa deusa mulher . Hombridade em
um significado topológico: o sujeito se impõe sobre o objeto. O submete. É
bastante primária e conhecida a vinculação, principalmente no pensamento
antigo, entre masculinidade e submeter, e, consequentemente, entre homossexualismo, feminilidade e submissão, no significado de estar por baixo.
Ora, pesquisar, se perguntar com sinceridade, competência e profundidade o que é o objeto, o que é a relação, metodologia lembram a complexidade. A
vinculação macho-estúpido-simplista e feminino-complexo faz algum sentido.
A virtù pode ser entendida aqui como o macho que em meio a um mar de complexidade se impõe, toma as iniciativas, enfim, simplifica. Recorta, vai direto.
Maquiavel admite tudo, mesmo os piores crimes, desde que a sociedade
caminhe para a coesão, mas jamais a anarquia. Mas poderíamos talvez substituir essa postura com: tudo que simplifique é bom, abaixo a complexidade.
O coletivo e o jogo fútil e egoísta. A virtù parece ser egoísta, mas
em outro momento representa o coletivo. Essa é uma contradição que
pede explicação. Sem querer reduzir toda a complexidade envolvida podemos afirmar que a vida coletiva seduz porque configura um jogo, o
jogo do poder. As pessoas que cuidam do coletivo estão mergulhadas no
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egoísmo. Isso parece simples.
A virtù rejeita qualquer padrão moral porque recusa padrões em geral,
atitude indispensável em sua concepção de jogo; futilmente, sem padrões que
atrapalhem. Normalmente e à primeira vista, a vida coletiva significa planejamento ou globalidade, e, portanto, racionalidade e complexidade, e o indivíduo significa agir pontualmente, sem qualquer eixo. Por outro lado, se visto
por um ângulo jeitoso, e até certo ponto perverso, o coletivo é o fútil e o jogo.
Curiosamente forma-se aqui uma aproximação incomum: liberais e
Maquiavel registram os grandes princípios, por outro lado a utopia e o conservadorismo vinculam tudo aos grandes princípios.
Maquiavel, de forma muito semelhante aos liberais, embora rejeite com
horror o anarquismo de estado, advoga o anarquismo individual; é somente
quando as pessoas se recusam a princípios universais e se entregam à busca de
seus interesses que pode se impor o ideal republicano do bem coletivo. Ora,
o jogo pode ser confuso, mas não é complexo. A complexidade é o múltiplo,
mas só o múltiplo não é o complexo, a ele deve-se acrescentar relações, como
em um organismo; mas mesmo um organismo pode ser simples, para ser
complexo ele deve ser desdobrado em partes irredutíveis a um único tipo, todas elas articuladas, só que nunca a partir de um único plano. Não confundir
multiplicidade, números muito grandes, muitas partes, com complexidade.
No coletivo, embora nós tenhamos a sensação psicológica do jogo e
da futilidade, da busca do poder, há por trás regras, regularidades, que são a
expressão de uma estrutura. Algo parecido com aquilo que os liberais enxergam no mercado, no ambiente da economia: as trocas são percebidas individualmente e psicologicamente como um jogo egoísta, mas por trás atua a
mão invisível do mercado, que no final das contas é sempre a mais perfeita
sabedoria. Na opinião deles.
A máxima liberal “para ser altruísta é preciso ser egoísta” (ou seja, ajudamos os outros ajudando apenas a nós mesmos, produzindo, consumindo, gerando empregos) transportada para o ambiente da política seria algo
como: se você quiser o bem, a moral, busque o poder para si, da forma mais
determinada e competente que for possível. O comportamento individual
sem lógica permite que se imponha a lógica do coletivo.
Maquiavel não vê a política exatamente como o jogo fútil do poder.
Ele tem plena consciência de que a política implica o destino das pessoas, da
cultura, da moral. Mas o poder se organiza em uma instância relativamente
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independente de jogo e de futilidade. No significado esportivo. Assim como
se retirarmos do seu contexto a música, os esportes, o teatro e o romance,
eles são fúteis. São fúteis e necessitam ser fúteis, como exercício e capricho,
para se constituírem como espaços determinados da cultura e assim cumprirem sua função social. Fora da sociedade necessitam da futilidade para que
dentro possam cumprir sua função no organismo social. O teatro que não
sabe ser fútil, que estiver excessivamente dominado por sua responsabilidade, da necessidade de fazer crítica, de cumprir uma função pedagógica, não
pode ser, de fato, socialmente responsável .
A censura, considerações morais, e mesmo a técnica, a técnica da pintura a óleo, por exemplo, são influências externas que podem retirar a esses
espaços a sua especificidade, o que é perigoso, porque sem especificidade
deixam de ser o que são, e perdem sua função. O que Maquiavel exige é que
o universo da política, do poder, se entregue à própria lógica, sem pressões
externas. Um espaço cultural (geografia, religião, etc.) busca fora os elementos que seus processos pedem, isso é indispensável ao seu funcionamento e
desenvolvimento, mas quando ocorre o contrário, de elementos extrínsecos
lhes serem impostos, a sua especificidade fica ameaçada. Se o jogo do poder
não é exercido sem lógica para cumprir assim a lógica oculta da coletividade,
todos saem perdendo, porque a sociedade desmorona.
Imediatidade, egoísmo, pontualidade se opõem a coletividade e grandes princípios; materialismo se opõe a idealismo.
Simplismo e ciência política. Se tivermos duas séries simultâneas de
fatos, pode ocorrer a seguinte coincidência. Ocorre um fato (a1) na primeira série e logo após ocorre outro fato (b1) na segunda série. Em outro
ponto, em outro momento, ocorre outro fato na primeira série (e por isso
chamaremos este fato de a2), e pouco tempo depois ocorre na segunda série
outro fato (e que por isso será chamado de b2). Essa sequência pode ocorrer
mais vezes. De forma que alguém se sentiria muito justificado em imaginar
que teria havido alguma relação entre os fatos ocorridos na primeira série
e aqueles decorridos na segunda série (que a1 produz b1 e que a2 produz
b2). Temos bons motivos para acreditar que essas relações continuarão a se
repetir no futuro, e, mais ainda, que ocorrerão necessariamente.
Não estamos afirmando que as duas séries são isomórficas. Por exemplo, aqui no Brasil, duas pessoas namoram e duas pessoas namoram na China. Parece haver boas razões para se acreditar que haja semelhanças entre os
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namoros do Brasil e os da China. No México, os trabalhadores do campo
são explorados, na Indochina, os trabalhadores do campo são explorados.
Então, no México, ocorre uma revolta, o que esperamos que ocorra na Indochina? Estamos afirmando apenas que há duas séries. E que coincidentemente alguns fatos que ocorrem na primeira série são próximos no tempo
de fatos que ocorrem na outra série.
Se no momento em que eu aperto o interruptor do meu quarto explode uma bomba atômica, é muito natural que me passe pela cabeça ter sido
eu o responsável pelo desastre. Se um casal se desentende em uma bela tarde
de abril, e depois tendem a se separar, é muito natural que pensem ser aquele
desentendimento a única causa da separação. Se nós dois, naquele dia, tivéssemos sido mais compreensivos, até hoje estaríamos juntos. É o mesmo
raciocínio exposto por Hume, embora o assunto fosse outro.
Rigorosamente, temos que concluir com ele que se duas séries são semelhantes isso não significa, embora pareça, que há entre elas uma relação
de causalidade. Não é impossível, e já deve ter ocorrido, que no momento
exato em que alguém aperta o interruptor que tenha caído um galho de
árvore sobre os fios de luz e a luz se apagou por isso. Milésimos de segundos
antes, mas não tão antes que eu tenha tempo de perceber que a luz se apagou
antes que eu apertasse o interruptor.
Seguindo Hume, há uma diferença entre esperar que haja uma correspondência e acreditar que esta correspondência tem fundamento. O problema
para a filosofia não é estabelecer uma vinculação, saber com precisão se depois
de a vem b, e sim esclarecer qual é o fundamento. Depois de a veio b, depois
de a1 pode ocorrer b1, tudo bem, mas qual é o fundamento, por que, o que
existe dentro de a1 que explique que depois de ter ocorrido ocorreu b1.
Quando Maquiavel, Marx e Lenin se perceberam nas proximidades ou
no centro do redemoinho da história não tinham uma ideia muito clara da
complexidade dos movimentos sociais que tinham à sua volta. Uma professora, aos poucos, vai percebendo o que é serviço braçal no magistério: produção de textos, números, atitudes de higiene, socialização, apresentar um
conceito ou um autor, a beleza de um poema; não há como não trabalhar
cada um desses detalhes pacientemente. Não se trata de negar que é possível
atingir um objetivo por vias tortas, assim como é possível ter boa ou má sorte. Caem meteoritos, algumas pessoas ganham na loteria. Mas compreender
a sociedade aponta para outro rumo. A revolução deve estourar em breve na
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Inglaterra, na Alemanha, talvez na Rússia. Em quem devemos confiar, em
Stalin, Kautsky? Ou em Gandhi?
As perguntas que devem ser feitas, são outras: o que fazer, realizar as tarefas, educar, mudar as pessoas, estabelecer e consolidar as instituições, pesquisar.
Marx pode ter tentado responder a outra questão: se há correspondências, qual é o fundamento? Há milagres, mas não esperaremos por eles. Sobretudo não agiremos em função deles. Quem não mergulha no trabalho braçal,
de compreender ou de fazer, corre o risco de, ao olhar grandes paisagens,
receber os fatos como um de repente inexplicável. E pode ter a impressão de
que pode interferir individualmente em grandes complexidades sociais. São
dois rumos, que podem andar juntos, o científico e o tecnológico, compreender como funciona, até mesmo compreender os fundamentos, e compreender
o que deve ser feito. Como pode ser feita a revolução levando em conta os
fundamentos dados, quer dizer, a partir das pessoas que já temos, da cultura
que já temos, sem grandes reestruturações institucionais? Como pode ser feita
uma revolução já, sem pensar muito nas mudanças fundamentais?
O marxismo é uma ideologia de perguntas e respostas nessa linha. A utopia, desde a teoria mais fundamental, pelo contrário, se pergunta sobre uma
revolução fundamental, e como fazer para que uma revolução seja profunda.
Sociologia do conhecimento. A linha de reflexões proposta por Gerard
Namer (em Machiavel: ou les origines de la sociologie de la connaissance, Paria, P.U.F., 1979) é um esclarecimento chave nesta questão. Maquiavel, além
de ser um cientista, no significado de estudar como as coisas funcionam na
política, e não como as coisas deveriam funcionar (o que é discutível, por causa do seu ideal republicano), é um estudioso da função do signo, das palavras.
A sua concepção do signo, embora revolucionária, ainda é medieval e primitiva: o signo como um instrumento de produzir susto ou terror.
Se considerarmos que “a principal tese da sociologia do conhecimento é que existem modos de pensamento que não podem ser compreendidos adequadamente enquanto se mantiverem obscuras suas origens sociais”
(Mannheim, Ideologia e utopia, página 30), então o maquiavelismo pode
ser proposto como uma reflexão sobre o efeito político da comunicação e do
conhecimento, como arma ou instrumento.
Vimos, anteriormente, diversos temas que tocam e que dão suporte ao
atual. Vimos, principalmente, a oposição entre conteúdo e efeito, e o senso
comum. Mas é aqui, sob a rubrica da Sociologia do Conhecimento, que o
Utopia e Marx
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tema se constitui, que encontra um espaço consistente.
Ou, em uma formulação mais precisa, a Sociologia do Conhecimento
pretenderia “investigar não como o conhecimento aparece em tratados de
lógica, mas como ele realmente funciona na vida pública e na política como
instrumento de ação coletiva” (Mannheim, Ideologia e utopia, página 20).
Não é gratuita a troca de efeito por instrumento. Diríamos, utopicamente:
o conhecimento não é só instrumento ou arma para se atingir um fim, mas
um instrumento para formularmos e formularmos melhor qual é o nosso fim e qual é cada fim menor que pretendemos. O conhecimento é um
universo que pode ser habitado, e de onde, entre outras coisas, se abre um
caminho para a eficiência.
Ou seja, o maquiavelismo vê o signo como um instrumento para produzir determinados efeitos sociais. A utopia está preocupada em compreender o ambiente em que se produzem socialmente as ideologias e a cultura
humana. Não descuida da eficiência, mas sempre como um item dentro de
um espaço constituído academicamente. Simplismo versus complexidade.
Previsibilidade e Fortuna. Gramsci afirma que “O Príncipe é um
símbolo antropomórfico da hegemonia da vontade coletiva” . A figura do
Príncipe, uma pessoa, um ser humano, parece simbolizar, sobretudo uma
característica: vontade e unidade. O que lembra o conceito de alma exposto
páginas atrás. E que se opõe ao núcleo do conceito de anarquismo (multiplicidade, diálogo, federação) Já que o anarquismo não está preocupado em
garantir a unidade da sociedade, mas, pelo contrário, está preocupado com
os efeitos sombrios próprios da unidade e em como evitar que se forme.
Que fique registrado. “Se impuser aos fatos” tem duas versões muito
diferentes entre si. O procustismo, que consiste em sujeitar os fatos a uma
teoria ou ideia, e o maquiavelismo, que consiste em acossar, importunar,
contrariar os fatos, não a partir de uma ideia, mas como uma metodologia,
como um modelo de relação. O ponto de partida do procustismo é essencialmente denso, é uma ideia, uma teoria articulada, e o ponto de partida da
virtù é essencialmente vazia. A virtù não é ideal nem platônica, mas antes,
pelo contrário, pelo fato de que não se estabelece, não admite uma lógica,
não é previsível, representa a instabilidade característica do mundo material.
Temos, pois, uma aparente contradição. Ou a virtù está relacionada
com previsibilidade, coletividade, planejamento (o Príncipe, sendo uma
pessoa, simboliza uma ação coordenada, dotada de identidade e unidade),
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pensamento, ou, pelo contrário, com o jogo ilógico, com o pontual, com
uma ação que se estabelece de repente e em cada momento. Ou a virtù é o
elogio exagerado da unidade, ou é a busca determinada da desconstrução,
da ação pela ação. Se for para ser as duas coisas ao mesmo tempo, temos
dificuldades de compreensão.
Aqui, retornamos ao tema metodológico das oposições, apresentado
algumas páginas atrás. Se a virtù se opõe à Fortuna, ela significa a previsibilidade. Quer dizer, a Fortuna significa diversas coisas, mas, entre elas,
que a sorte sopra onde quer, é imprevisível, e então, a virtù, em oposição à
Fortuna, significa o esforço humano para dominar o futuro, não só no significado de prever, mas de conformar o futuro a seus projetos. Mas se se opõe à
metafísica, entendida como um cânone de valores e ideias estabelecidas pela
cultura ocidental, passa a significar exatamente a ação pontual, sem eixo.
Algo parecido com oportunismo, em um significado próximo daquele utilizado por Buber em O socialismo utópico, e que ainda é um conceito mais
extremo na linguagem de Maquiavel: fustigar. O que lembra a oposição
proposta por Lenin, em Um passo adiante e dois atrás, entre agir segundo
princípios e competência revolucionária . Com uma peculiaridade: a virtù é
o oportunismo consciente e determinado.
Para a virtù, portanto, mais importante do que os princípios é a competência, em um significado peculiar de competência, onde se sobressaem as
tintas da vontade, ação, iniciativa e outros aspectos da masculinidade.
A competência utópica nos lembra o feminino, contornar, submeter-se ao objeto, submeter-se à tecnologia e às ideias, ao fato, e a competência
maquiavélica, e a marxista na medida em que participa dessa proposição, é
viril, impor-se, adiantar-se, romper, vencer, manter sempre a iniciativa.
Fortuna e a virtù são igualmente materiais, e, mais que materiais, anti-ideais. A Fortuna é a versão irracional, o capricho. E a virtù é a construção,
no meio desta instabilidade, de um propósito que é, na média, o interesse
da coletividade. A virtù é a instabilidade que vence a instabilidade, assim
como o negativo do negativo é positivo; é também a média estatística de
um universo pontualmente imprevisível. Por causa desta estrutura mesma
é que Maquiavel, como acontece, por exemplo, com Cristo quando define
o Reino de Deus, se recusa a uma definição , a não ser quando define para
logo a seguir contradizer o que foi dito.
O coletivo, em Maquiavel, representa o oposto do pontual, assim
Utopia e Marx
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como a virtù o oposto da Fortuna. O projeto, humano, é o oposto da natureza caótica e de uma sociedade anárquica. Quer dizer, os homens, particularmente através do seu Príncipe, devem lutar para que a sociedade se pareça
mais com o humano do que com o animal, mais com a ordem do que com a
anarquia. O Príncipe é uma pessoa, que funciona como a alma, a totalidade,
a intenção que articula a totalidade e a transforma em algo compreensível,
no entanto, ele age de forma sem lógica, imprevisível. Parece que o esquema
não leva a lugar algum. Mas talvez resolva: o Príncipe é a unidade que mantém o propósito de negar a unidade. É preferível, talvez, ter um ser humano
sem lógica alguma do que ter uma sociedade toda sem lógica alguma. Talvez a lógica do Príncipe, a alma da coletividade, seja o desejo irracional de
sobrevivência, a exagerada materialidade. É o coletivo negando o coletivo.
A dialética, mais a marxista do que a hegeliana, é uma figura que
procura cumprir este propósito também: captar no meio da instabilidade
uma lógica. Não uma ideia fixa, mas o Logos, o espírito do processo de
destruição e construção.
Mais uma aparente contradição. A virtù não se opõe, sob um determinado ângulo, à Fortuna, pois uma e outra se opõem a planejamento e
previsibilidade. Se opõem, contudo, em um detalhe. No caso da Fortuna,
eu, sujeito, aceito a instabilidade da sorte, a loteria, o de repente, inclusive
porque apatia e imprevisibilidade andam juntas: o que se pode fazer quando
não se sabe o que pode acontecer? A virtù, pelo contrário, é uma reação,
uma revolta, é o sujeito, entendido como um corpo organizado, ativo, dotado de vontade, contra o universo ilógico e imprevisível. A Fortuna ameaça a
sobrevivência, a virtù a garante.
É preciso rejeitar esta dicotomia: ou uma ideologia, quer dizer, uma
ideia, ascese, movimento, a eternidade, ou o contrário, a submissão total
aos fatos. Ou o muito longo ou o muito curto. A submissão total aos
fatos é, sem dúvida, uma ideologia. Não uma ideologia completa, mas
um conjunto, um bloco de ideias, atitudes, coerente, que apenas deve ser
adaptado para ser encaixado em uma ideologia ou outra. A submissão
aos fatos, assim, deve ser adaptada para ser encaixada no cristianismo, e
o resultado é diferente se for adaptada para ser encaixada no anarquismo.
Em outras palavras, tudo é ideologia, sendo que a submissão aos fatos
tem que estar, necessariamente, se apresentando como um bloco dentro de
uma ideologia. Nunca deve ser tida como uma falta de ideologia: eu me
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submeto aos fatos porque não tenho ideologia alguma.
Como afirma Isaiah Berlin do estudo citado, Maquiavel adere ao Paganismo e considera que o emprego da força e da astúcia faz parte de sua opção
(que nós, aqui estamos chamando de ideologia). Maquiavel recusa a moral
cristã, mas não a moral (página 6). O que Berlin está dizendo é o mesmo que
nós: ter uma ideologia não significa dar as costas para os fatos. O que pode e
já foi dito aqui de diversas formas, e agora mais uma vez: não existe dicotomia
entre a ideia perene, como as nuvens em um céu azul, e do outro lado os fatos
estressantes, com ruídos, instabilidade, sem qualquer lógica.
A virtù pode ser entendida como uma atitude, que tem por trás uma
ideologia um pouco obscura, que enfrenta o caos, sim, mas sem se apoiar
no mundo perene das ideias e das nuvens maravilhosas e intocáveis. Coloquemos assim. Se eu opto pelo mundo material, eu corro o risco de me
tornar material, como um entre irmãos. Eu também sem lógica, a cada
momento uma coisa diferente. Ao fazer esta opção, pelo seu lado negativo, estou rejeitando as pessoas que vivem nas nuvens. Não pretendo me
parecer com elas. Mas eu pretendo me contrapor a eles, assim tenho que
ser alguma coisa. Como poderia me contrapor aos místicos e metafísicos
se eu não for coisa alguma, se for uma coisa a cada momento, de acordo
com a lógica daquele exato momento? Depende do momento e depende
do lugar. A resposta é a virtù, que aqui mostra a sua face materialista. O
difícil é tentar mostrar que não se trata de uma proposta vazia. Eu tentaria
mostrar que tenho um rosto, só que o meu rosto seria apenas o ativismo
pelo ativismo, sem nada por trás. Conseguiria um eixo na ação sempre
viva, mas apoiada em coisa alguma.
O coletivo de Maquiavel representa a unidade da ação política. A República unifica, assim como o faz a estatística, a multiplicidade da multidão.
Quer dizer, sem fundamento. O Príncipe é uma imagem absolutamente
palpável, o que dá uma impressão de unidade, mas puramente fictícia. Ou,
por outro ângulo, o Príncipe é a unidade sem alma, o corpo vazio; apenas a
eficiência do estado, em nome de coisa alguma.
A virtù é a solução para uma exigência do tempo de Maquiavel, um princípio humano, mas que rejeita as abstrações e a moral. Uma demonstração de
que para ser humano não é necessário ser católico. Maquiavel tenta contribuir
com um elemento fundamental na construção de um novo Paganismo.
O Príncipe, representando em uma figura humana a coletividade, eviUtopia e Marx
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dentemente, deixa de lado as opiniões vencidas, e concretiza a hegemonia.
O Paganismo, assim como o materialismo, significa que não há nada por
trás da coletividade, algo que busque sua sobrevivência através a sobrevivência de cada um, com suas casas, seus interesses amorosos, famílias, cultura.
Tudo está aqui, tudo é fenômeno puro, sem nada por trás. A rejeição de
um substrato por trás é a afirmação consciente da imediatidade. Temos que
buscar aqui mesmo um sentido, e não além.
Porque, se tivermos um fundamento, teremos que dar um passo atrás
e mergulhar na religião, metafísica, teodiceia, psicologia, enfim, em tudo
aquilo que de início nos (nós, quer dizer, Maquiavel, materialistas e pagãos) propusemos a evitar.
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2) Populismo e Não Diretivismo. Neste item, vamos desenvolver o conceito não diretivista (aqui concebidos como conceitos opostos), ou seja, de uma
relação em que eu procuro deixar o objeto livre, auxiliá-lo, colocar-me a seu
serviço, buscar uma relação federacionista, que respeita sua autonomia, etc.
Tancredo Neves: administrar mudanças e diálogo. O que vamos desenvolver a seguir é uma contribuição a um conceito muito maior: de mediação. Simplificando, há duas formas extremas de estabelecer a relação com o
mundo político, que seriam, uma, submeter-se ao dinamismo da política, e
outra, que é em grandes linhas impor o abstrato ao real. Superficialmente (e
em parte erroneamente), a primeira é o maquiavelismo, e a segunda é a utopia. Ou seja, a política tem um universo próprio, com um funcionamento,
se nós nos submetemos a ele, temos o maquiavelismo.
Por outro lado, o mundo do pensamento, das ideias, da cultura, também constitui um espaço com regras e funcionamento próprio, colocar esse
universo acima de tudo seria a utopia. Nos dois casos, pelo bem da compreensão, há bastante exagero e simplificação.
Nos dois casos uma das duas realidades se impõe, ou uma ou a outra,
ou as ideias ou a realidade material representada pelo universo da política.
É possível rejeitar as duas formas extremadas e excludentes e procurarmos
uma forma ou formas em que estas duas realidades interagem, dialogam, se
enriquecem mutuamente?
Como temos deixado subentendido ou afirmado, um dos opostos do
putchismo é a pedagogia. Mas há outro oposto interessante, que só por
desse um longo capítulo ou mesmo um livro. O seu espaço mais apropriado
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está nas imediações das ideias utópicas para a ação política. O nome desta
proposta, já que um nome é sempre útil, poderia ser “administrar mudanças”. A exposição dessa proposta deve servir como um marco que nos ajudará a compreender outros conceitos, e seus opostos, principalmente aqueles
que estão próximos do marxismo. Ou seja, vamos expor uma proposta mais
utópica, em uma ponta, também com o objetivo de ficar mais clara a outra
ponta, marxista-putchista. Vejamos.
Um pontapé inicial para explicar as ideias utópicas sobre política poderiam
ser duas ideias atribuídas a Tancredo Neves. Uma frase, que seria aproximadamente (cito de memória): “o objetivo da política não é criar e sim administrar
mudanças”. Ideia que também poderia ser exposta da seguinte maneira, com
diferenças importantes: a política exige sensibilidade ou capacidade de compreender o que temos o poder de fazer e o que não temos o poder de fazer, mas não
no meio, exatamente, e sim um pouco para o lado da ousadia.
Além disso, um fato. Tancredo (aproximadamente em 1983, uns dois
anos antes do que seria sua posse como presidente da República, e que acabou sendo o ano de sua morte) foi convidado a desistir da criação de um
novo partido que teria o nome de PP , e que congregaria principalmente os
políticos à direita do MDB , para articular uma tentativa de manter o MDB
unido. Ou seja, em vez de se criar um partido à direita, o PP, seria criado
o PMDB , que deveria ter um perfil que agradasse à esquerda e à direita. E
foi convidado a nomear – sozinho, ou que consultasse quem quisesse – um
novo diretório que substituiria o diretório do MDB, que, por ser muito de
esquerda, radical, poderia dificultar a aproximação com grupos à direita, e
que não correspondia ao projeto de um partido mais amplo. E que na verdade não correspondia à real constituição do MDB.
Tancredo aceitou a incumbência e entregou uma lista de políticos. Quando a lista foi lida, todos ficaram perplexos, porque os nomes eram exatamente os
mesmos integrantes do diretório do MDB que Tancredo deveria substituir. Ou
seja, ele substituiria os políticos do então diretório por eles mesmos. Perguntado, ele disse que liderança não se cria, muito menos ele seria capaz de criar uma
liderança a partir de uma lista, liderança é um fato social e histórico.
Traduzindo para uma linguagem mais topológica: em política não há
atalhos, é necessário cumprir a tramitação social e histórica, ou, outra coisa,
não é possível trabalhar, em alguns casos, com encomendas com data marcada, criando um ritmo artificial a ser imposto ao processo. Ou, talvez melhor,
Utopia e Marx
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existe uma postura ideológica que não quer atalhos, sejam possíveis ou não.
Embora “administrar mudanças” seja um conceito útil, próximo do
que pretende a utopia, contém um elemento inconveniente: é como se a
mudança fosse uma fatalidade, quase uma magia. “Providencial” tem o significado de que as mudanças acontecem, como um evento da natureza, e a
maior sabedoria consiste em nos adaptar a elas. Ou: a nossa sabedoria é uma
sabedoria emprestada, o reflexo da sabedoria da natureza, que só vai estar
em nós na medida em que soubermos ser o seu reflexo e em que soubermos
ser natureza com a natureza.
Embora a utopia faça uma decidida opção pelas ideias, pela ideologia,
prega uma ideologia que esteja aberta para a realidade. Ou seja, a utopia
prega o diálogo entre ideia e matéria, um diálogo que se apreende com esta
expressão: administrar mudanças. Mas, acima de tudo, na utopia, está o
projeto. Ele deve se impor sobre a natureza dos fatos. Administrar mudanças
é, pois, antes, uma técnica. A abertura exige que o projeto seja continuamente revolvido e atualizado pelos fatos, e que como projeto seja cada vez
mais sensível aos fatos. O projeto sim, acima de tudo soberano, mas sensível
e montado na exigência de transparecer a realidade dos fatos.
Façamos um enfoque mais topológico. Duas pessoas andam por uma
rua. Elas podem estar muito distantes uma da outra, ou muito juntas, uma
pode estar na frente, ou a outra pode estar na frente. Administrar mudanças
significa que as ideias e a realidade, sob o domínio das ideias, não devem se
distanciar excessivamente. Quando a ideia percebe que a realidade a ultrapassa, através das mudanças, ela deve se atualizar, tentar acompanhar, e tentar
superar a realidade. E se a ideia descobrir que está forçando a realidade a um
ritmo artificial, ela deve ser paciente. Pode-se dizer que isso é diálogo, que esse
é o desenho de um diálogo. Correto, mas apenas parcialmente, pois se trata
de um recorte muito particular do conceito de diálogo. A ideia controla (vigia
também poderia ser o verbo) a realidade, mas ao mesmo tempo lhe dá linha
(no significado da pescaria), aprende com ela, se submete a ela taticamente.
Administrar mudanças significa não inventar coisas que não estão inscritas, e, simultaneamente, não fechar os olhos para aquilo que se apresenta. Saber aceitar o consolidado. Em termos. Alguns princípios possibilitam
interferir na realidade, mas sem deixar de aceitá-la em grandes linhas. Sensibilidade: estar próximo e se identificar com a realidade. Exagerando um
pouco, nesse rumo, teríamos: servir, estar a serviço, cumprir o que pedem
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as mudanças para que se completem. Qualquer semelhança com o fustigar,
apontado logo atrás, é puramente superficial.
Gerard Namer, em seu Machiavel et la Sociologie de Conaissance, sugere
essa linha de conceitos, que viria de Maquiavel a Mannheim. E a que acrescentaríamos Gramsci. O diálogo entre as ideias, ideais, sub specie aeternitatis
(eternas, incorruptíveis, imutáveis, estáticas) e as ideias tais como são pensadas
efetivamente pelos homens em suas efetivas situações sociais. Em dois sentidos,
um, como as ideias se formam socialmente, as origens sociais do pensamento
(“realidade social”, “pensamento”) e, outro, o efeito que as ideias têm sobre as
pessoas (“pensamento”, “realidade”, “sociedade”). Como se dá a interação entre
sociedade e conhecimento? É preciso compreender o que deve ser feito, e compreender a realidade, o que inclui, com certeza, a realidade de como se pensa e
como o pensamento se movimenta histórica e geograficamente.
Pierre Furter utiliza um conceito proposto por Ernst Bloch , que é indispensável à administração de mudanças: front do novum. Haveria um ponto,
e essa proposta sugere que seja um ponto à frente, que é o ponto ideal para
nos posicionarmos diante das mudanças, mas que de qualquer forma não é
um ponto excessivamente adiante. É o mais adiante possível, mas com senso
de realidade e de sustentabilidade. Não é uma temeridade, nem uma covardia,
mas está mais para o primeiro do que para a segunda, assim como a ousadia.
Maquiavel, Paulo Freire e o Não Diretivismo. Dermeval Saviani,
quando dá à tendência de Paulo Freire o nome de Escola Nova Popular
(Escola e democracia, página 11), parece ter em mente não exatamente a
Escola Nova, e sim uma de suas variações, o Não Diretivismo. Não cabe no
presente livro uma discussão sobre o assunto, assim deixo aqui apenas, no
parágrafo seguinte, uma possível conclusão.
A Escola Nova (Dewey, Decroly) revoluciona o relacionamento do professor com o aluno. Mas o Não Diretivismo (Neill, Carl Rogers) é uma corrente que sai de dentro da Escola Nova, e, de certa forma, se contrapõe a
ela. Segundo os não diretivistas, a Escola Nova clássica apenas doura a pílula;
continua passando o mesmo conteúdo aos alunos, só que evita o autoritarismo no seu significado mais físico e aparente. A Escola Nova clássica, segundo
essa crítica, suaviza as relações professor-aluno com os mesmos objetivos da
escola conservadora, exatamente porque altera o meio apenas com o objetivo
de atingir melhor o mesmo objetivo. Os não diretivistas é que completariam
e de fato fariam a verdadeira revolução: colocariam o aluno no centro. Em vez
Utopia e Marx
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de manipular os alunos com uma tecnologia nova, o Não Diretivismo efetivamente permitiria que o aluno se desenvolvesse por si mesmo.
A tendência de Paulo Freire é suspeita de merecer o nome de Não Diretivismo popular porque propõe (para a esquerda, universidade ou a elite)
em relação ao povo exatamente aquilo que o Não Diretivismo propõe em
relação aos alunos: colocaria o povo no centro. E propõe, como modelo de
relação, facilitar, ajudar, dispor-se para o povo, para que o próprio povo
assuma o processo, da formação de sua consciência e o poder. Ou seja, propõe que políticos, elite, se relacionem com o povo de uma forma muito
semelhante à forma que o Não Diretivismo propõe para a relação da escola,
principalmente dos professores, com os alunos.
E que Carl Rogers propõe para que os terapeutas se relacionem com
seus clientes: uma relação centrada no cliente.
Esse modelo de relação se opõe ao modelo que pode ser inferido de Maquiavel, que é dominar, abafar, controlar, fustigar, atormentar, provocar, sufocar todo o movimento de liberdade, cultura, vontade que emerge do povo.
Ausentar-se. De início, o populismo pode ser compreendido, sob certo critério, de duas formas, uma delas é como uma ação da elite sobre o povo, a outra é
como um processo em que o povo organiza a si mesmo. Extrínseco e intrínseco.
Ou o povo se transforma a partir de um agente externo ou se organiza a partir
de um processo interno, de elementos que estão dentro dele mesmo. Os Não
Diretivismos de Sócrates, Neill, Carl Rogers e Paulo Freire significam que há um
elemento externo que faz desencadear um processo, ou: que desperta elementos
internos. Argumento que, uma vez introduzido, aproxima os dois extremos. E que
é fundamental, principalmente na prática, para caracterizar o Não Diretivismo.
Podemos ver o Não Diretivismo, em geral, como um meio-termo: o
processo é interno, intrínseco, mas abre-se uma possibilidade – problemática – de que um agente externo ocupe alguma função, ou de desencadear
todo o processo ou de desencadear a próxima etapa. Por exemplo, um professor pode facilitar, desencadear ou apoiar o processo de aprendizagem. Isso
pode adquirir outra conformação: embora de fato dirigindo, que seja utilizado um método em que, bem manipulados alguns elementos mínimos,
efetivamente seria como se de fato o povo organizasse a si mesmo.
O anarquismo se define pela renúncia a qualquer tipo de ajuda, já que
toda ajuda atrapalha.
Do ponto de vista da topologia, o problema é relativamente simples:
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compreender como algo de fora pode ajudar algo a ser por si, por dentro.
Ou, o que dá na mesma, como pode algo de fora atrapalhar, às vezes porque pretende ajudar. Esse último é o conceito liberal presente na seguinte
proposição: “Se você quiser me ajudar, seja egoísta”. Ou: “se quiser ajudar
não ajude”. Que é mais simples, matematicamente, e difere da outra principalmente porque lhe retira a ação, ou seja, assim a proposição fica divida
em duas partes, a primeira mais essencial: se quiser me ajudar, primeiro, não
me ajude, e em segundo lugar, como um acréscimo, cuide de sua própria
vida com egoísmo. Toda vez que alguém sai do seu círculo pessoal e passa
a cuidar da vida de outra pessoa, essa pessoa a acaba prejudicando, mas se
cuidasse da sua própria vida ela geraria empregos e necessidades.
Ser egoísta significa trabalhar, ganhar dinheiro, se enriquecer, e assim permitir que os outros também ganhem mais, e, sobretudo, significa dar emprego.
Egoísmo é igual a altruísmo. Na página 22 do livro Capitalismo e liberdade Milton Friedman afirma que a sociedade é composta por diversos Robinsons, cada
um em sua ilha. Cada pessoa cuida de sua vida, de seus interesses. E é dentro desse
círculo, de seus interesses, que ele troca. Pela troca, ele pretende conseguir bens ou
serviços com mais eficiência, quer dizer, para seus interesses, situados em sua ilha.
Nossas relações são um desdobramento de interesses circunscritos à
nossa vida individual. E assim liberalismo e capitalismo sugerem que as pessoas entrem em relação umas com as outras; sem abrir mão da busca de seus
interesses individuais, elas trocam com outras pessoas. A atitude que me põe
em relações sociais com os outros é o meu egoísmo em atividade.
Há uma falsa semelhança entre o esquema liberal e o intrínseco, exposto
páginas atrás. O intrínseco põe o problema de incorporar o que vem de fora
sem deturpar o processo. O liberalismo radical, ser altruísta sendo egoísta,
significa transformar e deturpar o que vem de fora em função de um processo
fechado que vem de dentro. Que apenas toma o de fora para distorcê-lo, e não
como uma alteridade. Neste ponto se opõem: o crescimento intrínseco se volta para fora, para a alteridade, e o crescimento liberal nega e está voltado para
negar a alteridade, em vez disso propõe submeter o outro ao ego.
A reflexão utópica, embora diametralmente oposta a esta, liberal, é de
que eu sou em mim mesmo alguém que não é sem o outro. Nossos círculos
não se relacionam por fora, por trocas, e sim por dentro, porque na essência
eu sou feito, eu sou, em função do outro.
São, portanto, duas sínteses. A liberal se dá entre egoísmo e relação. A
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relação se dá, como troca, como um desdobramento, sem negar, do egoísmo. Na utopia, pelo contrário, a relação humana é um desdobramento da
alteridade essencial ao ser humano. O ser humano é no outro. Sem o outro
eu não sou eu mesmo. Ou, mais dialeticamente: eu somente sou na minha
relação com o mundo, particularmente com o outro.
A síntese, para a utopia, se dá entre alteridade e relação. No caso do liberalismo a relação padrão é a troca, no caso da utopia na pedagogia, ou seja, a amizade
dentro da cultura. Aliás, o egoísmo é apenas um equívoco, no egoísmo eu compreendo mal o meu desejo de ser, de ter identidade, liberdade, personalidade, porque
este é um passo essencial para a relação: eu sou para me colocar diante do outro.
Por que razão, com que fundamento, deveríamos acreditar que o egoísmo individual se transforma em altruísmo na prática social, coletiva? A proposta liberal é atrativa, à primeira vista: a prática coletiva é o oposto da prática
individual. Mas seria necessário encontrar uma justificativa mais racional que
explicasse essa transformação. Não havendo, fica parecendo mágica.
Efetivamente, o populismo quase sempre é uma atitude de uma pessoa
que não é do povo, que pode ser da elite cultural, política ou econômica
apoiando o povo. Mas o ideal que se deduz da estrutura da própria ideologia, no populismo, é que o povo assuma (deveria, deve ser levado a) ele
mesmo o poder e procure se organizar a partir de dentro. Historicamente,
nesse processo de organização, as instituições e a cultura popular ganham
consistência, tal como se lê nos livros de Paulo Freire.
Trata-se do mesmo raciocínio que fizemos para a educação, sobre o papel do professor e dos livros e da própria escola. Esses agentes externos, em
princípio dispensáveis, de acordo com o próprio Não Diretivismo, podem
conquistar uma função, uma função que não subverte o Não Diretivismo.
Professor, livros e escola atuam como desencadeadores de um processo em
princípio autossuficiente. Mas deve-se corrigir, porque desencadeadores é
uma palavra que parece colocar o papel daquilo que é externo apenas no
início, o que é equivocado. O diálogo permanece durante o processo.
Esse é um dilema topológico presente no Não Diretivismo. Eu quero
te ajudar, mas a minha ajuda deve ser como se não houvesse, como se apenas você ajudasse a si mesmo. Ou, por outro ângulo, como participar e ao
mesmo tempo se ausentar? Não exatamente como preferiria um anarquismo
extremo: como ajudar exatamente me ausentando.
Uma possibilidade lógica é: o objeto inclui o outro (eu, o outro do obje594
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to) em seu currículo. Ninguém é totalmente fechado. E se o objeto me inclui
eu posso me aproveitar disso e, mudando a mim mesmo, ou, que seja, sendo
o que eu sou, posso mudar o objeto. Na medida em que ele me inclui (em seu
processo, ou, em si enquanto processo). E o grande norte da utopia: apenas
a cultura emancipa. Nós, pessoas, instituições e classes, somos apenas instrumentos do grande processo da aculturação de todos, das elites e das massas.
Ausentar-se e manipulação. A vida exige atitudes, inclusive algumas atitudes culturais, quer dizer, exige que façamos isto ou aquilo, e também que
pensemos isto ou aquilo, e não fica à espera até o momento em que estejamos
preparados. As concessões são inevitáveis. Viver é corromper-se. Mas é também
lutar contra a corrupção. Aliás, a cultura, embora assentada sobre ideias, que
são entidades eternas, é um fato social e histórico. Assim, para a escola, para a
sociedade, para os professores diante dos alunos, sempre alguma manipulação
vai existir. O máximo que se pode sugerir é praticar a manipulação mínima.
Pode-se afirmar, radicalizando, que todo aquele que pretende se afastar
ou se preparar é um oportunista e um manipulador, porque age de fora,
como se tudo fossem instrumentos. Ora, esta afirmação contraria o que
estava pressuposto antes. Ou seja, tínhamos como certo que o oportunismo
era uma característica que surgia quando nos apressávamos, quando não
cumpríamos alguma das etapas do intrínseco. Ou, por outro ângulo: evitamos o oportunismo partindo das ideias puras, eternas, da formação dos
sentimentos e da personalidade, e daí vamos seguindo adiante, assumindo
as consequências, sem nunca mudar de rumo, e sem nunca parar em função
daquilo que surge do momento.
As ideias puras são, de certa forma, um afastamento. E também a
sensibilidade é uma relação por fora. E aqui estamos afirmando o contrário, que a manipulação consiste em se afastar e se relacionar com o
objeto tecnicamente, por fora. Ou ausentar-se é uma disposição necessária para dialogar com o objeto e comigo mesmo, utilizando inclusive
ideias abstratas, ou é um equívoco. Evidentemente, a ideologia utópica
não acredita que ausentar-se, em si, seja algo ruim. Ausentar-se e apoiar
à distância são diferentes, mas se comunicam: de longe eu te apoio e
respeito a sua autodeterminação.
Topologicamente, deve-se resolver, embora seja um pouco superficial:
o oportunismo está na pressa ou na paciência?
Ausentar-se é um tema que toca em outro de estrutura muito difeUtopia e Marx
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rente: o cérebro, a teoria, ideias, funcionam como uma espécie de fuga e
preparação para os problemas. Você se retira para se organizar, para encontrar um espaço específico (fora) onde os problemas possam ser organizados
segundo seus próprios estatutos. O afastar-se não é uma solução pura e simples, quando nos afastamos boa parte dos problemas se perde, e boa parte
das soluções. Perde-se a mediação. Aqui está o ponto mais importante do
contato, talvez, entre os dois temas. Também, quando se trata do ausentar-se
podemos perder o contato. Eu me retiro para que você se organize, e para
que eu me organize como outro, e agora, (aqui de fora) qual é o meu papel?
O outro pode se organizar melhor sem a minha presença; inclusive, talvez,
porque eu estou ausente. Ou pode se destruir ou se perder totalmente.
Manipulação e oportunismo, aqui reunidos, consistem em optar pelo
universo do cérebro e da cultura. E trabalhar depois com o universo da
matéria com os pés postos no universo do cérebro. Conservar no mundo
os propósitos da ideia. Por mais que pretendamos, tendo feito a opção pelo
cérebro, conformar e até violentar as ideias para que se transformem em
instrumentos adequados de abordagem dos objetos materiais, sempre ficará
a suspeita de que continuamos sendo, nós seres humanos, pensantes, essencialmente, seres deslocados dentro do mundo material, e de que enfim esses
são dois universos inconciliáveis.
Nós, seres humanos, vivendo nesse vão, é que sofremos as consequências. Ou seja, manipulação e oportunismo se confundem aqui porque nos
dois casos a cisão entre cérebro e matéria não se resolve. Manipulamos e somos oportunistas porque, passando do cérebro para a matéria continuamos,
aqui, estrangeiros: manipuladores e oportunistas. A solução (que podemos
chamar de sensibilidade, com base em Buber, ou abertura) seria: um cérebro, ou pessoa, ou ideias capazes de dialogar com a matéria. Solução que,
contudo, parece que há de ser sempre instável.
Professores não diretivistas, analistas, hermeneutas, pesquisadores, enfim, todos que se ausentam para dar autonomia a seus objetos são suspeitos
de estar utilizando apenas uma técnica de manipulação.
Os marxistas são aqueles que optam pelo oportunismo, para evitar a
manipulação, e os utópicos aqueles que preferem manipular para não serem
oportunistas. Quem está dentro da cultura, e o cérebro é a cultura, não está
nem separado do mundo nem da vida em sociedade, principalmente se a
cultura for concebida em sua totalidade. Estar dentro da cultura e do cére596
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bro não é estar fora, e sim junto e dentro da vida e da sociedade.
Pelo menos uma coisa nós sabemos: rejeitamos tanto o oportunismo
quanto a manipulação. Mais o primeiro do que a segunda. E sabemos que
não é simples. Rejeitamos a atitude dialética apressada, o mergulhar sem ter
uma base, e rejeitamos a atitude metafísica e purista, viver entre ideias e criar
em relação ao mundo uma barreira, de forma que nos tornemos fechados
para os fatos, para os objetos e para as pessoas. Assim, vamos convencionar
que pode haver uma boa manipulação, mas não um bom oportunismo. E
mais uma vez a solução utópica: ter ideias que sejam instrumentos de abordagem do mundo. Conquistar a mim mesmo às outras pessoas, e a toda a
sociedade, para viver na cultura. Não fazer parte do mundo totalmente é
uma fatalidade humana, que não pode ser resolvida, mas remediada.
O que há de melhor no cérebro, nesse propósito de fazer parte do
mundo, é a cultura. Viver na cultura é a melhor solução, assim vivemos ao
mesmo tempo apartados e mergulhados no mundo. Aliás, solução e problema, a diferença é que a ideologia utópica permite que o inevitável seja feito
de forma consciente, o que traz algumas vantagens.
Independência. Podemos afirmar que Maquiavel representa a primeira
forma – não no sentido cronológico, mas por ser a mais rude – de se compreender o populismo. Não estão explicitados nos escritos de Maquiavel
qualquer um dos seguintes conceitos aparentados: revolução institucional,
tecido celular, desenvolvimento sustentado, critério, tramitação, pedagogia.
Aparecem, sim, como uma sombra. Maquiavel sabe que eles existem, mas
não se dedica a eles, a não ser pelo combate, e quando cultiva seus antídotos.
Há, sim, uma pequena preocupação com as instituições, mas no seu aspecto mais legal ou formal, a instituição enquanto regras e letra. Maquiavel
chega à preocupação com as instituições na sua guerra contra o caos social
e político. Aliás, ainda hoje, no início do século XXI, pode-se afirmar que
os conceitos de instituição, institucionalização, ou revolução institucional
ainda não penetraram totalmente nas Ciências Sociais.
Ausentar-se é um tema que exige outro: independência-dependência. Mesmo que como professor eu crie certa dependência, eu planejo me retirar aos poucos e criar, de forma planejada e consciente, a sua independência. E a dependência puxa outro conceito: a revolução institucional. Eu quero que você seja, quero
que a sociedade se institua, que se desenvolva apoiada em instituições sólidas. A
sociedade instituída é o desdobramento material da cultura. Ora, o que temos
Utopia e Marx
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diante de nós é o problema. Se nos preocupamos em instituir a sociedade, temos
que pensar em uma ação profunda, pedagógica, institucional. De imediato, o que
pode ser feito? Em princípio, essa preocupação já nos afasta do putchismo, do
maquiavelismo, manipulação e oportunismo. Mas não de Marx, de forma alguma
o marxismo merece a suspeita de ser uma ação pontual e imediata.
Mas, dentro dessa preocupação institucional, ainda há a possibilidade de
uma ação em parte maquiavélica (um Maquiavel mais próximo do Não Diretivismo), que seria: garantir o funcionamento normal, a estabilidade global,
quer dizer, política e econômica, para que funcione naturalmente o processo
de consolidação das instituições. Aqui a proposta se afasta do Não Diretivismo e se aproxima do anarquismo. Com alguma semelhança com o próprio
liberalismo. A elite poderia atuar sobre o povo, garantindo-lhe as condições
políticas mínimas de funcionamento? Inclusive para que se transforme? Quer
dizer, a estabilidade é o fundamento da transformação? A chave? Essa parece
ser uma resposta razoável, mas também superficial. Assim como a gestação
precede o parto e o crescimento. O povo deve cuidar de si mesmo, e nós, elite
intelectual, universidade, privilegiados, temos que nos ausentar sabiamente.
Como ajudar estando ausente, ou como organizar o processo de desgarramento planejado? Nessa linha, se distribuem muitos conceitos: apoiar,
gestar, cercar, proteger, garantir. Gestar tanto pode ser no significado de
que o médico se preocupa com o filho e a mãe, garantindo para eles as condições, quanto a mãe garante para o filho o ambiente acolhedor do útero
para que se organize em sua base. Mas sempre a cada momento a exigência
utópica: é preciso fornecer a cultura da qual as pessoas foram excluídas há
séculos, pois só a cultura emancipa, só a cultura institui.
Para nos dedicarmos ao processo de instituir, na sociedade só há um caminho: aquele que se inicia com o desenvolvimento de uma ideologia que se
candidate a ser a grande organizadora, consciente e fundamentada, do processo. O nosso candidato seria a utopia na sua forma federacionista. Outras pessoas, com certeza, pensam de forma diferente. Os liberais sempre tiveram essa
pretensão, de ser a ideologia que preside à totalidade, ao conjunto das demais
ideologias, o que considero improcedente. O que se pode fazer de imediato?
Muita coisa. Podemos, inclusive, apoiar um partido de esquerda, socialista,
democrático, qualquer. O que não passa de preparação, o espaço que antecede, a infância da ação consistente. Sem uma teoria utópica desenvolvida,
e sem um movimento utópico desenvolvido, nenhum projeto é consistente,
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pois nada mais pode coordenar o grande processo de formação da sociedade
como federação, múltipla, instituída, fundada na cultura, onde cada esporte,
cada Ciência, cada religião, tem reservado para si um ninho.
Refaçamos o mesmo caminho por outro ângulo. Há duas formulações.
Em uma delas o que se pode, sem ferir o princípio do Não Diretivismo, é
nos ausentar. E garantir apenas a tranquilidade, talvez a temperatura, a paz,
para que se dê o parto. Para que germine. Mas ficando sistemática e determinadamente de fora. E a outra formulação é de que se pode favorecer o
desenvolvimento, tanto do povo quanto do aluno: buscando uma ideologia
de base que organize e fundamente todo o processo. E toda a relação. Como
diálogo. O compromisso com a cultura já é desdobramento e exigência dessa ideologia, caso seja a ideologia utópica. Há muitas ideologias, mas há uma
ideologia maior, a ideologia mãe, na qual todas as outras se encaixam nesse
processo, que é a ideologia da utopia-federação. Apenas a ideologia utópica
pode fornecer o leito para o processo pedagógico.
Se se trata do processo pedagógico do catolicismo, teremos uma ideologia
que nasça da cooperação entre utopia e catolicismo. Se se trata do processo pedagógico do comunismo, teremos que desenvolver uma ideologia comunista,
como é o caso de Gramsci, Michael Apple ou Saviani, em que a educação faça
sentido dentro do comunismo. Certo, mas uma ideologia que só pode se formar
vinculada à utopia. Não é possível desenvolver qualquer ideologia pedagógica
sem prestar contas à utopia, que é a ideologia natural, óbvia, da educação.
Preparação não significa preparar um leito, uma cama, uma estufa
onde se dê a germinação. Preparação significa ir ao fundamento, ao ponto
zero, atrás do atrás, o que significa: na ideologia. Podemos nos perguntar,
e então: na ideologia utópica, como fica posto o problema? Devemos nos
ausentar ou devemos encontrar um sistema de distanciamento e independência programados? Acima de tudo, essa resposta é secundária. O mais
importante é estar firme na ideologia utópica. As perguntas devem ser feitas
para ela. Toda resposta é uma tentativa de interpretação. Embora seja uma
resposta ligeira, a ideologia utópica propõe que na cultura não devemos nos
preocupar muito em planejar a independência. No processo pedagógico, fiéis ao projeto pedagógico, mesmo que nosso desejo mais firme e secreto seja
outro, haverá fatalmente a independência. Não porque nós a desejamos ou
a planejamos, mas principalmente porque a cultura por si emancipa.
Nós nos colocamos o problema da relação entre universidade e prática.
Utopia e Marx
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Diante de uma tarefa: transformar a sociedade em uma democracia, ou seja,
em um tecido celular fornido dos mais variados tipos de instituições. O que
se faz através da cultura, da inclusão de todas as pessoas na cultura. O antigo
“ensinar tudo a todos” de Comenius, tirando um pouco do acento sobre o
verbo ensinar, passando-o para um conceito um pouco diferente: incluindo
na universidade. Dando efetivo acesso de todas as pessoas a toda a cultura.
A utopia na sua formulação federacionista é a ideologia que busca naturalmente o estado de quieta germinação, mas quem de fato fecunda é a cultura: as diversas religiões, as diversas tecnologias do trabalho, da organização,
do pensamento, artes e esportes. A cultura dentro do povo, nas relações, nas
personalidades, desenvolvendo a si mesma, e daí as pessoas, as instituições.
Duas formulações do problema: tecnologia e mediação. O problema do
conhecimento, sob o prisma maquiavélico, seria: desenvolver uma tecnologia da
manipulação do povo e da comunicação. Diferente da utópica, que seria: compreender esse espaço das relações entre a cultura sofisticada, ou universidade, e o povo,
a cultura popular. Do ponto de vista da universidade: como a cultura sofisticada
pode dialogar com o povo e a cultura popular. Que se situa dentro de um espaço
maior, que já apresentei no meu livro O elogio da pedagogia, das relações entre a
universidade e o mundo material (na rubrica contiguidade, pois a solução utópica
consiste em manter a cultura contígua com a vida em sociedade).
A manipulação se justifica pela necessidade de manter – por cima, e
não na sua base – a estrutura, o esqueleto da sociedade. Ou melhor, para
evitar, mesmo que com todo artificialismo, a desestruturação da política,
e daí de toda a sociedade. Tudo é preferível à anarquia (para Maquiavel).
Chegar aos fundamentos é um perigo, ali podem surgir segredos por si só
subversivos, desestruturadores. Manter e evitar. Não escavar, não remexer.
Fuçar, é o que se diz na linguagem popular, com mais exatidão. O conceito
de esqueleto, da armadura, pede muito mais espaço. Fica como uma sugestão. O esqueleto é um conceito próximo ao de sobrevivência: sobreviver,
manter as coisas funcionando, garantindo assim por cima a possibilidade de
que a vida, o sentido, surja mais adiante. Apesar de ser um elogio à superficialidade, esse conceito também é utópico, já que mantém a esperança. É
antiutópico porque propõe o funcionamento pelo funcionamento e propõe
a corrupção para manter as esperanças vivas. Reformar em último caso, reestruturar ou subverter nunca. Tudo em nome da segurança.
O maquiavelismo abstrato significa, em uma de suas facetas, evitar
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toda manifestação cultural ou popular que possa conduzir ao questionamento das estruturas. A cultura deve ser transmitida, e não reconstruída. A
reconstrução da cultura pode revelar falhas e pode ter consequências imprevisíveis. Aquilo que está estabelecido possui mil defeitos, mas são defeitos
conhecidos. Idos e vividos, enquanto erros, mas vivos enquanto consequências. E assimilados. Esses defeitos formam com as qualidades positivas da
nossa civilização um todo frágil, que possivelmente não funcionaria sem os
defeitos. Se forem reconstruídos e criticarmos a cultura herdada, teremos
milhares de vantagens. Mas teremos, talvez, uma ou duas desvantagens. Não
sabemos quais são, nem onde se manifestarão. Não podemos trocar mil defeitos conhecidos por um ou dois, na melhor das hipóteses, talvez até zero,
mas desconhecidos. Esse bloco de ideias do maquiavelismo é o mesmo que
se encontra no conservadorismo. Contudo, o maquiavelismo que se vê na
obra de Maquiavel propriamente dito é mais limitado.
Quando se pensa no Príncipe versus “outros pretendentes ao poder”,
nos perguntamos qual a diferença. O Príncipe representa a república, a defesa da coletividade. E por que os seus adversários não? A diferença talvez seja,
apenas, a competência. O que Maquiavel não deseja é a disputa entre diversos pretendentes todos incompetentes. Há de ser necessariamente só um,
mesmo que seja o pior, ou, corrigindo, um que só pode ser um sendo o pior.
Talvez tenhamos aqui o Maquiavel mais coerente. A defesa de coisa
alguma. Assim como em um campeonato de futebol. Trata-se apenas da
melhor técnica para vencer um time que, estando de cá o nosso time, é o adversário. Entendido o inimigo só como aquele que está de lá, só e mais nada.
Nós somos apenas os adversários deles . Não somos melhores nem piores,
apenas estamos do lado de cá. Jogo puro e técnica pura. Porém, a técnica
permite transformar o estado em uma instituição eficiente, profissional, e
capaz de cumprir seu papel na sociedade. A ideologia vazia no estado significa, para a sociedade, a melhor ideologia, e a técnica vazia, sem ideologia,
a não ser que se considere como ideologia o elogio da competência política,
a melhor de todas, pura e simplesmente. Ser vazio, aqui, passa a ser secundário, é apenas uma forma de evitar que conteúdos ideológicos, sobretudo
morais, sejam um obstáculo à competência política.
Maquiavel conservador? Não estamos afirmando que Maquiavel temia
a anarquia profunda ou a ideologia anarquista, nem que combatesse uma ideologia que no seu tempo não existia e era apenas vagamente pressentida. Ele
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temia algo muito menos grave: que a sociedade não tivesse um governo forte.
O maquiavelismo puro é a aversão doentia pela democracia, pela história,
pelo embate e pelo novo; pela crítica e pela fundamentação; pela institucionalização; pela pluralidade da cultura. É um conservadorismo sem núcleo, sem
princípios. Não se arriscar, de forma alguma, seria a sua fórmula. De baixo
para cima, o povo poderia encontrar fórmulas de organização sólidas, mas
Maquiavel não teme apenas o resultado, teme também o caminho. O povo
não deve se organizar naturalmente; e sim por todos os artifícios, quer dizer,
artificialmente, deve-se evitar todo o processo de baixo para cima.
Apesar disso, chamar Maquiavel de conservador (sem abrir um espaço
para ponderações) poderia levar a diversos equívocos. O clima psicológico
que se respira em Maquiavel não é o do conservadorismo. Em se tratando
do conservadorismo, a falta de princípios é muito relevante. O conservadorismo, ao contrário do maquiavelismo, defende um núcleo de cultura, do
povo, e da moral, o que contraria o núcleo do maquiavelismo.
Embora Maquiavel não hesitasse em utilizar a cultura nem o catolicismo para atingir fins políticos. Inclusive compreendia a importância da
cultura no processo de manobrar, comunicar, impressionar.
Em Maquiavel, aparece a mesma combinação de repressão e elogio da liberdade que se encontra no liberalismo. O povo entendido
como uma população que apenas busca satisfazer a necessidades básicas, biológicas. E também às necessidades culturais, é certo, mas apenas no significado de usufruir, de participar de festas populares, de
aprender a ler e a escrever. No liberalismo e em Maquiavel o povo é
sempre um puro consumidor: todos nós estamos preocupados em que
tenha comida e sobreviva, e nada mais.
Maquiavel é a fundamentação filosófica, ou justificação, do bloco ideológico dos resultados, do imediato, do (manutenção do) esqueleto, ou seja,
tudo em oposição a uma busca de fundamentos. Se alguém se preocupa com
os fundamentos outros, alguém deve se preocupar com o imediato e atual.
Maquiavel teria em relação aos utópicos o mesmo discurso conservador: que
não se pode viver sempre em uma situação em vias de ser criada, mas ainda
não existente. Se os utópicos são irresponsáveis e se refugiam em um mundo
que não existe, se eles são fundamentalmente escapistas sistemáticos, então
alguém deve assumir a realidade.
Sufocar significa manter o povo, por meio de uma ação em si mesma
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inconsequente, mas continuada, sem um padrão ou eixo, como um joguete
exatamente estruturado – ou desestruturado – nas mãos do Príncipe. Ou,
talvez melhor, não sufocar o povo, exatamente, mas sufocar a sua identidade
e iniciativa. Que o povo permaneça como força, contudo, uma força sem
sentido, que deverá sempre procurar o seu sentido em outro externo, na
elite. Sufocar continuadamente, sem dar chance para um suspiro.
Maquiavel populista? Já o populismo – no caso estamos pensando no
populismo brasileiro – pensa em manipular a opinião pública, mas dando-lhe
o rumo da institucionalização, da pedagogia enquanto difusão e penetração da
cultura na massa, do exercício do poder, da posse de instrumentos materiais
para o exercício do poder (meios de comunicação, escolas, por exemplo). O
que falta ao populismo na sua forma clássica é uma decisão mais forte a favor
da institucionalização até suas últimas consequências e uma rejeição muito
decidida do oportunismo. Ou seja, no populismo clássico a massa se constitui
(através de instituições, salários, mobilização, etc.) sim, mas na verdade o que
importa é, como em Maquiavel, se aproveitar disso para estabelecer na esfera
da política pessoas e práticas capazes de satisfazer às massas populares, sejam
quais forem suas exigências. Ou, pior, para servir a interesses outros, da própria elite, da elite que sabe se aliar ao povo para habilmente, principalmente,
evitar que a vontade do povo se desvie e se torne perigosa.
O maquiavelismo, o conservadorismo e o populismo têm em comum
o sentido da importância da cultura, de trabalhar com a cultura. Com intenções diferentes, principalmente no caso do populismo de Paulo Freire.
Em outras palavras, apesar da semelhança, em alguns aspectos o populismo
brasileiro, mesmo o de direita, se opõe ao populismo presente em Maquiavel. No primeiro, a institucionalização, e no segundo o esforço sistemático
para manter o povo dependente.
Apesar das profundas diferenças entre utopia e populismo, a institucionalização é um ponto de contato. Mas significa coisas diferentes em um
e outro. A institucionalização do populismo significa sobretudo organizar
o povo e a cultura popular que já existem. E no caso da utopia significa
isso também, mas é muito mais ampla, inclui toda a cultura humana, toda
ela coordenada pela universidade. Sendo a cultura humana principalmente
de especialidades universitárias que ainda praticamente nem existem; que
estão, pois, em formação. Quando Paulo Freire, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro pensam em cultura, o acento está mais em Folia de Reis do que em um
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departamento de Linguística, em um utópico o acento estaria mais aqui do
que lá. Embora nem um nem outro excluam o que não acentuam.
Ausência ou choque. É preciso separar a ausência como metodologia –
que se justifica, principalmente no aspecto moral – da ausência como técnica. Ou seja, no primeiro caso nos ausentamos por uma imposição do direito
do outro ao seu espaço e liberdade ao e ao domínio do próprio destino. E
no segundo caso nos ausentamos porque consideramos que se trata de uma
boa técnica para se conseguir a sedução ou para a educação.
Tomemos o caso da educação. Se eu me ausento, e me ofereço como
um recurso disponível, essa é com certeza uma boa técnica, que deve ser
conhecida e explorada. Contudo, ao que tudo indica, pode não ser a melhor
técnica para alguns alunos. Podemos mesmo levantar a suspeita de que para
alguns alunos a melhor técnica é exatamente o oposto, a invasão, ou susto,
ou choque. Os alunos que necessitam de espaço para trabalhar, e independência – e todos necessitam em dados momentos –, são todos, uma grande
maioria, ou são poucos? Sustentar que são todos é uma posição difícil.
Um pequeno detalhe sobre o conceito de técnica. Digamos que um
jogador de boxe seja técnico. Isso significa que ele utiliza um grande número dos conhecimentos com que se trabalha nas academias de boxe. Ele
demonstra dominar esses conhecimentos e aplicá-los. Mas suponhamos que
a sua técnica seja sempre a mesma, e que funcione bastante bem seja qual
for o adversário. Agora tomemos outro lutador. Esse estuda o adversário e
muda de comportamento com cada um, luta de uma forma se o adversário
tem uma boa pegada de direita, se o adversário costuma bater na altura dos
rins, se mantém a guarda baixa, se é alto ou baixo. Ele é mais imprevisível,
flexível, se adapta a cada objeto. Diz-se, comparando, que o segundo é mais
técnico do que o primeiro? Ambos são técnicos, mas o segundo está em um
nível superior, sob uma acepção especial da palavra técnica.
Digamos que eu tente converter um grupo de pessoas ao cristianismo,
ao comunismo, à pedagogia ou à utopia. Algumas pessoas têm vocação para
o pioneirismo, não exigem sala, livros, aceitam participar de um movimento
ainda despovoado, sem dinheiro, onde é necessário ser polivalente. E todos
nós temos por elas a mais viva admiração. Inclusive porque tais pessoas se
sentem melhor e tiram suas forças da própria privação. Mas outras se convertem também, mas com elas não é tão fácil, pois exigem muitos cursos,
carinho, tempo, atenção, às vezes a oferta de vantagens sexuais, situacionais,
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econômicas. São recursos alguns bons e outros, para este fim, a conversão,
simplesmente imorais. Isso com certeza não é bom, em princípio, mas não
significa que depois de convertidas essas pessoas serão sempre, todas, necessariamente piores do que os pioneiros. É assim que funciona. É assim que
funciona o Maquiavel do bem. Se no fim temos o bem, não que o mal seja
um bom caminho, mas pequenos erros... inclusive para fugir do duro perfeccionismo... então o mal se justifica.
Recapitulando, se justifica por duas razões, porque faz parte de um projeto global, e porque a vida não é pura, nem regular, nem é um plano teórico.
O jogador de futebol que só consegue praticar o futebol com um mínimo de
competência se lhe forem oferecidas escola, campo, professor, tempo, desafios,
seria pior do que o jogador que já é competente naturalmente? Provavelmente
não, estatisticamente. Esse que é bom jogador naturalmente muitas vezes não
está talhado para os desafios do treinamento e para enfrentar os percalços da
ascensão no universo do esporte. Somos assim tentados a pensar que diversas
metodologias, filosofias, são melhores ou piores de acordo com o caso. O Não
Diretivismo aparece primeiro: é o caso em que o paciente, povo, aluno não
precisa de mim em última instância. Precisa, mas é melhor que eu me retire,
pois ele acabará por encontrar forças, acabará se organizando.
Quem acredita radicalmente no Não-Diretivismo na versão da ausência tende a esperar mais tempo, sempre na crença de que no final das contas
para todos os casos a independência rende melhores resultados. Não interferir, centrar toda a ação no aluno, no paciente, no povo, no objeto. E esperar
mais. Mesmo quando a liberdade não funciona, os seus danos ainda são
preferíveis à interferência.
O laisser-faire liberal tem uma tênue vinculação com esse conceito.
Milton Friedman coloca, no início do livro Capitalismo e liberdade, desta
forma: ou confiamos nas pessoas, na sua capacidade de buscar soluções, de
resolver dificuldades, de se aliar com outras, e então o problema social para
nós seria “como permitir que as pessoas tenham liberdade para agir, como
lhe garantir os meios para atingir seus objetivos, etc.”, ou desconfiamos e
passamos a ver o problema da sociedade de outro ponto de vista: como cercear a liberdade. Ou seja, por mais negra que seja a pobreza, acreditar que
no fim das contas se ajudarmos os pobres ainda causará mais males do que
esperar a lenta ação da emancipação natural, através do capitalismo.
Enfim, se nos ausentamos e damos ao nosso paciente, povo, aluno a
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oportunidade de encontrar seus próprios caminhos, devemos esperar até
quando? Quanto? A opção se dá por uma preferência fundada na ideologia
ou se justifica apenas por ser mais eficiente?
Quase uma conclusão: instituir um espaço. Uma tecnologia das relações com o povo poderia apontar em sentido contrário. Como aproveitar as
forças, a energia e os conteúdos que provêm do povo? Por aí, sim, Maquiavel se aproxima de Paulo Freire. Apesar de que, embora elegendo o mesmo
espaço, fazendo a mesma pergunta, estejam interessados em questões diferentes e deem respostas diametralmente diferentes. E há muitos trechos de
Maquiavel que justificam essa suspeita. Mas se trata sempre de reflexões mal
desenvolvidas. Em geral, Maquiavel vê toda liberdade, transformações, tomada de consciência, como problemas, como aquilo que deve ser sufocado.
Fourier disse que ele, Fourier, era o primeiro pensador que se curvou
diante das forças da natureza. Se essa ideia fosse aplicada a Maquiavel, teríamos algo como o conceito de administrar mudanças, de Tancredo Neves. Não
conheço qualquer pensador político que tivesse proposto nós nos curvarmos
totalmente às forças que provêm do povo, sem qualquer controle, sem qualquer pressuposto. Mas é uma proposta interessante. Nunca foi formulada,
mas ela pode ser percebida aqui e ali em alguns pensadores e políticos.
Quando negamos o idealismo estéril, que dá as costas para a realidade,
estamos a um passo do erro oposto, o oportunismo. Mas temos que aceitar
o desafio de viver mais ou menos estacionados em um ponto intermediário.
O importante é partir da ideia e daí organizar a matéria, e a ideia viva na
sociedade (genericamente: viver na cultura). Esta é a relação proposta pelo
dito de Tancredo: que a ideia não se distancie das ideias socialmente pensadas e da realidade material. E temos uma proposta para o significado de
administrar. Estudamos para que as ideias não se distanciem da realidade e,
sobretudo, para que a realidade não engula as ideias.
Para nós, utópicos, é preferível o idealismo estéril, mas coerente, do
que a corrupção. O pensamento é que tem de melhorar, de ser sensível, de
ser capaz de se adaptar, compreender, e dialogar. O contrário, o oportunismo, partir da realidade e pensar sob encomenda, pensar exatamente naquilo
que pede a realidade, é o que devemos evitar, é o que entendemos como
imoralidade. Mas engana-se quem afirma que impor as ideias à realidade
seja sempre uma espécie de autoritarismo, desvio; a moral é quase sempre
uma encruzilhada, problemas quase insolúveis, dilemas, tormentos. Já por
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si as ideias impõem decisões muito difíceis (o que fazer, aqui, significa o
problema moral de o que pensar), e isto se complica muito quando somos
pressionados por fatos e informações. O específico humano, e moral, se dá
nesta zona instável, entre a eternidade e o momento.
Ou seja, estamos propondo aqui que a dialética utópica, mais hegeliana que marxista, sugere menos uma imposição da realidade sobre as ideias,
e mais a compreensão deste espaço intermediário, em que ideias e matéria,
na sociedade, interagem. Não só isso se propõe como ideal, como o correto,
mas se propõe como uma teoria, uma cosmologia: no mundo real o que
acontece de fato é esse diálogo entre ideias e matéria. A compreensão do
mundo estabelece o espaço intermediário, da cultura, e a pergunta, mais que
uma resposta: como se relacionam ideias e matéria? Não se trata tanto de
afirmar que as ideias e a matéria se relacionam desta ou daquela forma, uma
teoria, mas de procurar a compreensão, de trabalhar com outras teorias,
fomentar conceitos e instrumentos, questões, autores.
Provavelmente, a melhor resposta não seja um achado, como uma invenção, mas um processo. Assim, mais importante que a resposta é a problematização. Nós, utópicos, não temos respostas muito claras, mas estamos
interessados em compreender como se dá a mediação. Como na sociedade
funciona a cultura. Acreditamos, ainda, que no tempo as respostas podem
se constituir, se organizar.
“Como manipular o povo” poderia ser uma das perguntas que surgem
aí dentro, muito naturalmente, que fazem parte desse espaço? Parece que não,
mas sim se a pergunta for um pouco diferente: como transformar as ideias para
que elas assumam a responsabilidade do socialismo, de estabelecer com o povo
a mais profunda sintonia? Como ser, por dentro, para que a pergunta, de como
seduzir o povo, seja antes de como seduzir a nós mesmos para que sejamos dignos do povo. Como evitar o pensamento estruturalmente esnobe? Como fazer
com que as ideias, a universidade, assumam sua responsabilidade, histórica, tal
como está configurado no socialismo. Mas, insistindo, isso é secundário, vem
depois de termos muito claro que ocupamos que habitamos a cultura, que problematizamos a nossa relação, nossa, intelectuais e universitários, com o povo,
quer dizer, com as pessoas que foram excluídas da cultura sofisticada.
Talvez problematização seja um termo que leve a um equívoco. Não se trata de problemas. E sim de instituir um espaço. Mais que problemas e soluções,
o espaço se institui quando desenvolve uma linguagem, que reparte lado a lado
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diversos posicionamentos. Cada um deles filiado a uma grande ideologia.
O universo da utopia, embora esteja baseado na filosofia, religião, educação, antropologia, na história, enfim, nas Ciências Humanas mais teorizadas e abstratas, e mais ou menos nessa ordem, só pode se fortalecer se for
capaz de se constituir, também, no universo da vida humana, nos costumes,
na história... só que aqui não teorizadas, e sim como observação e reflexão
sobre os fatos da vida humana, tais como eles ocorrem na realidade. Ou seja,
a utopia não deve patrocinar apenas a organização da parte mais teorizada
das Ciências Humanas, mas, a partir da teoria organizada utopicamente
deve descer e se constituir como um conjunto de pesquisas sobre a vida humana como ela ocorre. Uma coisa relacionada com a outra, a partir de cima
e de dentro, a partir das abstrações.
Tudo o que temos visto, inclusive tudo o que eu, autor, tenho pesquisado, e de certa forma, tudo o que muitas pessoas têm se proposto, é filosofia no seu significado mais rigoroso. Filosofia enquanto teorização sobre o
maior problema que aflige o pensamento humano: as relações entre as ideias
e a matéria. Com se dão estas relações ou como deveriam ser. Para a utopia a
solução se organiza em torno do conceito de intenção: um processo que vai
da ideia mais abstrata, passa por uma ideologia, e termina na matéria mais
concreta. Mas o que mais importa é o interesse pela questão, e colocar todo
o desenvolvimento na cultura. Em um projeto de cultura. Essa não é uma
questão que se possa resolver de imediato. É preciso excursionar, colecionar
conceitos, assimilar métodos. Hoje já estamos mais avançados do que estávamos ontem. E talvez amanhã estejamos melhor ainda.

Tramitação, heroísmo, violência
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Poderíamos resumir esta parte deste capítulo à fórmula: encontrar, entre
diversas dificuldades, o conceito ou conceitos que evitem a pressa, de um
lado, e de outro a falta de compromisso em relação aos princípios. Ou, por
outro ângulo, o problema moral: até que ponto o socialismo é uma desculpa
para que ocorram algumas transgressões ao humanismo? Embora o ambiente
tenda para as atitudes, psicologia, é possível mantê-lo no leito da topologia.
Vamos apresentar, a seguir, diversos conceitos aparentados. É discutí608
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vel, mas sugerimos que o conceito de tramitação seja o que melhor estrutura
o conjunto, dispondo, portanto, os demais em torno de si: intrínseco, movimento, institucional, amplo, coerência, e sustentação, mais alguns outros.
Maquiavel é fundamental, evidentemente, pois coloca no papel praticamente o oposto de tudo que pretendemos dizer. E o fazemos com ares de conclusão. O conceito de tramitação, na falta de uma palavra melhor, se postula
como o que mais se aproxima do conceito utópico de processo, de relação
com a revolução, e mesmo de relação da ideia com a matéria. E, sob um
ângulo diferente, a tramitação aparece como o pano de fundo que permite
enxergar melhor os seus opostos, putchismo e, indiretamente, embora seja
mais complicado, o que há de putchismo e maquiavelismo, no marxismo.
Evidentemente, com uma boa dose de convenção, só é possível aceitar o
termo tramitação se estivermos de acordo e convencionarmos algumas definições. Já que hoje praticamente esse termo não existe, a não ser se referindo a um
procedimento de cartório e burocracia, quando nenhuma etapa é suprimida.
Mais à distância, mas também mais ao fundo, a tramitação aparece
como o conceito que expressa de forma mais completa o conceito de beirada ou de pela beirada, em oposição ao centro e centralismo, completando,
assim, o ciclo proposto para este livro.
Apenas como um norte, tramitação significaria seguir os trâmites, o que,
simplificando topologicamente, se desdobra nas três dimensões: acima-abaixo
ou verticalidade, esquerda-direta ou laterais, e atrás-adiante ou temporalidade.
E, ainda, globalmente, “agir segundo princípios”. Acima-abaixo é a relação da
ideia com a matéria. Esquerda-direita é o detalhe, abrir os braços para não perder nenhum detalhe. Atrás significa buscar o ponto de partida, a historicidade.
E adiante significa projeto, utopia, esperança. Esses são os trâmites. A linha
mais importante é aquela em que acabamos de insistir nas últimas páginas:
processo, intrínseco, radicalidade, consequencialidade. Embora tudo possa
parecer significar uma fuga do centro, inclui o centro também: sobrevivência
(economia, segurança) e política. Amplitude substitui o conceito de beirada,
e, por oposição, é a complexidade em relação ao simplismo de ir pelo centro.
Pois, geometricamente está claro que as três dimensões passam pelo centro.
Tramitação significa todas as dimensões; e centro significa ir direto, simplificando. São dois métodos. Apesar da nossa opção pela complexidade, não
restam dúvidas que há méritos, e que em determinadas situações o melhor método é a simplificação. Só não o adotamos, mas o evitamos, sempre que possível.
Utopia e Marx
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Nós, utópicos. Como são diversos detalhes de um mesmo conceito, parece que
tramitação tem a vantagem, embora discutível, de colocar com clareza que se
trata de um conjunto, sem faltar qualquer uma das partes, completo.
Foi preciso resistir bravamente à tentação de separar conceitos negativos de positivos, de tratar separadamente de problemas ou patologias tais
como corrupção, violência, pressa. A política adotada é aquela mesma que
considera, por exemplo, que utopia e antiutopia são, do ponto de vista da
organização temática, a mesma coisa, assim como esquerda e direita, conservadores e progressistas. Pois cada tema se constitui pelo embate entre duas
posições opostas. O que importa é o eixo em torno de que se dá a oposição.
Tramitação: o conceito e o nome. Maquiavel, entre tantas interpretações possíveis, permite esta: agir a serviço do dinamismo dos fatos políticos.
Compreender os fatos políticos e fazer o que eles pedem. Postura que lembra, como acabamos de ver, o modelo de relação proposto pelo Não Diretivismo. Mas apenas por um recorte, muito parcialmente. Uma semelhança,
digamos, surpreendente.
O homem deve dominar o fato político, essa é a sua virtude humana,
o que é próprio do humano. O oportunismo não significa se anular, mas
agir na dianteira, tecnicamente. Fazer o que pede o momento seria, então,
mais exato do que agir de acordo com o que o fato pede (ou o objeto),
submissão. Impor princípios não significa, necessariamente, procustismo,
distorcer, desconhecer os objetos, mas sim até mesmo compreender melhor,
pois o próprio princípio é que exige.
Estamos em meio a uma série de conceitos próximos e de difícil nomeação. Enfocando mais topologicamente o conceito de tramitação, devemos nos
lembrar de sua origem jurídica. Um processo pode seguir seus trâmites, ou
não. Seguir os trâmites significa, sobretudo, se desenrolar detalhe por detalhe,
fazer o que se impõe ou é necessário, não saltar etapas, não saltar o que está
adiante, mas também não desconhecer o que está do lado, que convencionamos chamar de detalhe na falta de nome melhor, e sem, também, desconhecer
o que está acima ou abaixo, que em grandes linhas é a relação entre ideia e
matéria, e também entre sociedade e sujeito, etc., e ainda sem uma pressa excessiva. Tudo isso tendo do lado algo como manuais, normas, teoria, reflexão.
Embora, por outro lado, negue a estagnação, a tramitação não admite que
algo que deva ser feito deva ser adiado ou declinado. Apressar-se, tanto quanto
retardar-se, vai contra o conceito de tramitação. Nem se apressar, nem se re610
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tardar, mas seguir os trâmites impostos pela tarefa, impostos pela germinação
do sujeito, pela reflexão. Evidentemente, a tramitação é cartesiana, vai desde o
princípio até o fim sem pular etapas e abrangendo todas as dimensões.
O método cartesiano é apenas intelectual, não inclui o afetivo, o político, institucional, pedagógico. A tramitação cartesiana não é lateral, é lógica
e funciona um pouco como uma máquina, que é um dos erros que, por
oposição, nos dá uma das chaves do conceito de tramitação. Por isso, cartesiano não seria um bom nome. Idealismo também não é bom, porque, pelo
mesmo motivo, não analisa toda a extensão da proposta. Já é clássico que
muitas vezes o idealismo se basta na vivência da ideia, se fecha.
O fato de se opor ao agudo, quer dizer, de ser lateral, de pretender levar
o processo arrastando, como se tivesse os braços abertos, todas as linhas, ou
seja, arrastando tudo inclusive o que estiver acima e abaixo, poderia sugerir
algo como: arrasto, amplitude, sensibilidade ou lateralidade. Nomes que
não contemplam – só o fariam se convencionássemos – o fato de que se trata
de ser amplo e também desde o início e, o que é um pouco diferente, desde
a profundidade. Total – assim como global – seria um nome muito correto,
mas também muito vago.
Desdobramento seria um bom nome, mas também já o reservamos
para outro fim (tirar de dentro de algo as suas consequências primeiras).
Tanto quanto consequencialidade. E totalidade já é um nome reservado
para outros fins. Além disso, um pouco intuitivamente, quer dizer, sem razões muito claras, mas examinando a extensão, às vezes, uma acepção indevida, se fosse obrigado a escolher apenas um nome, acredito que o nome
mais preciso seria mesmo tramitação.
Correndo por fora há outro conceito que já utilizamos, sempre nos referindo à pedagogia: trabalho braçal. Braçalidade, aliás, seria um termo muito
interessante. Nada abrevia ou atalha as tarefas que tem um professor, particularmente o professor dos primeiros anos escolares. Semelhante ao conceito proposto por Hegel no Prefácio à Fenomenologia do Espírito: o trabalho
duro, ou dificultoso, do conceito. Ideia semelhante pode ocorrer quando vemos uma obra arquitetônica, principalmente em filmes: quanto trabalho foi
consumido em lixar e envernizar toda aquela madeira, para fazer buracos e
levantar prédios, quantos trabalhadores passando dias e dias pregando tábuas.
É curioso que braçal se refira a braço e o putchismo apareça aqui diversas vezes
vinculado a manipulação, ou seja, o braço representaria o trabalho duro, atenUtopia e Marx
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to a todos os detalhes, e a mão a manipulação, que toma o objeto pelo lado de
fora, sem enfrentar todas as dificuldades que vêm de dentro.
Uma vez o político brasileiro, e mineiro, Aureliano Chaves, foi indagado por um repórter sobre suas chances como candidato a presidente da
República. Ele respondeu, mais ou menos: “eu vou seguir o meu caminho,
e não me diz respeito se esse caminho vai me levar para Campos Gerais ou
para Brasília”. Campos Gerais é a sua terra, onde pretendia se dedicar à sua
fazenda, caso fracassasse na sua tentativa de se transformar em presidente da república do Brasil. Ora, essa frase pode significar muita coisa, não
identifica nenhum dos nossos conceitos, pode ser o compromisso com a
verdade, o intrínseco, o movimento, a tramitação. Mas destaca um aspecto
determinado da tramitação, a que poderíamos chamar de fidelidade, desde
que agregássemos ao termo, por convenção, a ideia de se ligar o começo ao
fim, algo beirando à teimosia.
A tramitação pinça o conceito de amplitude, abrir os braços e realizar
todos os trâmites exigidos, sem deixar nenhum. Mas a frase citada, de Aureliano Chaves, destaca, ou pode ser compreendida como se destacasse um
aspecto: a linha reta e firme, sem olhar para os lados, sem se desviar de um
certo rumo. Um rumo que é traçado de antemão, por uma mente, ou que se
desdobra a partir de sua lógica interna. Mas que envolve as laterais também.
Se se referisse apenas (ou insistisse) à sequência, detrás até adiante,
seria, mais uma vez, consequencialidade . Quando incorpora todos os lados,
todas as exigências, acima e abaixo, atrás adiante, e pelas laterais, e tudo
que no futuro se possa lembrar, somente aí (a frase de Aureliano Chaves,
em si, não deixa claro que incorpora todas as dimensões), e assume o papel
de sintetizar diversos aspectos, sem faltar nenhum, aí se torna a tramitação.
Significa: vou seguir todos os trâmites, não me importa o resultado final,
em um primeiro momento, principalmente no significado de que pretendo
assumir as consequências todas. Não de forma obsessiva, e sim de forma
paciente. Como se nota facilmente, facilmente corrigível, de que afirmar
que vou assumir todas as consequências não significa que recuse projeto,
planejamento ou utopia. Imaginar como vai ser no fim é, inclusive, um dos
trâmites a serem assumidos mais importantes.
Coerência, heroísmo. “Façamos o desenho de dois modelos extremos.
Em um deles temos uma pessoa que vive nas nuvens, em estudos, quer dizer,
entre ideias, músicas, orações (platonismo, em uma de suas acepções). Que
612
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quando desce ao mundo material se sente saudosa, exilada ou estrangeira (são
diferentes graus e acepções, mas cabe em geral o conceito católico de vale de
lágrimas). Mais, que em cada coisa material só vê a sombra de uma ideia,
a aplicação de uma exigência moral; nas coisas materiais, de fato, o que ela
vê é mesmo uma ideia. Para tal pessoa as ideias vêm sempre primeiro, ela é
uma idealista, e as coisas e os fatos materiais apenas se organizam enquanto
se encaixam na organização das ideias, a serviço do seu mundo mental e ou
espiritual. E, no outro extremo, uma pessoa absolutamente circunstancial e
materialista, que vive cada momento, que não tem a menor preocupação com
ideias e princípios. Até, como no caso de Omar Khayam, ou no famoso poema de Vinicius de Morais, adota ideias que sejam exatamente a justificativa
para a sua circunstancialidade: um amor infinito enquanto dure, emoções
fortes e fugidias, vinho, mulheres, a tragédia ou felicidade que nos espreitam
com chances iguais e caem sobre nós independentemente da nossa vontade ou
méritos. As ideias, para essa pessoa, são muito úteis para organizar nossos atos,
para ganhar dinheiro, para edificar a família, enfim, as ideias se organizam fincadas no mundo material, em lugares que o mundo material lhes determina.
Esses dois modelos são caricaturas, erros, embora didaticamente não deixem
de, feitos os reparos, nos ajudar a compreender o que são utópicos e marxistas.”
Não podemos defender a proposição de que apenas o primeiro tipo,
que se fixa nos princípios eternos, é coerente. Seria simplificar e errar supor
que somente são coerentes pessoas e ideologias que só dão importância para
coisas imateriais e para quem fatos e circunstâncias devem decorrer da aplicação rigorosa de princípios. Geralmente, as pessoas mais circunstanciais são
menos sistemáticas e conscientes, mas não menos, exatamente, coerentes.
Basta dar dois exemplos, a Ação Católica seria um. Nesses meios, JOC,
JUC, JEC, JAC (Juventude Operária Católica, Universitária, Estudantil,
Agrária), se afirmava de diversas formas que a ação santifica (Ação, marcha
para deus, diz o título de um livro de Lebret), que o cristão deve saber ver
e ouvir, que o cristianismo é uma fé militante. Outro exemplo são os zen-budistas, que utilizam um susto, “katz”, para que as pessoas percebam o
mundo em volta, que a grama é verde, que o passarinho voa.
Entre esses dois extremos, e exageros (platonismo e circunstancialidade
ou ativismo, ambos radicais), há muitas formulações possíveis. E algumas
delas coerentes, desde que escolhido o ângulo adequado.
Neste livro, e na verdade em muitos livros, se trabalha com os dois
Utopia e Marx
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extremos. Que são em geral bastante conhecidos. Mas, dentro de uma exigência mais topológica, nos perguntamos, há um texto que se detenha em
caracterizar cada um dos dois? Eles estão bastante claros? Em alguns pontos
não pode haver confusão? Não teria sido Marx, de certa forma, um espiritualista, e não teriam sido Inácio de Loyola e São João da Cruz materialistas?
Agora, por exemplo, em que nosso objeto é a manipulação, a todo o
momento, por baixo dos nossos conceitos se agitam essas dúvidas. Muitas
outras, mas inclusive a seguinte: o que são de fato os dois extremos, o idealismo e o materialismo? Em Matemática é bastante comum. Um matemático trabalha um conceito avançado e percebe que lá nos fundamentos algo
foi atropelado. E não se trata de uma sensação ou angústia, e sim que aquele
erro fundamental aparece aqui na frente, “de repente”. Na verdade, só parece que é de repente, pois uma análise mais acurada revela que de fato a falha
estava posta desde o início.
Coerência é uma exigência difícil de ser cumprida porque, ao contrário
da consequencialidade, se afasta um pouco do heroísmo, e principalmente
da teimosia, para trabalhar com o conjunto das exigências, com a amarração. Não se trata de ser fiel a isto ou àquilo, mas se trata de uma atitude
minuciosa, de ser fiel a tudo, principalmente ao detalhe. Nem se trata de ir
até o fim, e sim de fazer com que cada elemento esteja próximo e amarrado
com seus vizinhos. Não dar as costas, como se não existissem, para elementos estranhos, destoantes.
Consciência dos fundamentos. Pode ser que muitos cristãos sejam praticantes do cristianismo, conscientes, inclusive no pensamento, sem terem
um trato muito profissional com a Teologia e a Filosofia cristãs. Mas é necessário que outras pessoas (padres, teólogos, ideólogos) o façam por eles.
No interesse institucional, do movimento, da Igreja, por trás de sua falta de
consciência, deve haver um grupo de pessoas que se importam com a teoria
lhes dão suporte. Assim, se o catolicismo como um todo é coerente, não estamos errados ao afirmar que aquele cristão que age sem muita consciência
é, se for tomado isoladamente, oportunista. É muito pouco provável que
alguém consiga manter a coerência apenas por uma incorporação intuitiva
da doutrina. Principalmente porque se há questões relativamente simples,
do ponto de vista teórico, há outras questões que são extremamente intrincadas. Toda a Idade Média sabia disso.
Há mesmo, em diversas ideologias, algumas questões que se compli614

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

cam quando tratadas intelectualmente, embora sejam extremamente simples
em uma abordagem afetiva ou intuitiva. É verossímil que na falta da posse
da teoria, da teoria mais abstrata e metodológica, quem for ideologicamente circunstancial tenda a tomar cada momento, situação ou oportunidade
como um universo estanque. Uma coisa de cada vez. O que é um sinônimo
aproximado de oportunismo, aqui aplicado ao universo das abstrações.
Temos aqui duas propostas. Uma é que tomar cada questão teórica
por vez, sem buscar um corpus doutrinal com tronco, subdivisões, constitui
oportunismo. E outra proposta é que ao sabor do momento se pode suscitar
ideias, blocos teóricos, às vezes um e às vezes o seu contrário. Sempre trazendo à tona o que interessa e revestido da forma que interessa para aquele
momento. Às vezes a mudança de uma vírgula, o sublinhado que na primeira vez se dá sobre uma palavra e na segunda vez recai em outra palavra. E
que constitui, aparentemente de forma mais explícita, oportunismo teórico
ou abstrato. Mais explícito no primeiro caso, da manipulação oportunista
de ideias, do que no segundo, da manipulação do estilo. Embora, de alguma forma, o oportunista mais consciente não seja exatamente oportunista.
Oportunista consciente é, de certa forma, uma contradição.
Todas as pessoas são coerentes, a seu modo, mas, quando não têm
consciência, metodologia, organização metódica, a ideologia tende a se degradar e a se desfazer em serviços, formulações, atitudes que, mais ou menos, a subvertem. É o caso, por exemplo, do monge que no zelo pela igreja
acaba sendo perverso e mesquinho; por causa de uma questão secundária
ele subverte uma questão primária. É o caso dos beatos que embora, por
um lado, sejam cristãos, por outro apresentam uma face distorcida do ideal
cristão. Embora também, pode-se salientar, o fato de alguém ser o mais
profundo e treinado filósofo não o faz, só por ser filósofo, mais coerente do
que o mais simplório dos fiéis.
Podemos afirmar que um liberal que não admite princípios está agindo segundo princípios conscientemente, pois o liberalismo tem aversão por
princípios. Uma pessoa ou movimento coerentemente e ou conscientemente
oportunista pode não ser oportunista, mas estar agindo segundo princípios.
Ou, por outro ângulo, quando se rejeitam teorias, ser oportunista ou coerente
são a mesma coisa. Com mais rigor, podemos então, fazer a seguinte proposta:
apenas seriam oportunistas as pessoas, atos, movimentos, que estão baseados
em ideias que exigem reflexão, que exigem fundamentação, e não o fazem.
Utopia e Marx
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Instintivamente, desejamos que todas as ideologias sejam coerentes e sobretudo conscientes, que partam de conceitos abstratos e depois desçam a conceitos
mais matizados, aplicando uma metodologia discutida segundo as exigências
acadêmicas, até chegar a um conjunto de ideias muito vivas, a doutrina.
Mas nem todas as ideologias funcionam assim. Para algumas ideologias, inclusive, tal procedimento seria insuportável. Um anarquista e filósofo
rigoroso, por exemplo, só é anarquista no conteúdo, mas não na forma. Ou
então pertence a alguma facção anarquista muito especial, na qual o rigor
e o intelectualismo são admitidos. Para algumas ideologias, e até mesmo a
utopia participa um pouco dessa categoria, a falta de coerência é vista como
um desafio, e produz ao mesmo tempo satisfação e bom humor.
Não há muito risco em afirmar que é desejável, para a maioria das
ideologias, se organizar de uma forma consistente, a partir da filosofia, dos
dogmas, e como movimento também se organizar a partir de um grupo confiável, algo parecido com seminários com uma educação rigorosa. Mas daí a
afirmarmos que tudo que for diferente desse modelo é oportunismo há uma
distância. Ou seja, toda vez que negociamos princípios eternos, ou que os
retardamos, enfim, quando não estamos firmemente com eles, independentemente do sucesso ou fracasso, toda vez que nos voltamos para a realidade e
nos curvamos diante dela, estamos sendo oportunistas. Em outras palavras,
o oportunismo só pode ser detectado quando persiste em largos períodos e,
aí, se suspeita que corresponda a alguma fissura subterrânea.
Correto, mas apenas em um significado muito amplo da palavra.
Pois, sendo assim, só não seria suspeito de oportunismo um tipo de metafísica e de idealismo muito passível de crítica. Ou, um pouco diferente:
não podemos conceituar como oportunismo todo interesse e serviço voltados para o fato e para o real.
Principalmente se os princípios eternos exigirem abertura, interesse
pelos fatos e pelas pessoas, se valorizarem os indivíduos e o pitoresco em
vez de (só valorizarem) ideias universais. Mas, ainda assim, a abertura e os
objetos e fatos externos são buscados, então, a partir de dentro. O rigor, o
intrínseco, a fundamentação, a consciência, de forma alguma se opõem ao
universo de fora. Muito pelo contrário, a abertura é um projeto muito difícil, e só pode ser conseguido com muito trabalho. A abertura é para fora,
mas se constrói a partir de dentro.
Violência, fidelidade a princípios, heroísmo. Este é um espaço já clássico
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no socialismo. E devemos sempre nos desculpar pela ligeireza e ingenuidade.
Em determinados momentos, fracos, as ideologias se retiram, ou o
mais correto é afirmar que é exatamente nesses momentos se revela uma parte de suas verdades que elas preferem não pronunciar com tanta veemência?
Isaiah Berlin afirma que:

“Para Cassirer, Renaudet, Olschki e Sir Keith Hanrock, Maquiavel é um
técnico frio sem compromissos éticos ou políticos, um analista político
objetivo, um cientista moralmente neutro que (é K. Schmidt que o diz)
antecipou-se a Galileu pela aplicação de métodos indutivos ao material
histórico e social, não tendo interesse moral no uso que fariam de suas descobertas técnicas que estava disposto a entregar tanto a libertadores quanto
a déspotas, tanto a homens decentes quanto a patifes.”
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Evidentemente, trata-se de um absurdo pelo menos sob o seguinte
ângulo: se fizermos política para nos anularmos diante do dinamismo dos
fatos, por que faríamos política? Talvez a única resposta logicamente possível
seria: para ocupar o lugar daqueles que fazem política por motivos e por isso
a estragam. Galileu e todos os cientistas somente se interessam em compreender as forças da natureza com a intenção de se impor a elas.
É evidente que se fazer política sem motivos parece fútil, estudar
política, para compreender como funciona o universo político, aí sim,
parece útil. Fazes política sem compreender o universo político é ou
inocência ou temeridade.
A técnica é uma forma ambígua de ausentar-se; sendo técnico eu renuncio
a manipular ideologicamente e moralmente os fatos. Eu mesmo me torno uma
peça da engrenagem, e assim renuncio a atuar de fora para dentro. Talvez seja
apenas um jogo de palavras. Eu me entrego totalmente à técnica, pois eu sei que
a única forma que existe de dominar realmente e progressivamente a técnica é
me submetendo a ela. Tais manobras têm uma notória aparência de golpe, de
um truque: eu devo depois retornar a meus propósitos para submeter as técnicas
todas a mim mesmo. Se tudo não estiver programado para uma guinada, e se
ela não ocorre, é difícil compreender por que eu seria técnico. A não ser que a
técnica me ocupe como um jogo: eu me apaixono por uma tecnologia e então a
técnica se transforma em propósito. O que era meio se torna o objetivo.
O marxismo tem mais facilidade para trabalhar com a necessidade de
Utopia e Marx
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violência, comparado com a utopia. Mas o marxismo passa com certa facilidade da posição de tolerância à violência para a posição de quase elogio à
violência. Trotsky afirma:
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“Idealistas e pacifistas sempre acusam a revolução de ‘excessos’. A verdade é
que esses excessos são a própria natureza da revolução, a qual em si mesma
nada mais é que um excesso da história. Baseando-se nisso, quem quiser
pode rejeitar a revolução como um todo. Eu não rejeito. Nesse sentido, eu
assumo integral responsabilidade pela repressão ao levante de Kronstadt.”
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Não se pode negar, como está claro em Sartre, que simboliza o conceito com
a imagem Mãos sujas, que a revolução e a política exigem outra moral, uma moral
que admite a necessidade de violência. Mas definitivamente tais caminhos não
são os da utopia. Mesmo reconhecendo a necessidade. E mesmo reconhecendo
que os argumentos a seu favor são fortes. Ficamos todos nos perguntando: como
poderiam os utópicos participar da revolução ou da política se não abrirem mão
dessa exigência absoluta de moralidade, não violência, ética, coerência?
Tudo bem, os utópicos farão a revolução nas salas de aula, no cotidiano, nas atitudes, nas universidades, mas não há qualquer razão que diga que
os utópicos rejeitarão o espaço da política, inclusive das eleições, dos golpes
e das guerras. Contra as guerras, mas no seu espaço. Não há como fugir. Pior
seria fugir e deixar o espaço para os violentos. Se em algum momento nos
desviarmos desse caminho, se cairmos na tentação de dar passos mais largos, ou mesmo se nos corrompermos, se entregarmos o poder a pessoas ou
forças comprometidas com a violência, ainda assim a utopia sempre será a
ideologia dos que denunciarem e exigirem a volta às normas mais rigorosas.
A utopia nem mesmo admite que façamos um parêntesis programático
para se crie um espaço, um vão, onde a suspensão da moralidade permite
entregar o poder a outra ideologia, para depois, quando certas tarefas, sujas,
tiverem sido executadas, ela, a utopia, possa voltar ao poder. Não admitimos, nós, utópicos, o argumento de que: neste mundo já aconteceram
muitos crimes, estes, os nossos, pelo menos, abrem as portas para uma época
onde os crimes não serão mais necessários.
E mais, a utopia exige um rigor cada vez maior. Absoluto. Não como
um sonho a perder de vista, pois o rigor de uma ética absoluta é efetivamente e imediatamente possível. Jamais a utopia deve mudar o seu discurso, jus618
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tificar, compactuar ou tecer elogios àqueles que se desviarem da mais estrita
estrita não violência. Inclusive, nós utópicos acreditamos, como Gandhi,
que a melhor técnica, a mais eficiente, a mais programática, é ou passa pela
estrita não violência. É preciso insistir.
Maquiavel argumenta que uma pessoa que titubeia em cometer um assassinato ou mesmo uma chacina na política pode ser o responsável por um
sofrimento muito maior. Em alguns momentos a opinião de Maquiavel parece
ser: o todo, a coletividade, tem seus eventos multiplicados (amplificados) quando atingem o povo. Mas não no significado que pareceria mais óbvio: o crime
praticado no ambiente da política se transforma em um crime muito maior no
mundo do povo, e sim, pelo contrário, no significado de que a coletividade não
pode sofrer trincas, e para que não haja trincas mesmo os maiores crimes são
suportáveis. O que se multiplica, então, são os fatos enquanto fatos políticos,
que dizem respeito à manutenção da estrutura do coletivo, a totalidade.
Seus efeitos são multiplicados ao chegarem ao povo, por isso se justificam os maiores crimes políticos porque eles tentam evitar as menores
fissuras na totalidade. Algo como matar o criminoso no ninho, antes que
tenha desenvolvido toda a sua força. O ninho está na elite política. Então,
um crime no nível da elite tem consequências muito mais trágicas, e às vezes
benéficas, do que um simples crime cometido no meio do povo.
Revolução e política têm seu dinamismo. Assim como a vida, assim como
as pessoas. As ideologias, marxismo, utopia, ou qualquer outra, estabelecem
como deve se dar a relação entre a ideia e as coisas. E nos momentos agudos, nas
dificuldades mais complexas, no momento da decisão, a ideologia se revela e se
descobre. Não se trata exatamente, portanto, de ser a política um espaço onde as
ideologias se invertem, esse fenômeno acontece também em outros ambientes,
nos momentos agudos, quando violência, morte, disputas amorosas, cargos, doença estão envolvidos. São as provas de fogo das ideologias.
Nenhuma ideologia se propõe a funcionar apenas na planície. Mas, é
exatamente na crise que a ideologia pode ser identificada e tem a oportunidade de se mostrar. Mesmo levando em conta que há ideologias que gostam
dos vãos, das sombras, dos porões, da cozinha e das atitudes, e outras das
batalhas, do tilintar de espadas e estouro dos canhões.
Enfim, é preciso recusar a figura da escorregadela, cara à teologia católica: nós não escorregamos, mas devemos até desconfiar de que é nos momentos de distração que nos mostramos melhor. As pessoas não comem
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carne, batem em crianças, derrubam árvores, desrespeitam, agridem, atropelam, quando se eclipsa o que de fato pensam, mas, pelo contrário, o que
elas pensam fica à espreita para nesses momentos se mostrarem, como uma
doença endêmica, como os traços genéticos que se escondem em uma geração para se mostrarem na seguinte.
Aqui fica muito claro que temos que decidir, na ação: ou somos a favor
de princípios, ou somos a favor da competência pontual, oportunistas. Uma
frase de Lenin isola esse conceito: “Deus nos livre de tal apego aos princípios”.
Não podemos nos esquecer, também, de que nem todas as ideologias insistem com a mesma força na coerência. Tanto na coerência entre as
ideias, que devem partir de alguns conceitos tronco, até os mínimos detalhes, quanto na coerência entre as ideias e a prática.
A própria civilização ocidental está assentada sobre pilhas de ossos e atos
inomináveis. Conceito razoável quando se refere ao passado, mas perigoso se
puder justificar atos criminosos ou imorais do presente. É evidente, se alguém
resolver assassinar todas as pessoas de Londres ou São Paulo, daqui a algum
tempo alguém poderia dizer: houve um lado positivo nesses assassinatos, hoje
estamos muito menos poluídos, há muito mais verde, passarinhos, e temos
aqui e lá, onde era tudo cinza, uma bela paisagem. Se nunca tivesse havido
uma única guerra desde o início da humanidade, hoje viveríamos como no
Havaí, com colares de flores no pescoço, ou a solução de outros problemas,
menos violentos, teria permitido uma cultura muito mais desenvolvida no
propósito de mediar as relações humanas? Os que sofreram e morreram com
as guerras, e muitos outros, teriam preferido dessa forma. Muitos pensam que
assim seria melhor, mas a solução não é clara e simples, nem tudo são certezas.
Discussão que está contida no conceito de dialética como começo-meio-fim
vinculado a mal-mal-bem. Só podemos sair do mal, do presente, através de
um período de quebra dos preceitos morais e de extremo sofrimento.
Ligeiramente diferente é o conceito exposto no Evangelho. A ceia é
preparada para amigos e parentes, mas como eles não vêm são convidados os
coxos, mendigos e prostitutas. O que importa não é como eles se convertem,
e sim se se convertem ou não. A parábola não tem nada contra parentes e
amigos, apenas pretende afirmar que ser parente ou amigo não significa
nada se eles não estão presentes à ceia. Não sabemos de antemão quem serão
os escolhidos, o processo é que escolhe.
Uma coisa é afirmar que o meio, o espaço intermediário, é diferente,
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e outra coisa é afirmar que o meio imoral se justifica por seu fim, o bem.
Não só é assim que funciona. Nada é simples e nada é perfeito. Toda
relação humana é uma violência, uma intromissão, um estupro. Você me
desculpe, mas eu estou dentro da sua vida e isso por si só é uma quebra.
Mesmo assim pretendo me conduzir com o maior respeito possível pela posse que você tem do seu espaço. Eu sou um personagem no seu romance, mas
quem escreve é você. Um pouco de invasão talvez seja saudável. Até quanto?
A solução utópica é o ambiente da pedagogia. Ali são cometidas intromissões, mas dentro dos limites da pedagogia os abusos são absorvidos e são,
aliás, indispensáveis. E fora da política a linha proposta por Gandhi: a mais radical moralidade, nenhum, nem o menor dos deslizes, pois de fato a não violência, ou, mais abrangente, a moral, é que faz a revolução, e não suas quebras.
A nossa força está na moral, e não no momento em que a deixamos de lado.
Meio termo e violência. Lenin, na página 105 do Esquerdismo, doença
infantil do comunismo, procura o meio entre dois extremos equivocados, o
Menchevismo e o Esquerdismo. Ajuda saber onde não devemos cair. Mas a
definição da estrutura do meio não é tão fácil. Nem mesmo os extremos que
devemos evitar são claros. Se alguém vincular Menchevismo, Kautskismo e
Pedagogismo, não deixa de ter razão, pois todos eles parecem evitar o confronto. Apesar disso, são muito diferentes. Radicalismo, jacobinismo e Esquerdismo se parecem, também, mas não há qualquer dúvida de que se trata de formas muito diferentes de interpretar o que é a aplicação séria de uma ideologia.
Mediação, instituições, movimento, pedagogia, o trabalho braçal da construção do socialismo, coerência, pesquisa (revolução nas ideias, particularmente
no desenvolvimento de uma ideologia), dialética, ascese são alguns conceitos
que poderiam contribuir para uma futura linguagem, mais clara, para que o
meio não seja apenas distância dos extremos perigosos. É evidente que não seria
um bom academismo identificar o radicalismo apenas pela aparência colérica ou
pelos gritos de revolta. É preciso buscar os traços em outros lugares.
O conceito de violência se choca com a ideologia utópica por três motivos. Um deles é mais óbvio e mais distante da topologia: a utopia adere
ao humanismo, entendido como um conjunto de propostas, atitudes, que
é parte da cultura humana. E aí está bem claro o repúdio à violência. E, em
segundo lugar, a violência significa dar passos apressados, tomar atalhos,
encaminhar as questões pela forma e não pelo conteúdo, ser competente e
oportuno no momento em que a ideologia boceja. Mas o terceiro motivo, e
Utopia e Marx
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que parece não poder ser considerado como uma parte dos dois anteriores,
está em que a violência não tem o humor, a cara, o andar dos utópicos.
Os utópicos são minuciosos, técnicos, jeitosos, se adequam aos problemas e aos objetos. Um utópico, por convicção e temperamento, jamais seria
violento, embora haja namoros entre utopia e violência. Basta citar dois. A
utopia é socialista e sonha com a justiça social, por isso está muito próxima
do ódio santo à injustiça. Não só ódio santo contra os massacres, contra o
capitalismo, contra as pessoas confinadas na miséria, mas até contra as pequenas injustiças, cometidas no silêncio do lar, nas salas de aula, nos escritórios. O segundo é que a utopia, baseada em projetos e em abstrações, tende
a atropelar as resistências individuais. Não é sem sentido a suspeita de que o
utópico, assim como Raskolnikov, os marxistas e o próprio Maquiavel, não
titubeia quando tem que fazer o mal para atingir o seu objetivo.
Nenhum oportunismo. Concessão, jamais. Nem descontos. Tramitação rigorosa, sem saltos. Trabalho duro. Moralidade ou intransigência absoluta. O que significa a mais absoluta aplicação – a aplicação mais discutida
e explícita – da ideologia em todos os detalhes. Se há dentro da ideologia
utópica grotões, afirmações suspeitas, posições aparentemente irracionais,
não serão nossos adversários, mas nós mesmos os primeiros e os mais interessados em explicitar nossas dificuldades. Charles Autran, Kolakowski,
Lapouge e o senso comum afirmam que as pessoas radicais no fundo são
neuróticos fundamentalistas. Um erro, pois não somos bons quando driblamos a ideologia, mas somos bons na e pela ideologia, assim como somos
maus na e pela ideologia. Aliás, só somos na e pela ideologia, e a ideologia
abaixa aqui na terra por meio de nossa biografia e personalidade.
São duas opiniões, mas fica registrada a nossa preferência por uma
delas. Para Charles Autran, entre muitos outros, com certeza, levar muito a
sério uma ideologia, mesmo uma ideia isolada, é uma anomalia. E, em alguns casos, uma doença. O ser humano não é, segundo sua opinião, sempre
um cristão, ou muçulmano, ou liberal, mas o ser humano é apenas razoável,
tem sentimentos comuns aos seres humanos em geral, sente medo, fome,
tem aspirações, coisas que passam ao largo de qualquer ideologia. Conservadores e liberais têm esta característica em comum: abominam radicalismos.
Para eles, as pessoas não são pelo que pensam, não ocupam um lugar no
mundo quando assumem uma ideologia e fazem da ideologia uma prática,
mas antes, e em um primeiro lugar bem estabelecido, as pessoas são como
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os animais, seres humanos que vivem em família, comem, e só depois, em
outro momento, sobre esta base, é que pensam alguma coisa.
A fidelidade a princípios nos põe a um triz da violência, mas é, também,
a garantia mais séria possível contra a violência. Sem fundamentação corremos
o risco de ver a violência entrar em nossas vidas, em nossa prática, e nos fundamentos do nosso pensamento pela porta dos fundos. Ou seja, sem que percebamos e sem que tenhamos as armas eficientes para nos defendermos dela.
Mais uma vez, aqui, a imprecisão das palavras, e mesmo a falta das palavras para dizer o que pretendemos. Há uma grande diversidade de palavras
e expressões, mas elas, como têm outros usos, carregam suas marcas e quase
sempre se tornam inconvenientes. Se não tanto, se tornam imperfeitas.
Pedagogia e heroísmo. Lukács, no seguinte trecho, embora focado no
conceito de heroísmo, separa, de uma forma que nos interessa bastante, a
Pedagogia de um dos seus opostos, que ele chama de Bolchevismo.
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“A escolha entre as duas atitudes é, portanto, como em toda questão de
ordem moral, uma questão de fé. Para um observador penetrante, mas
talvez superficial nesse caso preciso, se tantos velhos socialistas provados
recusam a posição bolchevique é porque sua fé no socialismo estaria abalada. Confesso que não o creio. Porque não acredito que seja necessário mais
fé para o ‘rude heroísmo’ da decisão bolchevique de que para a luta lenta,
aparentemente menos heroica, e entretanto carregada de responsabilidades profundas, a luta que trabalha a alma, longa e pedagógica, daquele que
assume até o fim a democracia.”
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A admiração pelos heróis e pelo heroísmo é mais do que compreensível, é quase uma obrigação. Convencionemos, idealismo poderia ser conceituado como sendo “viver segundo princípios”. Conceito que corresponde,
nos esquemas de Carl Rogers (Tornar-se pessoa), Jean Piaget e Habermas
(Para a reconstrução do materialismo histórico), ao ponto mais alto do desenvolvimento humano. A ideologia utópica, se valoriza o heroísmo, o faz
puxando para essa última acepção, não o heroísmo de uma prova aguda, de
um ato isolado, e sim do radicalismo, coerência e santidade; prova, sim, mas
nos grandes prazos e nas pequenas decisões, na persistência, continuidade e
profundidade. Sem, contudo, negar a determinação para vencer obstáculos
agudos ou a coragem de assumir posições dolorosas. Insiste e amplia as lateUtopia e Marx
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rais utópicas do conceito, mas sem negar o miolo do senso comum.
Pode-se observar, também, um deslocamento de um ambiente mais político, no caso do marxismo, para outro mais cotidiano, no caso da utopia. Mas
aqui vale a mesma observação, no caso da utopia o heroísmo se organiza a partir
de dentro, das atitudes, da personalidade, e daí se expande para o político.
Intransigência: ódio santo. Passemos a nos dedicar agora mais aos aspectos negativos da coerência. Interessa para a utopia ter bem claro o conceito de intransigência, entendida como o ponto firme e negativo da coerência.
Os utópicos não são insensíveis aos apelos à urgência, ao sofrimento
imediato dos oprimidos. Assim, é impossível cristalizar e dogmatizar: toda
violência será condenada. Ou melhor, é possível dizer que toda violência
será condenada e evitada, o que não se pode é garantir que nenhuma violência será cometida. E nem mesmo que não haja na própria utopia, no próprio
sonho, algumas tentações de matar, ferir, destruir. Nenhum utópico, seja
qual for a tendência que abrace, pode ser a favor da violência. Um dogma.
Mas, como a sensibilidade aos problemas imediatos, sobretudo a sensibilidade à miséria, são traços socialistas e utópicos, cada utópico se posicionará
contra a violência de uma forma diferente. Por exemplo. Alguns dirão que a
violência da miséria é preferível à violência revolucionária. Outros considerarão que se trata apenas de covardia, medo de enfrentar, moralismo formal.
Thomas Münzer e Paulo Freire são autores que pregam e desenvolvem o conceito do ódio santo. Parece uma contradição, mas só vê
contradição na aproximação entre ódio e santidade, e mesmo entre ódio
e amor, quem em vez de dar importância aos conceitos se importa com
as palavras. Na verdade quase toda a extensão do socialismo faz fronteira com algum tipo de indignação. Indignação diante das injustiças, da
exclusão, dos crimes . A contradição, contudo, não é só aparente, pois o
ódio santo costuma tomar corpo exatamente nas almas mais doces, mais
avessas à violência. E mais dispostas ao trabalho braçal da pedagogia, das
cortinas e vírgulas, do cotidiano.
Uma observação antes de continuar: para a utopia se põe, antes de
qualquer intransigência, a intransigência consigo mesmo. Ou, com maior
precisão: só posso mudar o mundo, só posso olhar criticamente para o mundo, passando antes por mim mesmo. Há muita injustiça no mundo, mas
me diz respeito principalmente, e é a partir daí que chego lá, a injustiça que
há dentro de mim, que eu pratico, principalmente porque minha adesão à
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verdade, à justiça, é mais frouxa do que eu gostaria.

Como sempre, as citações misturam os conceitos, não os tratam um a
um, cada qual em seu espaço. Por exemplo:
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“e tenho também a alegria de ter tido a raiva que, no fundo, ajudou que eu
continuasse no mundo por mais tempo. Está errada a educação que não
reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a
deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência um papel
altamente formador. O que a raiva não pode é, perdendo os limites que a
confirmam, perder-se em raivosidade que corre sempre o risco de se alongar em odiosidade.” (Pedagogia da autonomia, página 45)
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O primeiro destaque, necessário, embora o mais superficial, se dá na limitação, difícil, entre o ódio santo e sua degradação, que Paulo Freire chama
de, primeiro, raivosidade, e depois, mais degradado, ainda, a odiosidade. A abstração tomada, e, de certa forma, cultivada em si mesma. Mas um trecho de
Marcuse prefere outro nome, com conceito ligeiramente diferente: crueldade.
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“Sobre este assunto, não posso dizer senão o seguinte: uma das tarefas
consiste, precisamente, em impedir, na medida do possível, uma tal transformação, ou seja, em demonstrar como a brutalidade e a crueldade pertencem ao sistema repressivo e como a luta de libertação não tem a menor
necessidade dessa transformação do ódio em sentimentos tão deteriorados. Pode-se golpear, pode-se vencer o adversário, sem que para isso seja
necessário cortar-lhe as orelhas ou as pernas ou torturá-lo.” (Marcuse, O
fim da utopia, Rio de Janeiro, Paz e terra, 1969, página 41)
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E aqui se abre um amplo espaço de discussões. Em Duveau, se percebe
o receio de que a preferência dos utópicos pelas beiradas os torne covardes,
tíbios, redundantes. Quer dizer, temos que evitar dois extremos, o extremo
forte, a perversidade e o Esquerdismo, tão bem combatido por Lenin, e o
extremo fraco, a covardia. Apenas a moral, difícil, pontual, é a solução, pois
somente ela pode equacionar, em cada momento histórico, a relação entre
teoria e prática. Essas dificuldades, é importante fazer notar, não é apenas
moral, mas topológica. O ódio santo se parece bastante com o putchismo,
Utopia e Marx

625

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

mas tem comunicações subterrâneas com o campo oposto: fidelidade, consequencialidade, coragem, radicalismo.
Esse trecho de Paulo Freire está centrado em um conceito, que é a
importância da indignação, raiva ou ódio na constituição do socialismo. Se
a utopia insistisse em retirar a raiva do socialismo, todos nós perderíamos
a nossa seiva, isso é o que significa afirmar que a raiva me manteve vivo
no mundo. Aliás, até ficamos pensando que nós, socialistas, teremos que
reaprender a ser socialistas quando um dia a injustiça tiver sido extirpada
totalmente do mundo.
No entanto, outro conceito tem ali dentro uma grande importância:
a contradição entre alegria e raiva, o amor e o ódio, o que deixa o socialista bastante confuso. A oposição entre alegria e raiva, contudo, lembra um
pouco mais o conceito anterior: a raiva promove o meu reencontro comigo
mesmo, com ela eu me sinto mais fiel e mais íntegro. Sem a raiva eu estaria
vivo, certamente, mas não o eu que eu entendo ser; para mim eu seria outro.
Mas esse conceito aparece melhor – mais bem isolado, e captado topologicamente – nestes trechos de Thomas Münzer:
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“O campo sem o arado não pode dar trigos de variadas espécies. Os
carneiros são envenenados com erva daninha, mas alimentados pelo
sal; quem renega o cristianismo amargo morrerá empanzinado no mel;
no fundo da fé só existe o Cristo total” . “O próprio Jesus não reconheceu, por completo, a cólera, a dolorosa, amaldiçoante ira, enquanto
único afeto, junto ao amor?”
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Evidentemente, jamais devemos permitir que se consolide a seguinte
afirmação: o que alimenta o socialismo não é a amizade, o profundo interesse
pelos seres humanos, mas o sal amassado com as ervas e as raízes amargas do
ódio e da indignação. Aliás, perfeitas, topologicamente, estas duas imagens, o
sal e o mel. Em português, por motivos de rima, talvez se dissesse fel e mel.
Acrescente-se a “só há um Cristo”: só há um socialismo e só há uma
utopia, no fundo.
Outro conceito, ainda, emaranhado entre esses, deve ser destacado,
embora se afaste um pouco do núcleo: fidelidade e indignação aliadas à
constância junto dos valores e das pessoas socialistas. Corrupção é o termo mais claro, contudo, tem um defeito muito grave; se alguém propõe o
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combate à corrupção, logo parece que propõe a pureza, o sujo combatido
pelo claro, e pureza é um conceito muito perigoso, carregado de cores indesejáveis fincados na Teologia católica. Pureza e seu parente próximo, a
transparência, embora não possamos aqui nos dedicar a uma análise mais
minuciosa, nos parecem incompatíveis com outro conceito fundamental
para a utopia: o diálogo (multiplicidade, federação, dialética).

“Por que os chamais Sereníssimos Príncipes? O título não é, aliás, deles, e
sim de Cristo. Por que os chamais de bem nascidos? Eu pensava que fostes
cristão, e não passais de um arquipagão, que fabricais Júpiteres e Musas.”
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O fiel, no significado aqui proposto e no significado católico, e também
um pouco no significado da expressão “infidelidade conjugal”, é aquele que
tem um único Deus, um único Cristo, um único Rei, Príncipe. Essa ideia,
principalmente aproximada de seu parente perigoso, a pureza, explica em parte a figura da austeridade: que o cristão apareça como aquele que não aceita
outra alegria, outro prazer ou interesse que não os fornecidos por sua religião.
Fiel, ou seja, o incorruptível, que não troca seu ideal e seu Príncipe por outro.
Como São Francisco de Assis e como Robespierre. Tanto se pode vincular
pureza e incorruptibilidade à simplicidade, como acontece com os eremitas,
franciscanos e cátaros, quanto, de outro lado, à incorruptibilidade mais dura
e violenta que constam no ideal ascético do marxismo. De um lado, extrema
suavidade, de outro, extrema dureza. São opostos principalmente porque o
intransigente pode se julgar acima daqueles que condena. A pureza que eu
conquistei a duras penas me dá o direito de ser duro e até violento.
O mais importante é que tanto suavidade quanto incorruptibilidade são
radicalismos, e saudáveis, enquanto que a dureza que leva à violência é que é
doença. Mas o ponto central, que não vamos resolver, exatamente porque não
é o que se propõe a topologia, é que os dois conceitos, ainda que opostos, se
comunicam. Qual é esse contato aparece claro neste trecho do mesmo Münzer:
“Também a questão se apresenta bem diversa, conforme se combata
por uma causa ou se é obrigado a rebelar-se para defender a causa
alheia. Pois o indivíduo é julgado não só pelo que ele faz, como também que ele tolera que suceda aos outros, o que por sinal diminui o
cristão”. “Pois há tempos nos quais o mal cresce tão monstruosamente
Utopia e Marx
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que o tolerante, por isso mesmo que tolera e leva os outros a tolerar,
consente que o mal acabe por multiplicar-se, fortalecer-se, confirmar-se, através de sua não resistência.”
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É muito lógico, a caridade não é apenas um sentimento de amorosidade,
mas é uma efetiva preocupação com os outros. Assim, o mesmo sentimento
de amor, como Münzer acabou de citar no outro trecho logo atrás, de forma
alguma está em contradição com o ódio santo, a indignação. Não há dois
Cristos, mas um único Cristo, o Cristo total, o que expulsa os mercadores
do templo e o doce menino deitado na manjedoura. O problema, pois, não
é conceitual, mas psicológico: como conviver com amor e ódio, já que o
amor pede o ódio, como um dos seus fundamentos.
Não só amorosidade, mas também cuidados. Evidentemente, é preciso reconhecer esse valor no materialismo e no próprio conceito de caridade
cristã. O que mais importa é que as pessoas tenham um currículo saudável,
natureza, cultura, que possam se desenvolver psicologicamente, fazer opções
ideológicas, contudo, as pessoas também precisam de moradia, alimentos,
saúde e sexo. Absolutamente para todos, tudo para todos, intransigentemente; se 99 por cento forem incluídos, continuaremos socialistas, porque 99 não
é a mesma coisa que 100 por cento. Não pode haver excluídos, não faz diferença se eles são muitos, como hoje, ou muito poucos, ou mesmo uma única
pessoa, não se a exclusão se refere a alimento ou moradia ou se ao luxo e aos
espetáculos das salas de concertos. Para a utopia o mundo material é uma
oportunidade insubstituível para a relação humana e para o estabelecimento
de uma convivência humana, e também com a natureza, na cultura.
Temos aqui uma pequena dificuldade e aparente contradição. No todo,
a utopia se preocupa muito mais com todos esses assuntos do que o marxismo.
O marxismo não é uma ideologia que se ponha com clareza, em um espaço
específico, a questão do que as pessoas revolucionárias são, como pensam e,
sobretudo, como sentem. Como pensam, sim, mas apenas no que se refere à
análise da situação política. No entanto, ainda que um pouco silenciosamente,
o marxismo é, mais do que a utopia, uma ideologia do heroísmo no seu significado mais revolucionário, e está mais próximo do ódio santo.
Resumindo, e puxando para o que o leitor pode estar exigindo, ou seja,
uma solução, há pelo menos dois indícios, a moral, como espaço de solução
pontual, e o interesse e engajamento na luta pelo bem do outro, a única
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justificativa para o ódio, que só então se faz santo.
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Lenin: princípios e pedagogia
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Na página 100 do Esquerdismo, doença infantil do comunismo, Lenin dá um exemplo muito claro e concreto. Afirma que nas eleições da
Constituinte de 1917, na União Soviética, os bolcheviques apoiaram os trabalhistas em todas as circunscrições onde não podiam ganhar. E que isso não
foi uma traição ao comunismo.
Como vimos, uma aplicação muito literal dos princípios pode ser contraditória com os próprios princípios. O marxismo, mais precisamente o
comunismo, sempre tendeu para o elogio da intransigência doutrinária. Boa
parte do esforço intelectual do marxismo consiste em detectar, precisar e
apontar desvios doutrinários, ou desvios do que seria uma aplicação equivocada da (teoria na) doutrina. Mas, por tudo que vimos até aqui, parece se
tratar de uma contradição.
Da utopia é que deveríamos esperar o maior rigor na aplicação da
doutrina. Sim, de uma certa forma, mas, se observarmos bem, tanto erramos dizendo que o marxismo é mais propenso à intransigência, ortodoxia,
doutrinarismo, quanto se dissermos que é a utopia. Mas, em fidelidade ao
próprio princípio da federação, a utopia sempre propõe a intransigência
como uma característica a ser exigida de mim mesmo e não dos outros.
Suavidade, extrema suavidade, e extremo rigor na aplicação da ideologia são
dois princípios à primeira vista contraditórios, mas que convivem muito
bem dentro da ideologia utópica.
O intrínseco e o movimento. Ambos, utopia e marxismo, pretendem exercer o poder. No entanto, esse propósito é muito mais central no marxismo. O
exercício do poder, para a utopia, somente interessa no conjunto de desenvolvimentos complexos. Como parte de um plano muito maior. Antes interessa
organizar as ideias, as pessoas internamente e, logo a seguir, o movimento. O
poder só aparece no fim, quase que como um desdobramento a perder de vista.
Não podemos deixar de lembrar, aqui, as páginas de Comenius, para quem
o homem, ao dominar a si mesmo e à natureza é a delícia do criador. Não um
depois do outro, as pessoas e, depois que as pessoas estão prontas, o movimento,
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porque as pessoas para se organizarem internamente necessitam que a sociedade
lhes forneça um currículo adequado. O movimento como uma grande cooperativa que organiza as pessoas para a educação, para a vida familiar, pesquisa,
consumo, produção, política, esse é o poder que mais interessa à utopia. Tanto
agora, durante o capitalismo, quando o movimento é um instrumento de luta,
quanto depois, na própria utopia, quando o movimento e a comunidade permitirão às pessoas um exercício mais efetivo, mais estreito, da ideologia.
Somente na medida em que o movimento se desenvolve é que se põe,
em segundo plano, o problema do poder externo. O movimento necessita
do poder externo; uma parte do poder do movimento se exerce externamente, e é na medida da necessidade percebida dentro do movimento que
a utopia se interessa em exercer o poder lá fora. O movimento existe, inclusive, para ser exercido dentro, entre os membros, e fora, transformando o
mundo. O poder político só interessa à utopia como o desenvolvimento e o
desdobramento do poder interno conquistado internamente, na organização interna do movimento.
Podemos, contudo, iniciar o raciocínio pela outra ponta. A sociedade
se desenvolve já por si. As pessoas mudam suas ideias. O movimento cooperativo já existe. Já existem escolas. A universidade, o cristianismo, o movimento utópico, o socialismo são pilares que vêm se constituindo na histórica como resultado de uma luta dura, através dos séculos. Não é possível
pensar que tudo está por ser feito. Que nossos pés estão parados em cima do
marco zero. É preciso tomar partido, assumir posições fora do movimento
utópico. Mas, como responder a essas questões?
O que podemos fazer agora é: compreender melhor as ideias – e organizar as ideias, o que já faz parte do processo de organização do movimento – e
depois organizar o movimento, inclusive as ideias de uma forma mais prática,
e procurar pessoas, atuar pedagogicamente sobre nós mesmos e sobre os outros, e conviver no movimento e com outros movimentos... A ação partidária,
eleitoral, a ação do movimento sobre a sociedade como um todo são problemas para o movimento em cada situação, em cada momento histórico, e partir
sempre dos textos fundamentais. Além disso, não podemos deixar de anotar, o
movimento é dinâmico, tem uma história interna, faz exigências.
Mas há outro lado. Tomemos uma citação de Lenin, feita por Mannheim,
da página 156 do Ideologia e utopia: “Sem uma teoria revolucionária não pode
haver movimento revolucionário”. O mesmo Lenin que no texto já citado afir630
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mava sua aversão por aqueles que se apegam em demasia aos princípios. Correto, pois no segundo caso ele estava condenando um apego excessivo. Mas a
teoria marxista seria uma teoria adequada para se organizar um movimento?
Não seria essencialmente e de fato a ideologia marxista apenas uma ideologia de
tomada do poder? Inclusive, temos bons motivos para duvidar da acepção da
palavra movimento utilizada por Lenin na frase citada acima.
Movimento pode significar o que temos utilizado, na acepção mais
utópica: ideias, atitudes, reuniões, livros, prédios, e vinculações com outras
instituições, história, o desdobramento material da ideia, na terra, na matéria. Como a Igreja Católica é um movimento do cristianismo, assim como
existe um movimento socialista e comunista na história moderna.
Pode significar, no entanto, o movimento espontâneo da sociedade no
rumo da revolução. Como se dissesse: sem teoria revolucionária a sociedade
não se movimenta, não sai do lugar, não se transforma no rumo da revolução. E pode significar o movimento igreja, histórico, institucional, como
as relações, as transformações surdas do cotidiano e das ideias, até o movimento de transformação da sociedade como um todo. Provavelmente Lenin
não se referia exatamente ao movimento ideológico e orgânico (igreja), que
é o significado prioritário utilizado no presente livro. Mas, também, com
certeza não queria dizer, só, que sem teoria revolucionária a sociedade não
se movimenta para as transformações.
O movimento teria um desenvolvimento que convencionamos chamar,
tomado no seu todo, de tramitação: pesquisa, ascese, encontrar novos elementos, cooperação, vida comunitária, crianças, horta. A tramitação põe seu
acento no seguinte: arrastar todo o processo, desde o início ou fundamento,
com os braços abertos, por baixo e por cima, microscopicamente, pedagogicamente, sem nunca enveredar pelo meio e sem, portanto, nunca deixar as
laterais, sem saltos ou precipitações, e sempre em interlocução com a teoria,
em um processo de reflexão e diálogo. E retomando sempre que necessário.
Esse conjunto amplo e minucioso, visto por dentro, é o movimento.
Com atenção e zelo às exigências mais silenciosas (os bocejos) do processo.
Uma parte desse conceito, que vamos enfocar agora, é que esse processo é
intrínseco, parte de dentro, da resolução de suas características e contradições, como se o que ele tem dentro de si devesse produzir uma energia que
depois se propagaria para os círculos mais externos. E que se opõe e, portanto, se impõe ao que vem de fora. Ou, simplificando excessivamente, ali o
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que é de dentro se resolve e dali se impõe ao que é de fora.
Não confundir de dentro para fora, nem do início para frente, o intrínseco, com o de baixo para cima. Que se parecem, mas se opõem em certos
aspectos. O de baixo para cima é o processo de participação democrática, de
fundação da sociedade civil, formação e apoio às bases, transição para uma
sociedade democrática. (Não confundir a democracia a que nos referimos
com a democracia a que os liberais se referem.) O de dentro para fora, ao
contrário, confia no movimento, a partir da integração de novos elementos,
formação de quadros, cooperação progressiva (pedagogia, amizade, consumo, moradia, vida comunitária). A atuação política do movimento é o
desdobramento das conquistas internas, o que se pode chamar também de
irradiação. Ou, se se preferir, irradiação concêntrica. A camada mais interna
da ideologia transforma a segunda camada, e desta se passa para a terceira e
assim por diante (camadas semelhantes a uma cebola, como já vimos).
A utopia apóia uma ação democrática, de baixo para cima, institucional, a passagem de uma sociedade fechada a uma sociedade aberta, mudança
de atitudes, não só atitudes individuais, mas que a sociedade como um todo
não admita mais os diversos vícios da burocracia (nepotismo, conchavos,
etc.), transformação da sociedade através da educação (na linha de Dewey
e Mannheim). Contudo, nada disso é utopia se não aparece aí no meio,
coordenando e dando sentido a todo o processo, o movimento. Diversos
movimentos, mas, sobretudo o movimento utópico ortodoxo, o movimento
utópico em geral, e o federacionismo.
O movimento é, na prática, no concreto, o ponto para onde convergem todos os conceitos utópicos. Ele articula todos esses conceitos entre si e
com a prática. O movimento lembra a expressão de Marx: “síntese das muitas determinações”. O mundo material, ou seja, o movimento, é a solução,
e também o teste, de todos os conceitos, ali eles devem mostrar como eles se
organizam e formam, todos juntos, um conjunto funcional.
O putchismo (transportado para o campo epistemológico) é o desinteresse total pelo desenvolvimento intrínseco e proporia ficar apático em relação
ao mundo interior, ao mesmo tempo em que muito atento para o mundo exterior. Simplificar sempre que possível, dar um golpe que vai direto pelo meio
e consegue sabiamente evitar as complicações laterais. Quando o putchismo
faz concessões ao movimento, é no significado de preparar um grupo para
quando for a hora, para os dias de crise, etc. Ou seja, o putchismo se opõe a
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estes dois conceitos, ao conceito de intrínseco, pois valoriza o lado de fora, e ao
conceito de tramitação, pois propõe desprezar as laterais para ir melhor pelo
meio e mais direto. O putchismo, no conhecimento, a blitzkrieg, o oposto das
minuciosas tramitações da pedagogia e da academia. O marxismo, como rejeita a intencionalidade, a difícil e lenta caminhada desde a mais abstrata teoria
até as transformações mais materiais, só não cairia nos braços do putchismo
se tivesse outra proposta muito sólida e evitasse o caminho fácil com bons
instrumentos teóricos. Se não lhe agrada ir pela beirada, só com muito esforço
poderia fugir da tentação de ir rápido e fácil pelo meio.
Levado ao extremo, o interesse pelo intrínseco pode se tornar um defeito. Uma patologia , se aplicado à ação política: o desconhecimento total das
oportunidades, das circunstâncias políticas e históricas, a renúncia sistemática
ao momento. Seria uma espécie de esquizofrenia política colocar o desenvolvimento do movimento acima de todo o senso de circunstância. O utópico que levasse a metodologia utópica até suas últimas consequências, e que
renunciasse, portanto, a qualquer golpe, a qualquer passo largo, a qualquer
oportunismo, não seria exatamente coerente com a utopia, mas um esquizofrênico. O que, se por um lado é positivo, por outro pode ser negativo, e pode
desembocar no egocentrismo. Incapacidade de se relacionar com o outro.
Se isso acontecesse, a utopia estaria falhando em seu propósito mais
essencial (aliás, de toda ideologia): servir de instrumento de abordagem do
mundo e de orientadora da ação. Ou seja, uma ideologia deve organizar o
mundo da nossa mente de forma a organizar dessa forma a nossa ação. Se
uma ideologia, no caso a utopia, é tão coerente que não consegue se abrir para
o momento, de que serve? A mais profunda fidelidade aos fundamentos da
utopia deve se traduzir na mais profunda sensibilidade ao mundo externo.
O movimento se volta também para dentro e para fora. Voltado para
dentro ele se ocupa de cooperação, educação, pesquisa, amizade, comunidade.
E voltado para fora ele se ocupa de catequese, da ação política (como partido), do testemunho, da luta pela ecologia e pela paz, contra os preconceitos,
pesquisa novamente. Mas aqui no significado de participar de pesquisas nem
sempre relacionadas diretamente com seus interesses, propaganda. Não confundir tramitação com meio-termo, nem mesmo com prudência. Em vez de
ser um meio-termo entre o para dentro e o para fora, a tramitação deveria ser,
antes, um profundo encontro entre o para dentro, que satisfizesse a suas exigências mais profundas, a mais profunda fidelidade às ideias, às raízes, e o para
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fora, submissão ao objeto, interesse pela história e pelo mundo.
O dentro vem primeiro, mas o lado de fora é que lhe dá sentido, ou
melhor, significação. O lado de fora é que o faz funcionar, assim como um
organismo somente funciona plenamente por dentro quando fora cumpre
uma função; um trem corre, um cavalo come, se reproduz. O funcionamento interno do estômago, pulmão, de um cavalo, não pode ser separado de
suas atividades externas, correndo, comendo, transportando carroças.
Vejamos a relação entre o intrínseco e o extrínseco, quer dizer, o desenvolvimento interno e as exigências e contingências dos fatos, as necessidades, quebras dos projetos, adiantar ou retardar quando necessário. O que
nos aproxima bastante do espaço (tema, capítulo): dialética e metafísica.
Quando somos obrigados a renunciar a nossos projetos íntimos para atender
às exigências externas, estamos fazendo algo parecido com o que estamos
chamando de manipulação ou oportunismo.
É interessante como Lenin é o autor que queremos contestar, mas
é também o grande responsável pela instituição desse espaço. É em
Lenin que o socialismo deixa de se ocupar quase que exclusivamente
da ciência, no significado de compreender a sociedade e de prever seus
próximos desenvolvimentos, para se ocupar do que fazer para constituir
um movimento socialista. Lenin é a transição para a compreensão de
que é o movimento, e não eu, e não o mundo por si só, quem faz. Apesar
de que tivesse uma compreensão muito parcial do tema; quase nenhum
espaço dedicado à convivência entre as diversas tendências, catequese,
democracia, relação entre teoria e doutrina, relação entre o cerne e os
membros mais reticentes.
Qual a relação entre intrínseco e movimento, de um lado, e administrar mudanças, de outro? A utopia propõe que mudemos a nós mesmos, mas
que nos mudemos em vista da exigência de ser um corpo sensível ao que está
diante de nós. E sensíveis ao que está dentro também, evidentemente, pois o
que está dentro é que determina a sensibilidade para dentro e para fora. Enfim, sensibilidade para o mundo, pois o mundo é um só: o que está dentro
de nós e o que está fora. Aberto para dentro e para fora, já que o conceito
de abertura reforça algumas facetas da sensibilidade, particularmente as que
se referem ao processo: a abertura é uma sensibilidade em transformação. A
utopia propõe uma revolução ampla, o que significa, entre outras coisas, a
criação de uma rede cada vez mais rica de instituições. Que corresponde ao
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conceito utópico de democracia.
Entretanto, não se pense que a utopia propõe um treinamento militar
para que seus membros se tornem mais sensíveis. A sensibilidade, a disciplina, moral, tudo só é na cultura. A estética, entendida em um sentido amplo,
como a sensibilização do ser humano na vivência da cultura, é a mesma sensibilidade para as misérias do mundo (distantes ou mais ou menos distantes)
e para as potencialidades afetivas das pessoas próximas.
Instituições (democracia) e cultura constituem os desdobramentos do
conceito fundamental da utopia: construir a mediação, ou seja, os meios
pelos quais as pessoas se relacionam com os outros, com a natureza, consigo
mesmas e com as ideias. Na cultura; só pode ser, não há outro lugar.
Entre as instituições sobressai um conjunto (que poderíamos chamar
de conjunto intrínseco) de instituições: universidades, partidos de esquerda,
instituições culturais, o estado, a família, especialidades universitárias do
bloco das humanidades... e, mais uma vez, entre elas, sobressai a organização de instituições mais próximas ainda da utopia, ou, mais estritamente, a
organização de um partido, movimento e comunidades utópicos, comprometidos com o conjunto (pacote) articulado das ideias utópicas.
Esse compromisso com o conjunto da utopia é que caracteriza a ortodoxia. Não há necessidade de negar que todas as instituições são importantes, mas elas se organizam, do ponto de vista da revolução, em torno do núcleo utópico. Sem esse conjunto mais utópico de instituições as demais não
se organizam como federação. Talvez sim, mas não com consciência, nem
consistência, e assim estariam entregues aos embates e caprichos do acaso.
Um desafio a ser resolvido a cada situação, a cada dia, é o equilíbrio
entre a organização interna do movimento e a ação externa ou política (política no significado usual, porque para nós política deve significar também
política interna, do movimento). A ação externa deve aparecer como o desdobramento natural da organização interna. Sim, mas também a organização interna deve ser sempre socialista e política.
Ou seja, praticamente nos obrigamos a repetir os mesmos raciocínios
que vínhamos fazendo relacionando o lado de dentro do indivíduo com o
seu lado de fora, só que substituindo, aqui, o indivíduo pelo movimento.
Não é muito correto afirmar (como todos os últimos parágrafos pareciam encaminhar) que o movimento é a solução, que o movimento articula
metafísica e dialética, interioridade e ação. Não é a solução, é o problema,
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é o espaço onde o problema se põe. Evidentemente, quando o espaço foi
definido, já temos parte da solução. É ali, no movimento, e estando o movimento constituído, que também se constitui toda a problemática. O que é o
mesmo que uma solução. Pelo movimento estamos continuamente relacionando, erradamente e corretamente, o intrínseco com o político, o lado de
dentro com a ação fora. Preocupar-se com o movimento, por exemplo, não
se opõe a se preocupar com o mundo, porque é melhorando o movimento,
e através dele, que atuamos efetivamente (quer dizer, com a intenção real de
mudar, e não romanticamente) o mundo.
O conceito de sustentabilidade. Um dos aspectos do putchismo pode
ser pinçado na expressão, hoje bastante comum, de desenvolvimento sustentado. Que pode ter diversas aplicações. Uma equipe de futebol pode procurar vencer uma partida e mesmo vencer um campeonato, mas outra pode
se preocupar com a compra de um campo de futebol, em estabelecer uma
sistemática moderna na burocracia, em se transformar em um clube com
um grande número de sócios, diversas fontes de renda, atuação em diversos
esportes, estabelecer com clareza sua função social.
Vencer uma partida ou um campeonato, no segundo caso, se torna
um objetivo mais distante, um sonho, que, portanto, não é essencial. Talvez
no fundo até seja, mas operacionalmente deve-se fazer como se não fosse,
porque operacionalmente o que interessa nesse exato momento é a base. Os
resultados interessam apenas como desdobramentos da base. Fazendo todas
as mudanças exigidas, as vitórias devem surgir, mas podem demorar.
Há uma relação entre construir as bases e os resultados, mas não é uma
relação de necessidade. O desenvolvimento sustentado de um país inclui combate à fome, domínio da tecnologia, desenvolvimento de recursos próprios para o
provimento de energia, escolas desde a primeira infância, sistemas modernos de
documentação empresarial e individual. Um país que vive em função do petróleo e do açúcar, só, por exemplo, não tem uma economia sustentada. Qualquer
dúvida posta sobre o desenvolvimento, mesmo que a mais lateral ou secundária,
ou indireta, põe em dúvida se de fato se trata de um desenvolvimento sustentado.
Digamos que um país é inexpressivo no basquete, ou não possui bons corais (de música), ou que suas pesquisas em Biologia neurológica são inexpressivas, ou seus zoológicos não contam entre os que conseguem melhores resultados
na luta contra a extinção de espécies animais, ou que apresente um alto índice de
suicídio ou de estupro, enfim, qualquer índice negativo. Tal fragilidade nos dá a
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sensação de que falta uma base sólida. Dirige nosso olhar – preocupado – para
o lado de baixo. E não só de baixo no significado econômico: usinas, navios, estradas, mas para baixo e para os lados, se preocupando com tudo, o que significa
com aspectos tidos como sem importância. Sem essa preocupação com o que
parece sem importância não temos o conceito de sustentação.
Topologicamente a ideia de sustentação ressalta que olhemos para trás
(mais uma vez atrás e abaixo se identificam) quando caminhamos, para ver
se os nossos passos não estão nos lançando em uma situação frágil, ou mesmo no vazio. Quando se faz um túnel para, por exemplo, se construir um
metrô, imagino, na frente se vai cavando, e atrás outro grupo vai instalando suportes e vai “concretando”, para que não haja desmoronamento. O
avanço, assim, pode-se dizer sustentado. Sustentado é algo mais flexível e
articulado do que concretado, e se aplica melhor a organismos. Se a equipe
da frente apenas abrisse um buraco, sem olhar para trás, o ato de cavar o
buraco estaria gerando insegurança.
Quando um exército invade um país, a cada passo que avança deve
olhar para trás, e pensar se uma retirada seria possível, ou se é possível prescindir de qualquer possibilidade de recorrer a uma retirada. Não só isso, mas
se o fluxo de suprimentos e comunicações funciona bem.
Quando uma pessoa estuda, ela pode avançar pela Matemática, por
exemplo, mas pode ser que esteja deixando para trás, sem cuidados, dúvidas
a respeito de fundamentos, pode estar desprezando curiosidades profundas
e interesses sinceros sobre religião ou literatura. E deixará para trás sem dúvida, sem aprofundar, conhecimentos dos mais elementares da própria Matemática. Assim, o desenvolvimento da cultura avança, mas como se fosse
uma cabeça de ponte, um bolsão em meio ao desconhecido, aqui mais claro:
sem olhar para os lados, e não tanto para trás.
Cada passo que Napoleão dava dentro da Rússia era, na aparência, um
passo adiante, mas hoje nós sabemos que era um passo para dentro de um
buraco, para a perdição. A falta de sustentação inverte o avanço, o transforma em retrocesso. Avanço aparente, retrocesso de fato.
Evidentemente, no futebol, na política, na educação, no xadrez, boxe,
na guerra, na vida biográfica das pessoas, em uma empresa, avançar em
um lance ousado, enfim, a ousadia pode ser em um determinado momento
uma boa estratégia. No pôquer, principalmente, acredito. Não exatamente,
embora na prática muitas vezes sim, a estratégia do desespero, pois a ação ráUtopia e Marx

637

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

pida, corajosa, no significado de deixar um vazio de segurança atrás – pode,
é um risco – conseguir em troca disso uma rapidez decisiva. Essa é talvez,
entre todas, a mais séria justificativa do putchismo.
Então, juntando uma coisa com outra, podemos dizer que embora o
conceito de sustentação se desdobre em olhar para trás, põe, também, uma
exigência um pouco diferente, que é olhar para os lados. Um avanço amplo,
em todas as frentes, em todos os detalhes.
Há alguma semelhança entre a ideia de sustentação e a ideia dos passos
muito largos? A pedagogia exige que não sejam dados passos muito largos, saltos, queimando etapas. O que é muito parecido – e aqui sim as diferenças são
difíceis de assinalar – com o atalho. A semelhança é que, se damos os passos
todos, sem saltar fase alguma, estamos caminhando mais seguros, com o pé
no chão. Aquilo que saltamos, quando saltamos algumas letras ou números,
por exemplo, pode ser perigoso e agir pelas nossas costas. Cautelosamente é o
conceito que nos vem à mente, o que significa, em parte, não dar saltos, olhar
para trás e olhar para os lados. Apesar de haver contato entre os dois conceitos,
não dar saltos e agir com sustentação não são o mesmo conceito.
Lenin, na página 41 do Esquerdismo, doença infantil do comunismo,
insiste em que as mudanças políticas não podem se adiantar às mudanças
sociais. Por exemplo, a dissolução das classes. Essa ideia lembra o lema de
Tancredo Neves: “administrar mudanças”. As verdadeiras mudanças emergem das profundezas da sociedade, do pensamento, cultura, atitudes, instituições. Mudanças que a política pode apenas confirmar, às vezes trazer à
luz, em outras consolidar.
Evidentemente, a política pode detectar mudanças embrionárias. E há
tantas mudanças embrionárias em cada momento, na sociedade, que quando se afirma que a política pode “apenas” perceber e fomentar essas mudanças suspeitamos de que este apenas é quase tudo.
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“Suprimir as classes significa não só expulsar os latifundiários e os capitalistas – isso nós fizemos com relativa facilidade – como também
suprimir os pequenos produtores de mercadorias; estes, porém, não
se pode expulsar, não se pode esmagar; é preciso conviver com eles, e
só se pode (e deve) transformá-los, reeducá-los, mediante um trabalho
de organização muito longo, lento e prudente.” (...) “Para fazer frente
a isso, para permitir que o proletariado exerça acertada, eficaz e vito-
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riosamente sua função organizadora (que é sua função principal), são
necessárias uma centralização e uma disciplina severíssimas no partido
político do proletariado.” “(...) vos assustastes diante das dificuldades
relativamente pequenas da luta contra as influências burguesas no movimento operário (...)” “é necessário reeducar em luta prolongada, nas
bases da ditadura do proletariado, os próprios proletários, que não se
libertam de seus preconceitos pequeno-burgueses de repente, por milagre, por obra e graça do espírito santo, ou pelo efeito mágico de uma
palavra de ordem, de uma resolução ou um decreto, mas sim exclusivamente através de uma luta de massas longa e difícil contra a influência
das ideias pequeno-burguesas entre as massas.” (páginas 133 e 134 do
livro Esquerdismo, doença infantil do comunismo)
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Estão aí conceitos muito próximos do que chamamos institucionalização e pedagogia, mas incompletos. Em nenhum momento o olhar de
Lenin se volta para os próprios dirigentes, para os próprios operários e, pedagogicamente, como um professor de fato, abre o espaço para as dificuldades de se transformar essas pessoas, e a nós mesmos, pretensos professores.
Transformar em quê? Não é assim que se põe a questão, mas sim: que haja
tal espaço de discussão e de trabalho para a transformação das pessoas e
das instituições. Algo parecido com o conceito de universidade. E, mais no
fundamento, que haja outro espaço de discussão, organização, orientação,
educação, pesquisa, que é o movimento.
Ora, esse é um significado para sustentação. O que falta em todos os
escritos de Lenin é a consciência das mudanças pedagógicas, propriamente
ditas, quer dizer, das mudanças das pessoas; dos processos de catequese,
conversão, assunção e crisma da ideologia, da estrutura do movimento. Lenin é um passo adiante, em relação a Marx, no processo de compreensão
do movimento, e na instauração de um espaço para a compreensão dos
problemas e tecnologia da formação do movimento, mas o seu pensamento
é ainda muito limitado, no que diz respeito à consciência das dimensões
pedagógicas e catequéticas, se comparado, por exemplo, com o catolicismo.
A utopia, caso comece a se transformar em um movimento organizado, deve discutir e se preocupar principalmente com aquilo que os católicos
chamam de seminários e catequese. Seduzir e depois crismar e desenvolver
nas pessoas as estruturas da ideologia. E formar todo tipo de instituições
Utopia e Marx
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internas ao movimento utópico: cooperativas, orquestras, grupos de teatro,
institutos de pesquisa, etc. E depois, a partir de sua ação, estender, em círculos concêntricos, para a sociedade, a sua influência, levando a sociedade
a um processo de institucionalização, da economia, das famílias, esportes, e
também de outras ideologias, inclusive de ideologias nada simpáticas à utopia. É preciso mudar as ideias, a cultura, hábitos (a cultura como é praticada
de fato) as relações e as instituições. Não basta compreender como é a sociedade, como ela se transformou e se transforma, mas é preciso compreender
como se dá a relação entre a ideia e a sociedade pela via do movimento.
Há momentos em que Lenin parece ter consciência do pedagógico.
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“Podemos (e devemos) empreender a construção do socialismo não
com um material humano fantástico, nem especialmente criado por
nós, mas com o que nos foi deixado de herança pelo capitalismo.” (Esquerdismo..., página 50) “(...) o papel de vanguarda do proletariado
(...) consiste em instruir, ilustrar, educar, atrair para uma vida nova as
camadas e as massas mais atrasadas da classe operária e do campesinato.” (Esquerdismo..., página 51)
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Temos a impressão, no primeiro trecho, de uma profunda compreensão do pedagógico, e no segundo trecho, de algo parecido com a educação
informal. Mas devemos anotar que no primeiro trecho, por outro lado, o
que ele tem em mente são as limitações humanas e não exatamente a exigência de um programa pedagógico para a transformação do ser humano. Que
são duas coisas diferentes. Lenin percebe que temos limitações humanas,
mas não chega a pensar pedagogicamente. Trata-se de uma colocação tipicamente marxista, em que se acredita que o proletariado urbano, de vanguarda, seja superior às demais classes e por isso, tenha um papel de liderança.
Não parece, contudo, que se trate da compreensão das dificuldades
pedagógicas, da necessidade de se estabelecer um espaço próprio, a universidade, com profissionais, com todo o itinerário de pesquisas, metodologia,
cursos, bibliotecas, laboratórios. E, sobretudo o profissionalismo de administradores e professores. O problema crucial é tomar o poder, embora logo
a seguir a tarefa pedagógica se imponha.
“A arte do político (e a justa compreensão dos seus deveres no comunis-
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mo) consiste, precisamente, em saber aquilatar com exatidão as condições
e o momento em que a vanguarda do proletariado pode tomar vitoriosamente o Poder; em que pode, por ocasião da tomada do Poder e depois
dela, conseguir um apoio suficiente de setores bastante amplos da classe
operária e das massas trabalhadoras não proletárias; em que pode, uma vez
obtido esse apoio, manter, consolidar e ampliar seu domínio, educando,
instruindo e atraindo para si massas cada vez maiores de trabalhadores.”
(Esquerdismo..., página 51)
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Um excessivo cuidado com os micro passos, com as micro consequências, com o envolvimento das altas teorias nos atos cotidianos transformaria
a ação em uma eterna e irritante sondagem ou preparação. Nunca a ação,
mas apenas cuidados. Uma coisa é ter o conceito e estar atento aos detalhes,
outra é levar a atitude a tal excesso que se adie sistematicamente o risco.
Seria como um jogador ou equipe, um cozinheiro, um casal de namorados
que nunca se julguem preparados para uma partida, para fazer e servir um
almoço para se arriscar a constituir uma família.
Em parte, em se tratando de política, o problema é superado, porque
a organização do partido é preparação, mas é, ao mesmo tempo, também
política. Preparar é atuar, fazer política de partido é ocupar o poder. Viver
e agir constituem violência, necessariamente, apesar da nossa determinação
em que seja mínima.
Atalho e competência. Todo esse desenvolvimento não teria aqui um
lugar adequado se não o encaminhássemos, no fim, para o estritamente topológico. O importante é fazer no fim esse esforço, ainda que os resultados
não sejam satisfatórios.
Para a topologia, rigorosamente, um conceito pode ser colhido e desenvolvido em qualquer lugar. O que interessa são os resultados: clareza,
detalhe, articulação, etc.
A expressão “estritamente topológico” exige desculpas. Uma redução,
sim, mas tudo aqui é estritamente topológico. O nosso verdadeiro assunto, e
nossa verdadeira metodologia é a topologia. A topologia exige que se façam
excursões, que o campo se abra, mas isso não nos deve confundir; mesmo
disfarçados de poetas, antropólogos, sexólogos, podemos permanecer no
mais rigoroso procedimento exigido pela topologia. Embora nada impeça
que se olhe para as exposições que fizemos neste livro por outro ângulo, e
Utopia e Marx
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aí sim, marxismo, utopia, intelectualismo, revolução política, educação, ou
mesmo filosofia e epistemologia passam a ser o verdadeiro assunto.
Qual conceito é o mais simples, no significado da Geometria? Um bom
candidato é o conceito de atalho. Simplificar, ou ir pelo meio ou contornar,
mas, de qualquer forma, em oposição à mediação. Ou seja, mediação significa
assumir toda a complexidade do meio, habitar a problemática, e solucionática,
com seu ou seus estatutos, démarche, linguagem. E o atalho significa qualquer
coisa que não seja a mais total e ampla, e assumida, mediação.
Mas, sem dúvida, pode ser contestada a afirmação de que o putchismo
possa ser entendido como uma faceta do atalho? A seguir, não afirmamos
isso, aliás, apenas exploramos a hipótese: como fica o putchismo, que ganho
tem a sua exposição topológica, se for concebido como sendo apenas uma
faceta ou subdivisão de atalho?
Quanto ao atalho, põe-se de imediato a questão: o atalho é apenas uma
subdivisão da imediação? Em princípio, sim, atalho é (apenas) uma acepção
da imediação: imediato significaria evitar o meio, contornar. Imediação, então, passa a significar apenas evitar ou se desviar do meio, das dificuldades e
técnicas necessárias. Mas, vejamos.
Quando alguém toma um atalho, ele pode esperar três coisas, simplificando. Uma, que os resultados sejam menores ou piores do que se enfrentasse os obstáculos e dificuldades, porém que tal perda compensa em vista
do desgaste, riscos, que são menores no atalho. Que o resultado é o mesmo,
com certas vantagens, como o menos desgaste, menos tempo. E, por fim,
que o resultado, inclusive exatamente por evitar dificuldades dispensáveis, é
melhor. Mais que isso, o atalho passa a praticamente se confundir com a técnica. Enfrentar as dificuldades seria uma limitação, atraso, má compreensão
do problema global. E, simplificando, neste terceiro caso, o atalho permite
cumprir melhor o objetivo de fato.
É claro que não se tomando o atalho, o objetivo pode nem mesmo ser
alcançado, mas essa hipótese se encaixa na última (quando o atalho permite
que o resultado seja melhor exatamente porque evitar as dificuldades não é
só uma questão de meio, de tecnologia, mas algo que interfere no próprio
resultado). Uma pessoa pode conseguir a construção da sua casa após
cinquenta anos de trabalho, ou de outra forma muito mais rápida. Seria
muita simplificação acreditar que a casa em si seja o único objetivo, pois
é evidente que conseguir uma casa quarenta anos antes nos permite viver
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dentro dela quarenta anos a mais. Uma casa não é só uma casa, é algo para
se viver dentro dela; reduzindo ao absurdo, para mim uma casa vale menos
se eu apenas a conseguir depois que estiver morto.
Por outro lado, se ela é construída rapidamente, eu perco a possibilidade de participar da sua lenta construção, da escolha de cores, estampas,
madeiras. Qual a importância do caminho em relação ao resultado final, nos
extremos: prejudica ou é ainda mais importante?
A diferença entre um atalho e queimar etapas é primária. No atalho tomamos outro caminho, que acaba pretendendo ser o mesmo, só que mais rápido,
e ou mais curto, um caminho que simplifica e evita etapas. Mas ao queimar
etapas ficamos no mesmo caminho, apenas saltamos, ou passamos no meio, ou
por baixo, de algumas etapas. Em que significado o atalho é o mesmo caminho?
Embora seja uma questão que se abre como um espaço de discussão,
golpe e bisturi, assim como o nó górdio, não são todos apenas facetas do
mesmo conceito de atalho? O putchismo, nem isso, (pode-se sugerir que
seja) é apenas um desses conceitos topológicos aplicados à política. Cada
um deles dá sua contribuição e tem sua especificidade. Com um grande mérito; como acontece nas vezes em que um conceito se revela mais límpido e
agudo em um determinado universo. A topologia não pode abrir mão deste
recurso: leva um conceito para um determinado ambiente, em excursão, e o
traz de volta, incorporando contribuições características daquele ambiente.
Sem nos determos muito, basta ver que o bisturi chama a atenção para
a radicalidade e para o aspecto extirpação, que é um detalhe que geralmente
passa despercebido no conceito de putchismo, e nó górdio chama a atenção
para o aspecto técnico, ou seja, o nó górdio é o atalho que evita as dificuldades teórico-técnicas de um problema, e seria um equívoco utilizar a expressão nó gordio para o caso em que são evitadas as dificuldades materiais, às
vezes até com um acréscimo das dificuldades técnicas.
Suponhamos que alguns alpinistas resolvam tomar um atalho, mesmo
levando em conta que esse atalho exige conhecimentos maiores de alpinismo (não habilidade), sobre meteorologia, sobrevivência. Com tais características não fica caracterizado o nó górdio. Dois detalhes e curiosidades: um,
tanto bisturi quanto nó górdio mostram um aspecto pertinente, embora
não necessário do atalho: a remoção das dificuldades; outro: o nó górdio e
o bisturi, embora sejam um atalho e um evitar do problema, ou seja, tomar
a beirada, por outro lado significam, como um exército ou o jogador de xaUtopia e Marx
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drez que marcham pelo meio, surpreendentemente diretos (imediatos) para
a questão. Descomplicadamente.
Na essência, a solução górdia consiste em não compreender ou desprezar as regras do jogo e executar uma solução idiota. Uma trapaça e uma
idiotice, e uma idiotice em princípio, que pode, contudo, no fim das contas,
se revelar um tipo de esperteza. Pode-se observar: uma esperteza idiota.
O leitor talvez já tenha observado uma dificuldade superficial e visual,
mas que não pode ser passar despercebida. Embora o atalho seja mais curto
do que o caminho normal, aparentemente ele vai pela beirada. Sendo que o
atalho a que nos referimos aqui, tanto quanto o bisturi, ele encurta o caminho
e evita as dificuldades exatamente porque vai pelo meio. Não contorna, por
fora, mas evita o caminho indo surpreendentemente por dentro e pelo meio.
Não podemos deixar de registrar a diferença entre dois grupos de atalho, os que contornam os problemas e ou dificuldades técnicas, e aqueles
que vão direto pelo meio. Contornam e direto, dependendo do ângulo,
significam a mesma coisa, mas dependendo ângulo, são coisas opostas. Qual
a diferença ou diferenças entre contornar e ir pelo meio? Já que ambos significam imediação, ambos significam não assumir toda a complexidade do
meio, dificuldades e possibilidades técnicas? Pelo meio fica mais claro que os
problemas não são evitados, mas simplificados, como no caso do nó górdio.
Contornar parece mais sábio, saber que o problema está ali, embora se deva
conscientemente procurar outro caminho.
Até que ponto putchismo significa simplismo, desconhecer as dificuldades? Não tecnicamente, gordiamente, como uma estratégia para ir até
o meio do ponto, mas pura e simplesmente por ignorância, ingenuidade,
inocência? Digamos: por um atraso tecnológico. Assim como a carroça vem
antes do avião, a ampulheta antes do relógio, os bandos armados antes da
democracia, a vendeta antes da jurisprudência. Ou seja, não se pode confundir duas coisas, a primeira, o atalho ou a ação fulminante daquele que o faz
por ignorância, com a segunda, daquele que o faz porque adota conscientemente uma estratégia fundada no conhecimento do objeto.
A pedagogia significa, em uma das suas acepções, evitar os atalhos.
Mas há muitas versões da imediação, de propostas, algumas bastante sofisticadas, de que nem sempre o caminho para se atingir o fim é o pedagógico: difícil, lento, sem milagres, progressivo. No primeiro grupo, das
figuras que negam a imediação, temos Hegel, que afirma que podemos
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seguir as pegadas do Espírito, mas não podemos tomar um atalho, porque,
se houvesse um, o Espírito o teria utilizado.
Tancredo Neves afirma que a política consiste em administrar as mudanças, e não provocar mudanças e que não se pode criar lideranças por um
decreto. No segundo grupo, das figuras que sugerem a imediação, temos,
por exemplo, João Cabral de Melo Neto, que em Morte e vida Severina
sugere que mesmo quando tudo parece perdido se descortina a vida menos
anunciada. Dostoievski, que afirma que temos, às vezes, a percepção de que
os seres humanos de repente poderiam pensar, porque não o amor em vez
da guerra, e desde já realizar a utopia? Parece que é muito simples, bastaria
que todos caíssem em si e quisessem.
Berman, em um trecho citado no livro O elogio da pedagogia, na página 210, expressa mais ou menos a ideia de que só pode haver modernidade atropelando a caipirice, inclusive as sensibilidades e a vida particular de
muitas pessoas. Sem as dores do parto não pode haver vida. O que leva o
conceito para o lado da Páscoa, a passagem para algo absolutamente novo.
A flor de Lótus, que floresce no meio da lama.
A dialética marxista pode ser lida, por um de seus ângulos, como uma
contribuição à ideia de que o caminho é imprevisível, inclui mudanças
qualitativas. Para a utopia, evidentemente, há atalhos, mas preferimos sistematicamente não acreditar neles. Quem sabe, a mesma sensibilidade que a
cultura pela pedagogia cria em nós possa, de um lado, nos levar a perceber a
imensa quantidade das pequenas dificuldades da tramitação, e do outro lado
perceber também que de repente chegou a hora da agora, que o objetivo
resplandece diante de nós, grande, como o sol, ou pequeno como uma flor
na beira do caminho?
Lenin, na página 77 do Esquerdismo, doença infantil do comunismo,
utiliza uma imagem topológica.
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“Fazer a guerra para derrotar a burguesia internacional, uma guerra
cem vezes mais difícil, prolongada e complexa que a mais encarniçada
das guerras comuns entre estados, e renunciar de antemão a qualquer
manobra, a explorar os antagonismos de interesses (mesmo que sejam
apenas temporários) que dividem nossos inimigos, renunciar a acordos
e compromissos com possíveis aliados (ainda que provisórios, inconsistentes, vacilantes, condicionais) não é, por acaso, qualquer coisa de exUtopia e Marx

645

ar
epr
od

uç
ão

tremamente ridículo? Isso não será parecido com caso de um homem
que na difícil subida de uma montanha, onde ninguém jamais tivesse
posto os pés, renunciasse de antemão a fazer zigue-zagues, retroceder
algumas vezes no caminho já percorrido, abandonar a direção escolhida no início para experimentar outras direções?”
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São diversas imagens. Já vimos “sustentação”, que significa olhar para
trás em busca de algo que sustente. Embora retroceder não seja exatamente
a mesma coisa que sustentação. Já vimos olhar para os lados, para que nada
escape, para evitar a caminhada direta pelo meio do terreno inimigo. Vimos
o atalho, que consiste em saltar etapas, evitar dificuldades, às vezes contornar e às vezes ir direto pelo meio. As imagens aqui apresentadas por Lenin
lembram o conceito de “possibilidades laterais” apresentado por Ruyer (em
um trecho já citado aqui neste livro, na página xxx48).
O caminho tem diversas possibilidades, além do caminho reto, que
bem podem ser chamadas de possibilidades laterais. Mas o zigue-zague é
exatamente o contrário do atalho. A não ser no significado de que ambos
diferem do caminho mais simples. Há, digamos, uma estrada principal, e
tanto o atalho quanto os zigue-zagues, as alternativas, se contrapõem ao
caminho mais evidente e simples. Nó górdio, bisturi, a blitzkrieg, kamikaze
todos são conceitos com diversas facetas, uma das quais, contudo, é a renúncia aos zigue-zagues, significam a mesma coisa: fechamento, ir reto. Sem
variar. Tapa nos olhos, que nos permite olhar para frente, para um único
caminho à frente. O um que se opõe ao múltiplo.
Não podemos deixar de fazer uma pequena observação topológica, embora um pouco sem importância na prática, parece. Há uma diferença entre ir para
trás, em sentido contrário, e o zigue-zague, propriamente dito. O zigue-zague
configura um desvio do caminho reto, mas não voltar para trás (em sentido contrário). Além disso, desvio, sim, mas não exatamente um atalho. O atalho não se
desvia do caminho (do objetivo), mas busca um caminho melhor.
A opinião de Buber é de que Lenin e Marx são oportunistas. Sim,
mas não exatamente nesse ponto. Nem se pode dizer assim pura e simplesmente, são e pronto, totalmente. Se eles seguissem a linha ideal, do
movimento, e na ação advogassem a flexibilidade, não seria oportunismo.
Oportunismo, em sentido pleno, só ocorre quando não se age conscientemente, mas quando de repente driblamos nossos propósitos, para conse646
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guir alguma vantagem circunstancial.
Haveria, então, dois tipos de oportunismo. O oportunismo que está fincado na teoria, de uma ideologia que defende o oportunismo, e oportunismo que
surge como uma atitude inconsequente, de uma pessoa ou teórico que não sabe
extrair a interpretação a partir da teoria, mas procura achar, opinar, descobrir em
cada caso a resposta mais adequada para ele, só, e naquele exato momento, mas
que pode não se repetir em outro momento nem para outras pessoas.
No primeiro caso, o oportunismo é patrocinado pela própria teoria,
e no segundo caso deixamos de lado a teoria porque ela não é conveniente
naquele momento. Aí, podemos apresentar a pergunta: se o marxismo-Leninismo, sendo oportunista, for considerado do primeiro tipo, seria um oportunismo consciente e teórico, ou seria do segundo tipo, digamos, circunstancial? Se for do segundo tipo, aí então não seria o marxismo-Leninismo,
talvez, oportunista, e sim as figuras humanas de Karl Marx e de Vladimir
Ilitch Ulianov (Lenin). Talvez tenha interpretado mal, mas acredito que pessoalmente tendo para a primeira resposta: o oportunismo do marxismo é
parcialmente ilegítimo, não é o verdadeiro oportunismo, porque ele encontra justificativas nas profundezas da teoria.
Uma opinião razoável é que Marx e Lenin defendem uma proposta de
oportunismo consciente, teórico. Não enfocado, nem elaborado como gostaríamos. Nem um nem outro enfocam e se detêm no conceito, nem o desenvolvem como gostaríamos, segundo as exigências topológicas. Mesmo assim,
mesmo levando em conta que somos nós, e não eles, que devemos desvelar
sua teoria oportunista, eles são muito mais conscientes do que circunstanciais.
Martin Buber tende a acreditar no segundo tipo. Segundo ele, Marx
e Lenin, por falta de teoria, de uma teoria consistente, acabam se perdendo
e raciocinando ao sabor do momento, ao mesmo tempo em que revelam,
trazem à tona, aspectos obscuros (grotões) da teoria. Segundo Buber o oportunismo marxista está fincado, sim, na teoria, mas apenas em seus motivos
inconscientes. Fica a sugestão de um debate.
A postura de Lenin poderia ser posta da seguinte forma. Como na
moral, não há uma resposta que nos livre dos dilemas do momento. A moral
consiste mesmo em ter que tomar decisões difíceis. Optar entre alianças ou
radicalismo, por exemplo, depende de uma análise muito aguda do momento. Não há respostas prontas. Aí está a serventia de todas as teorias, particularmente da marxista-leninista, como um instrumento de análise, para que
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em cada momento sejam postas todas as dificuldades e então se descubra
a resposta correta para aquele caso único. Esse é um oportunismo sólido,
inclusive aceitável. E difícil de ser combatido.
Pode-se defender, ainda, que o marxismo-Leninismo seja um caso intermediário. De uma teoria que abriga o oportunismo, mas que só o expõe
de forma oportunista, no momento que convém. Além de que seu oportunismo enrustido está em contradição com aspectos importantes da teoria.
Ora, se uma ideologia é oportunista, porque deveria se dizer oportunista?
Seria incoerente. (O oportunismo sofre, ou goza, das mesmas características
da mentira; a partir do paradoxo de Epimênides temos que dizer eu sou
oportunista tem a mesma estrutura de dizer eu sou mentiroso.)
No discurso de Lenin, embora não com muita clareza no texto citado,
o Esquerdismo – que ele combate – é vinculado a uma acepção equivocada
de coerência e radicalismo. Ora, esse seria um erro carregado de preocupantes consequências. Exatamente o contrário seria correto. Os apressados, os
que tomam atalhos, simplistas (“Avante sem compromissos, sem desviar-se
do caminho”, página 96 de Esquerdismo, doença infantil do comunismo),
que não estão dispostos a arregaçar as mangas da camisa para trabalhar pedagogicamente e institucionalmente, esses sim é que não são nem heroicos
nem radicais. Não se deve admitir, nem no socialismo, nem na academia,
que se confunda pressa com radicalismo. Nem simplismo ou ingenuidade
com radicalismo. Sem desviar-se do caminho, sim, essa é uma proposição
correta, desde que não seja confundida com uma visão estreita do processo.
Como afirma Lenin, o caminho que vai ao topo da montanha pode ser
tortuoso ou pode ser um atalho. Assim, o correto seria dizer que os apressados aderem ao caminho reto, e não “sem desviar-se do caminho”. Desviar-se
do caminho é corrupção, insistir no caminho reto é simplismo, pode chegar
a ser estupidez. O correto, que evita os corruptos e também os apressados,
ambos – mas principalmente os segundos – simplistas –, é a mediação: assumir toda a complexidade do espaço intermediário. Aqui estamos de acordo
com Lenin: abrir um espaço, discutir, não simplificar... Teorizar e discutir
cada caso em toda sua complexidade.
A expressão “ver uma luz no fim do túnel” também, em parte, significa
ir direto, surpreendentemente. Como não pensei nisso antes: basta fazer
isso, um tiro direto, um único tiro e no alvo (como o caçador de tigres do
presidente Fernando Collor de Mello, que só dispõe de uma bala e só dá
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só um tiro, mas certeiro). A vantagem de um antibiótico ou de qualquer
remédio mais agressivo é que ele não permite uma reação da vítima, como
em um duelo. Ir direto lembra a Blitzkrieg de Hitler, ou então, o que parece
os japoneses pretendiam com o ataque a Pearl Harbor, a lógica de se jogar
todas as forças no primeiro golpe é que o inimigo é surpreendido e não tem
a oportunidade de mostrar suas virtudes.
De passagem, é preciso registrar, o que pode ter sido percebido pelo leitor,
que ao dar importância primeiro ao aspecto econômico, e depois para o político,
o marxismo vincula e submete não só o pensamento a esses aspectos, mas também
todos os outros, os costumes, atitudes, legislação, cultura, tecnologia, tecnologia
administrativa... E que o interesse utópico se espalha por todos os detalhes. Mas,
poderíamos dizer, a utopia, embora possa ter o interesse generalizado como um
ponto positivo, seria também passível de ser acusada de falta de critério.
O marxismo, embora limitado por seu próprio método, teria um eixo
e uma organização mais clara no seu interesse. Raciocínio incorreto. Esparramar-se é uma diretriz clara. O interesse da utopia tende para as estruturas
epistemológicas, culturais, institucionais e para a tecnologia básica do como
pensar. Uma teoria muito do gosto da utopia é de que a tecnologia do pensar é que vai se desenvolvendo através dos tempos e que – pelo menos o
interesse da utopia é demonstrar – vai desdobrando outras modificações,
tais como atitudes, tecnologias culturais, como, por exemplo, a tecnologia
voltada para a administração em geral e do estado, e depois para a tecnologia administrativa, e também para formas concretas de administração, de
organização da família, jurisprudência... Até chegar a manifestações mais
práticas, tais como a forma de se vestir ou de construir casas.
Mas, sabemos, mesmo as manifestações mais marginais e superficiais
da cultura, como, por exemplo, a forma pela qual se organizam entre si
comerciantes e atacadistas, pode se transformar no centro (dizer um dos
centros seria mais prudente) do processo de mudança. Abrangência, sim,
mas organizada em torno do humano, quer dizer, do pensamento, é o significado mais preciso daquilo que para a utopia significa social.
O marxismo, assim, tem um interesse econômico e materialista, e a utopia
um interesse social. A mudança no entender do marxismo é uma mudança que
se organiza a partir do econômico e do político, e para a utopia é mudança social,
que se organiza a partir do pensamento, da cultura, da ideologia e da educação.
Não tanto a partir de como as pessoas pensam, e sim de como as pessoas orgaUtopia e Marx

649

Có

pia

do

au
to
r,
p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

nizam seu pensamento a partir das estruturas fundamentais, a lógica, ontologia,
filosofia, religião, ideologias, e daí para como as pessoas pensam culturalmente,
no mundo da vida. (A partir dessa postura, assim como Karl Marx funda e fixa o
marxismo, o verdadeiro fundador da utopia, enquanto uma formulação original
e acadêmica do conhecimento é Karl Mannheim.)
Como o bisturi pode ir fundo se vai direto, evitando as dificuldades?
Talvez ir fundo aqui signifique outra coisa. Por outro lado, não significa
exatamente ir fundo diretamente, e sim a coragem para ir fundo. Adiante,
não parar logo e muito menos nos primeiros obstáculos. O direto, no caso,
é apenas simbólico, significa a coragem.
Estamos, pois, abordando o conceito de atalho pelo seu enfoque epistemológico: atalho significa evitar as complicações, ver com critério. Saber
distinguir, principalmente, os desvios improdutivos. Selecionar os procedimentos a partir de uma metodologia e de procedimentos lógicos. O que tem
aspectos negativos, como a pressa, e positivos, como o critério.
A pergunta genuinamente topológica é: o putchismo, que é um atalho ou golpe no ambiente revolucionário e político, uma vez apresentado e
compreendido, nos auxilia a compreender melhor o que é um atalho, no seu
significado geométrico? Talvez devêssemos retornar sobre os nossos passos
e reorganizar o assunto, estabelecendo uma lógica, divisão e outra divisão
em partes. Mas não no presente livro, evidentemente, que não é um texto
absolutamente acadêmico, e onde, por isso, o rigor, principalmente na sua
estrutura, não pode ser levado até suas últimas consequências.
Vamos encerrar este livro com um conceito que pretende resumir a
ideia principal, que separa e permite compreender melhor marxismo e utopia. Desde a ideia, até a matéria, cumprindo todas as tramitações, um caminho que começa no fundo e que se configura na forma com que a cultura
transforma a personalidade e as instituições. Não automaticamente, e nem
de uma forma única, e sim através de uma grande opção, que é a ideologia.
Ora, esse processo de transformação do mundo tem seu eixo na transformação das pessoas, a pedagogia. Que, na posse do processo, desenha a sua
intenção, sua forma de estar no mundo.
Esse conceito recebeu o nome de submissão ao objeto em meu primeiro livro, utopia, Manual do Militante, ou seja, a exigência de passar por
todo o universo, desde a ideia e desde o sujeito, através do meio, a serviço
do objeto. Uma ideia estruturada para dar conta do objeto. Ou, resumindo
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mais ainda, o que temos aqui (e em todo o presente livro) nada mais é que
um aprofundamento e uma das acepções da palavra utopia: realizar a ideia
e a cultura no mundo. Dizer que isso fica mais claro se comparado com o
marxismo não é muito: nós, utópicos, preferimos a beirada; eles, o caminho
pelo meio, pelo centro e pela totalidade.
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Este texto deve ser lido como parte do texto sobre árvore e galhos, com
início na página xxx52. Inclusive, as citações, quando não disserem explicitamente outro nome de autor ou livro, se referem ao mesmo texto de Elisa Duarte Teixeira, Das inter-relações entre obra lexicográfica, tema público-alvo:
elaborando a árvore de domínio de um vocabulário de Culinária voltado para
tradutores, Tese de Doutorado, USP, 2004. A pergunta o que são centro e beirada pode, obviamente, ser trocada pela pergunta “o que são tronco e galhos?”,
que, enfim, é a mesma que pergunta “o que é uma árvore?”.
Embora não seja um texto propriamente matemático, pois um matemático exigiria muito mais detalhes e rigor, um matemático estaria, sobretudo
muito mais interessado em algumas dificuldades que acabamos sobrevoando,
trata-se de um texto dirigido para apenas alguns eleitores. Pois nem todos
estão dispostos a uma análise do tipo matemático, com conjuntos, notações
com letras, e um pouco de distinções entre conceitos aparentemente iguais.

do

Uma tentativa de defin ição matemática
de árvore:

Có

pia

Matemática significa, aqui, a recusa de um desenho, em vez disso fixar-se
em conceitos e definições. Ofereceríamos a alguém um conjunto de relações
(em Matemática se diz uma relação, que é um conjunto de pares ordenados),
do tipo S = {A-B, C-F, D-H, B-F}, (onde A-B significa {(A, B), (B, A)}, ou
seja, A-B significa tanto a relação de A para B quanto de B para A. Uma notação ligeiramente diferente para o mesmo conjunto seria S = {(A,B) (B,A),
(C,F), (F,C), (D,H), (H,D), (B,F), (F,D)}. Ou, ainda, poderíamos utilizar
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outras palavras, e dizer que na nossa análise as relações não são direcionadas, e
que A-B é a mesma coisa, igual, a B-A. Quem nos ouvisse deveria estar, munido de um conjunto de exigências, em condições de fazer um exame. Tendo
em uma mão o seu conjunto de condições, também chamadas de critérios, e
na outra mão a relação que lhe propusemos para analisar. Essa pessoa deveria
poder, ao fim, chegar a uma conclusão e dizer: é, ou não é uma árvore.
Em uma árvore, poderemos identificar um primeiro elemento, onde
só se pode seguir adiante e não voltar; elementos vulgares, onde é possível
seguir adiante ou voltar; os nós (nó é a formação da madeira que fica na
junção entre o tronco e um galho, ou entre um galho mais fundamental e
outro menos fundamental), onde ao seguir adiante podemos optar por mais
de um elemento; e pontas, onde é possível só voltar, mas não seguir adiante.
Nunca, em uma árvore, há dois caminhos para voltar. Em um nó há
dois caminhos para ir adiante, mas para voltar nunca, sempre só há uma
opção, um caminho. (Voltar e seguir adiante somente são definidos, evidentemente, quando ficar convencionado ou soubermos de outra forma, se
houver, qual é o primeiro elemento. Se não estiver definido ou convencionado qual é o primeiro elemento, não faz sentido falar em para diante ou para
trás, ir para frente ou ir para trás.)
Utilizando o recurso do desenho. Mas voltemos à possibilidade de
transformar essa relação, que queremos saber se é uma árvore ou não, em
um desenho. Imaginemos uma folha de papel com diversos pontos ligados
por um traço. O que observaríamos em um desenho para identificar se se
trata ou não de uma árvore?
Uma sugestão de procedimento seria o seguinte: que de qualquer
ponto (elemento) seja possível chegar até qualquer outro. Não pode haver,
portanto, nenhum elemento ou grupo isolado. Isso é simples e claro. Não
pode haver um ponto isolado e nem mesmo um grupo. Todos os pontos
devem estar relacionados com todos os outros. Não diretamente, mas que
seja possível ir, de ponto em ponto, de qualquer ponto até qualquer outro,
mesmo que por um caminho longo ou dando voltas. Em outras palavras, há
de haver, entre quaisquer dois pontos, sempre “um único” caminho.
Tentaremos identificar os níveis. Como identificaremos o tronco? E se
o desenho estiver mal desenhado, por exemplo, com a raiz para cima?
E observaremos os níveis. Depois do tronco, nível 1, veremos se abrirem os primeiros galhos, que saem do tronco, e que podemos chamar de
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galhos mais grossos, etc.; os galhos mais grossos são o nível 2, e depois os
galhos que saem dos primeiros galhos. Há galhos que não têm nenhuma
ponta, e outros que têm, ou seja, que terminam em um ponto que só tem
um ponto vizinho de um dos lados, antes, e nenhum vizinho depois.
Se acontece de sair um galho do tronco, ou um galho mais fino dos
galhos mais grossos, teremos um nó. Nós são elementos que fazem parte de
um nível, mas estão ligados a elementos do nível mais alto (o nível 2 é mais
alto do que o nível 1, convencionemos, apesar de que alto pode ser utilizado
no significado contrário), ou menos básico.
E então, poderemos observar a segunda condição mais importante para
caracterizar uma árvore: veremos se entre dois galhos diferentes existe alguma
relação direta (direta significando que não passe pelo nível mais baixo). Ou,
com outras palavras, observaremos que só há uma forma de passar de qualquer
elemento em um galho para um elemento em outro galho, é passando por um
nível mais baixo (só há uma forma de passar de um galho para outro, é passando por um galho mais grosso). Voltando, pois indo adiante não é possível.
Quando se trata dos galhos mais grossos (segundo nível, logo depois
do primeiro nível que é o tronco), que saem do tronco, só há uma forma de
passar de um galho para outro, é passando por algum elemento do tronco.
Ou, reorganizando nossas palavras: a única forma de passar de um ponto
qualquer para outro da árvore que não estejam no mesmo galho é passando
pelo tronco (ou por um galho de nível mais básico), e nunca diretamente.
Pronto, satisfeitas essas exigências, temos uma árvore.
Resumindo, são duas condições: uma, que não há nenhum ponto ou
elemento isolado, e, duas, para se passar de um ponto a outro – pontos que
não fazem parte ambos do tronco ou ambos do mesmo galho – só há um
caminho, e esse caminho se faz passando pelo tronco (por um nível mais
básico). Evidentemente, se dois pontos são ambos do tronco ou ambos do
mesmo galho, também só há um caminho entre eles.
Sem utilizar o recurso do desenho. Mas, se recusarmos o recurso de transformar as relações em um desenho, em um esquema, parece bem mais difícil.
Porém, é útil, porque os conceitos deverão estar muito mais perfeitos. (Devemos
observar que a recusa do desenho significa a adoção de um procedimento mais
rigorosamente matemático, ou, por outro lado, opõe a Matemática à Geometria.)
Tomemos um conjunto. Constituído por diversos pares ordenados do
tipo (A, B), (S, C). Em algumas reflexões, é necessário determinar quem
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vem primeiro, mas em outras situações é indiferente. Nesse segundo caso
não é necessário que as relações tenham sentido, ou seja, (A, B) significa a
mesma coisa do que (B, A), por isso notaremos A-B, que chamaremos de
relação A-B, que resume, ou seja, é igual a (A, B) e (B, A) ao mesmo tempo.
Eliminaremos também a possibilidade de relações do tipo A-A. Embora estas duas decisões possam ser facilmente contestadas.
Definiremos nesse conjunto – pode ser com um asterisco – o primeiro
elemento. Uma definição mais matemática, mas psicologicamente mais difícil, definiria a árvore fosse qual fosse o primeiro elemento e fosse qual fosse
o tronco. Mas vamos deixar essa dificuldade e possibilidade para outros.
Chamaremos de elemento vulgar dessa árvore os elementos que se relacionem com exatamente dois outros elementos. São dois elementos: o que
vem antes, quer dizer, que está mais próximo do tronco, e o que vem depois,
e que, portanto, está mais perto da ponta. Os elementos vulgares não são o
primeiro elemento, nem são pontas, nem são nós. Pontas são os elementos
que se relacionam com um único elemento. E chamaremos de nó os pontos
que se relacionem com três elementos ou mais.
O primeiro elemento pode se relacionar com apenas um elemento, mesmo assim ele não é uma ponta, a não ser em sentido amplo. Por isso, como
já vimos, só saberemos se um elemento é o primeiro ou uma ponta se assim
for convencionado, ou indicado explicitamente, marcado. Sem uma marca,
o primeiro elemento se torna exatamente igual a qualquer ponta da árvore.
Por exemplo, no conjunto T = {A*-B, B-C, A-C, D-A, G-M}, que não é uma
árvore, A está marcado por um asterisco para ser o primeiro elemento.
Pode-se convencionar que nenhum tronco ou galho continua depois
de um nó, ou seja, que a partir de um nó se abrem sempre dois galhos,
muda-se de nível. O tronco, assim, só existiria até o primeiro nó. Tal convenção, no entanto, força uma concepção de árvore bastante diferente da
usual, o que é uma falta grave.
Se em uma árvore o primeiro elemento é um nó, quer dizer, ele se
relaciona com dois ou mais elementos, parece irrelevante falar-se em tronco.
Mas podemos convencionar que, então, temos diversos troncos, o que significa, por outro lado, não ter nenhum; mas parece mais rigoroso dizer que há
tantos troncos quantos forem os elementos que saem do primeiro elemento.
Parece que seria útil, talvez indispensável, para a análise do nosso conjunto, o conceito de caminho. Seria o seguinte: tomemos dois elementos
Utopia e Marx
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quaisquer, A e B. O caminho é a possibilidade de ir de B até A ou vice-versa.
O que matematicamente significa que podemos encontrar diversos elementos que possam ser organizados da seguinte forma A, M, N, O, ... X, B, ou
seja, diversos elementos encaixados entre A e B, tais que seja possível fazer
a corrente A-M, M-N, N-O, ... X-B. Corrente que, pois, começa em A e
termina em B. Essa corrente estabelece o caminho.
Vamos convencionar que em um caminho um elemento qualquer só
aparece uma vez. E vamos chamar a atenção para o fato de que havendo uma
relação qualquer A-B, de imediato se conclui que há um caminho entre A e B.
Não devemos nos esquecer de que, às vezes, as relações não estão na
sequência que procuramos. Por exemplo, digamos que em um conjunto haja
o caminho A-B, B-C, C-D. Mas que B-C esteja notado C-B. Assim, teremos
o caminho A-B, C-B, C-D. Por uma distração (ou por esquecermos que C-B
é a mesma coisa que B-C) podemos não perceber a existência desse caminho.
E, como anunciamos logo atrás, de posse do conceito de caminho,
vejamos como fica o conceito de circularidade.
Tomemos dois elementos quaisquer A e B. Digamos que haja o caminho
A-M, M-N, N-O, ...X-B. A circularidade acontece se houver um outro caminho – um caminho diferente, um caminho que não seja exatamente o mesmo
– entre A e B. Em um conjunto, então, há circularidade, se houver não só um
caminho, mas mais de um entre dois elementos quaisquer, por exemplo A e B.
A circularidade poderia ser definida de outra forma, intuitivamente: a
ocorrência de dois caminhos totalmente “diferentes” entre dois elementos. Nunca, em uma árvore, só é possível ir de um ponto a outro pelo mesmo caminho,
percorrendo, portanto, os mesmos elementos. Visualmente, em uma árvore não
pode haver um único círculo. Um exemplo simplíssimo: V = {A-B, A-C, B-C}.
Um problema: uma relação com apenas dois elementos, S = {A-B} é
um círculo? Não, pois não há dois caminhos entre A e B. Contudo, de alguma forma, apenas relações com três elementos ou mais podem ser circulares.
Então S não é circular, e nem poderia ser.
Podemos convencionar a seguinte notação. Quando há um caminho entre
A e B notamos AcB, e quando não há um caminho entre A e B notamos AnB.
Se identificarmos o tronco, ainda que convencionalmente, podemos
definir os galhos mais grossos, aqueles que saem do tronco (nível 2). Primeiro, deve haver, em algum lugar, uma relação A-B onde apenas A faz parte
do tronco. E daí, definiremos um conjunto de todos os elementos que têm
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um caminho até B (primeiro elemento daquele galho), sendo que nesse caminho não consta qualquer elemento do tronco. Todos os elementos A tais
que haja um caminho de A até B (sendo B um nó do tronco), não sendo
A nem qualquer elemento desse caminho um elemento do tronco, juntos,
constituem um galho. Definidos todos os galhos do segundo nível, os mais
grossos, poderemos passar a definir todos os galhos do terceiro nível, utilizando o mesmo procedimento. E assim por diante.
Digamos, então, que temos agora, no nosso conjunto candidato a árvore,
o tronco, os galhos mais grossos..., ou seja, primeiro, segundo, terceiro... níveis.
Ao que tudo indica, salvo séria contestação, em uma árvore todos os
elementos do tronco, e todos os elementos de um mesmo galho, se relacionam uns com os outros, mas dois elementos de dois galhos diferentes não se
relacionam entre si, a não ser que o caminho passe por um nível mais baixo.
Não que as árvores da natureza não tenham galhos que tenham pontos de contato, de forma que não se possa dizer que “de cada elemento de
um galho só há um caminho até um elemento de outro galho, é passando
pelo tronco”. Pois não estamos falando de árvores da natureza, e sim de um
modelo topológico. Estamos falando da ideia de árvore. Inclusive, tanto das
árvores quanto das ideias nem mencionaremos diversos conceitos importantes: raízes, crescimento, folhas, frutos.
Ou, vendo por outro lado, do fim até o início (ou do início até o fim) só
há um caminho. Nem mais, nem menos. De qualquer ponta até o primeiro
elemento, ou vice-versa. Trata-se, digamos, um algoritmo, ou truque, para verificar mais rapidamente se um conjunto de relações tem a estrutura de árvore.
Toda nossa análise poderia ser repetida de uma forma completamente
diferente. Coloquemos em uma folha de papel diversos pontos. De cada
par deles nós devemos poder afirmar apenas uma coisa, se se relacionam ou
não. Assim se tomamos um ponto M e outro N, quaisquer, podemos afirmar M-N (na relação há o par (M, N) ou M#N (não há o par (M, N) ). M
não se relaciona com N significa que não se relaciona diretamente. Mesmo
assim poderia haver e necessariamente há um caminho, passando por outros
pontos, para se ir de M até N e vice-versa. Assim, partindo de um ponto
qualquer podemos nos dirigir para um outro e ir traçando um desenho.
Se em um desses pontos, o primeiro, ou o segundo..., se pode identificar
um anterior e um posterior, temos um ponto vulgar. Quando temos um
anterior e dois ou mais posteriores, temos um nó. Se temos um anterior e
Utopia e Marx
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nenhum posterior, temos uma ponta. Evidentemente, no primeiro elemento só há um ponto posterior, e nenhum anterior.
Um tipo de árvore, que poderíamos chamar de binária, nos permite,
partindo do ponto inicial, na base do tronco, optar sempre entre seguir adiante, ou não. Para o primeiro elemento só é possível seguir adiante, e não voltar. Para os pontos vulgares, podemos escolher apenas entre seguir adiante ou
voltar. Para os nós há duas opções para seguir adiante, digamos à direita ou à
esquerda, ou se pode voltar. (Não vamos mencionar aqui a possibilidade de
nós que oferecem mais possibilidades, que se abrem para mais de um galho).
No caso das pontas só é possível voltar, não há nenhuma opção de seguir adiante. Nesse tipo de árvore nunca um nó abre para três opções adiante. Se uma relação cumpre essa exigência ela não corresponde, contudo, à
estrutura de árvore que acabamos de conceituar nos parágrafos anteriores.
Ou seja, este parágrafo apresenta outro conceito de árvore.
O início ocorre, e é A, quando ocorre A-B, mas nunca M-A e A-B
simultaneamente. Em outras palavras, o início somente ocorre quando um
elemento da árvore ocorre, mas nunca está entre dois outros elementos. O
início da árvore nunca está entre dois pontos.
A ponta ocorre e é C quando ocorre A-C, mas não ocorre C-D. Não é
possível distinguir a ponta do início, portanto, há necessidade de que o início seja
identificado por convenção. A ponta, como o início, nunca está entre dois pontos.
O nó ocorre e é B quando ocorrem A-B, B-C e B-D. B, nesse caso, está
relacionado com A, B e D. A é o ponto anterior, e B e D são posteriores.
Na Matemática, por exemplo, há bastante clareza no conceito de estrutura de ordem. A estrutura de ordem tem certa semelhança com uma
árvore. Mas não muita. Uma rede, por exemplo, pode ser uma estrutura de
ordem. E uma rede não é uma árvore, mas é praticamente o contrário de
uma árvore. Em uma estrutura de ordem se dá a propriedade chamada de
transitiva: se (A, B), e (B, C) pertencem a R, então (A, C) também pertencem. Aqui afirmamos o contrário, a propriedade intransitiva: se (A, B), e (B,
C) pertencem a R, então (A, C) não pertence a R. Apesar de que (A,C) não
pertence a R, existe entre A e C um caminho que passa por B.
Um quadrado – uma rede pode ser formada por quadrados; há com
diagonais e há sem diagonais – pode ser estruturado como uma relação de
ordem. Tomemos o quadrado sem diagonais Q = {A-B, A-C, B-D, C-D};
seus elementos estão em ordem, sendo a ordem a seguinte: A, B, C, D.
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Se colocarmos as diagonais A-D e B-C, mantém-se a ideia. Mas tanto um
triângulo quanto um quadrado não são árvores, porque nos dois casos acontece aquilo que mais contraria a estrutura da árvore, que é a circularidade.
Ou seja, em um triângulo ou quadrado se cumpre a primeira exigência da
árvore, nenhum ponto está isolado, mas não se cumpre a segunda exigência:
só é possível ir de um ponto a outro por um único caminho.
(Pode-se afirmar que na estrutura de ordem não há, propriamente um
círculo, porque as relações são em um só sentido. Veja-se que no exemplo
acima, embora visualizemos um círculo A, B, D e A, C, D (ou A, B/C, D),
dentro de uma determinada acepção não há círculo, porque as relações “terminam” em D, e não “passam” por D. Não levaremos isso em conta, porque adotamos a política de não levar em conta o sentido das relações, se A-B ou B-A.)
Casos especiais. Casos especiais são árvores de acordo com o critério
matemático, mas aparentemente não são árvores, não parecem ser. Digamos, agora, que não ocorre nem uma vez em uma determinada árvore o
seguinte: que nesta árvore não há um nó, não há um único elemento A
que esteja nas relações R-A (sendo que para o caso do primeiro elemento
dispensamos a existência desta relação), A-B e também A-C. Ou, por outro
ângulo, nesta árvore nunca ocorre o seguinte, para nenhum A: R-A, A-B e
A-C. Em uma linguagem mais visual, não ocorre que um A tenha antes dele
um ponto, e depois dele dois pontos ou mais.
Estamos aqui intencionalmente evitando fazer um desenho. Mas o leitor pode imaginar um nó: ele é semelhante ao nó de uma árvore, de onde
saem pelo menos dois galhos. Portanto, segundo a terminologia que vimos
adotando, não há nós, neste caso especial de árvore, apenas um primeiro
elemento, elementos vulgares e pontas. Esta árvore seria como um bambu
(neste bambu não existem nem mesmo os pequenos galhos que existem nos
bambus reais), alguns tipos de gramíneas, palmas: teria uma única haste que
sai do chão e segue até o ponto mais alto, onde termina. Sem nós e sem galhos. Teríamos, aí, o primeiro elemento, diversos elementos se relacionariam
sempre com dois elementos, um que vem antes e um que vem depois, e as
pontas, que só têm um elemento que vem antes.
Outro tipo, especial, muito semelhante teria um primeiro elemento,
abrindo diversos galhos (ou troncos, pois aqui galho e tronco são uma coisa
só), mas só galhos ou troncos que começam exatamente no primeiro elemento. Sem um único nó. (Exemplo: S={A-M, A-N, A-O, A-P}).
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Mais especial ainda seria uma árvore deste tipo que só tem o primeiro
elemento e uma ponta: T={A-B}.
Nem tão especial, mas bastante curiosa, é a árvore desse tipo, sem nós, só
com uma haste: U={A-M, M-N, N-O}. Que é também uma relação de ordem.
A pergunta é: trata-se de uma árvore? Pelo que definimos até aqui, sim.
É a mesma dificuldade com uma formação em que todos os elementos se relacionam com um único elemento, e nenhum deles entre si. São duas formações
atípicas, mas, pelas nossas definições, trata-se de árvores. Mesmo a relação T =
{A-B}, ou seja, dois elementos relacionados entre si, é uma árvore, pois temos
aí um primeiro elemento, que tanto poderia ser A quanto B, e uma ponta,
que seria o outro. Não há atalhos nem elementos isolados, nem poderia haver.
Evidentemente, não temos nós, e, o mais curioso: não há elementos vulgares.
Para terminar, vamos adotar uma definição de árvore no significado mais
amplo. Seria um conjunto formado por relações tais que se possa ir de um elemento até outro apenas por um único caminho, nem mais nem menos, ou
seja, nunca pode haver nenhum caminho e nunca pode haver dois caminhos
ou mais. Só um caminho entre todos os elementos, nem mais, nem menos.
Menos Matemática, mas que corresponde a um conceito mais usual,
seria a ideia de uma árvore onde algo, digamos a seiva, sai das raízes, passa
pelo tronco, e chega até as pontas, sempre por um único caminho possível.
Assim, os fenômenos de uma árvore são, unicamente, início, continuidade
(nos pontos vulgares), nó e ponta. Nada mais.
Outras estruturas: comparações. Enfim, um dia, deveríamos chegar ao
ponto de compreender o suficiente para separar e conceituar cada uma de
diversas estruturas semelhantes.
Uma conhecida estrutura é a inclusão. Dois conjuntos (não vazios)
podem estar organizados das seguintes quatro formas (tomados dois conjuntos quaisquer, podemos afirmar que eles estão relacionados de acordo com apenas uma das seguintes formas, quanto à inclusão): disjuntos,
quando não há um único elemento que pertença a ambos; iguais ou coincidentes, quando todos os elementos de um pertencem ao outro e vice-versa; inclusão restrita , quando todos os elementos de um pertencem ao
outro, mas nem todos os elementos do segundo pertencem ao primeiro; e
intersecantes, quando há elementos no primeiro (há pelo menos um) que
não há no segundo, há elementos no segundo que não há no primeiro e há
ainda elementos que pertencem a ambos .
660

Luiz Gonzaga Teixeira

Có

pia
d

oa
ut
or
,p

ro
ib

ida

ar
epr
od

uç
ão

Se organizarmos as quatro relações em ordem, temos: na igualdade todos
os elementos são comuns; na inclusão todos os elementos de um dos conjuntos, mas não do outro, são comuns; na intersecância alguns elementos (mas
não todos de nenhum dos conjuntos) são comuns; e na disjunção nenhum
elemento é comum aos dois conjuntos. Revendo sinopticamente: (1) são comuns todos de ambos os conjuntos, (2) todos de apenas um conjunto, mas
não do outro, (3) alguns (de ambos), (4) nenhum. Ou seja, as quatro relações
possíveis entre relações podem ser organizadas desde a ocorrência absoluta até
nenhuma ocorrência de elementos comuns, o que lembra uma distribuição
do centro para as beiradas. O centro ocorre em (1) e a beirada em (4), ou, não
vamos discutir aqui, a beirada é (3), e (4) é o lado externo.
Ou, vendo pelo ângulo dos elementos exclusivos, que pertencem a
apenas um conjunto, mas não ao outro, temos: (i) na igualdade não há
elementos exclusivos; (ii) na inclusão apenas um dos dois conjuntos tem
elementos exclusivos, e mesmo assim não são todos; (iii) na intersecância
ambos os conjuntos têm elementos exclusivos, embora não sejam todos, (iv)
e na exclusão todos elementos de ambos os conjuntos são exclusivos.
Outra forma, ou ângulo, ainda, de se organizar os quatro tipos de relação seria a seguinte. Aqui renunciamos determinadamente a não fazer qualquer desenho, mas nada impede o leitor que pegue uma caneta e desenhe
um exemplo típico de intersecância, inclusão, disjunção e igualdade. Assim
poderá compreender melhor o presente parágrafo. Há, entre dois conjuntos,
três tipos de elementos, (a), elementos que só pertencem ao primeiro conjunto, (b), elementos que pertencem a ambos os conjuntos, e, (c) elementos
que só pertencem ao segundo conjunto . E existem ainda, evidentemente,
elementos que não pertencem a nenhum dos dois conjuntos.
Na intersecância temos os três tipos (a, b, c); ou seja, se dois conjuntos
são intersecantes, ele tem elementos só seus, tem elementos que são seus e
do outro, e o outro conjunto tem elementos que são só seus; na inclusão
temos dois tipos, quer dizer, se um conjunto está incluído no outro, então
todos os seus elementos pertencem aos dois conjuntos (b), mas o segundo
conjunto possui alguns elementos que só pertencem a ele mas não ao primeiro (c), e não temos, portanto, os elementos do tipo “a”, que só pertencem ao primeiro conjunto, mas não ao segundo; na disjunção só temos dois
tipos de elementos, a e c, que pertencem a apenas um dos conjuntos, mas
não temos o tipo b, que pertencem a ambos os conjuntos; e na igualdade
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seja, na igualdade não há elementos que pertencem só ao primeiro conjunto
nem elementos que só pertencem ao segundo.
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A relação da inclusão com o conceito de centro e beiradas é fraca. A não
ser no significado muito primário, e por isso importante para a topologia, de
que o centro de um círculo (um círculo dentro de outro círculo) tem a mesma
forma da inclusão. E também de que os elementos que pertencem a dois conjuntos são mais centrais, os que pertencem a apenas um conjunto são menos
centrais, e os que não pertencem a conjunto algum são menos ainda, ou podem ser considerados como marginais ou como externos. Ou seja, apesar da
relação fraca com centro e beiradas, inclusão, e igualdade, acabam mostrando
um aspecto muito matemático e lógico da relação entre centro e beiradas.
Outra estrutura é a rede. E quando dissermos rede estamos nos referindo genericamente a uma série de denominações muito próximas: grade,
tabela, quadriculado (que Foucault relaciona com as classificações, principalmente no período iluminista, em As palavras e as coisas).
Não há como um pesquisador que enfrente o problema das classificações fugir do conceito.
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“O primeiro passo a ser dado pelo terminólogo, tão logo tenha se inteirado
do assunto que será seu objeto de estudo e coletado algum material de
consulta inicial, é proceder à elaboração da árvore de domínio ou grade
conceptual da área. ‘Por árvore de domínio (do francês, arbre de domaine,
vide Dubuc, 1985), entende-se um esquema que defina, ordenadamente, a área, a subárea e o tema da pesquisa a ser empreendida’ (Aubert ).
O mesmo autor observa que, nos casos em que a relação entre os traços
semânticos pertinentes é mais complexa, torna-se útil o uso de ‘grades conceptuais’, que comportam mais subdivisões e inter-relações que a estrutura
de arborescência (vide Medeiros )”, (página 2).
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Não cabe, aqui, nos estendermos nesta análise das diferenças entre uma
árvore e uma rede. Mas uma diferença diz respeito, de perto, ao nosso assunto,
centro e beiradas, é que a árvore se organiza do centro para as beiradas, e uma
rede se organiza igualmente em todos os sentidos. A grade pode se distribuir
de forma absolutamente uniforme, sem qualquer elemento ocupando posição
mais central ou marginal. Talvez por isso as grades se prestem a um maior
número de subdivisões; no entanto, esta diferença pode conter mais divisões,
não é de fato a diferença mais essencial entre árvores e grades. É consequência.
Segundo uma grade, o número de ocorrências não aumenta nem diminui, da sua perspectiva. Por exemplo, digamos que haja uma grade com as
seguintes características: (lado superior da tabela), rabo, orelhas grandes, pelo,
casco, bolsa e antenas, e (lado esquerdo da tabela) cavalo e mosca. Veremos
que se a tabela for preenchida com sim e não, ou x ou vazio, ou 1 e 0, cavalo
e mosca são diferentes. Em tese, se, para utilizar um conceito mais estatístico,
deveria haver um ente qualquer para todas as combinações. Mas, na realidade,
embora seja sempre arriscado fazer tal afirmação, não existe um ente com
rabo, orelhas grandes, pelo, casco, bolsa e antenas (1, 1, 1, 1, 1, 1).
Daí decorrem os problemas de classificação em muitos campos. Se
tomarmos dois ingredientes utilizados na cozinha, entre canela, manjericão, sal, queijo parmesão, suas características são muito menos apropriadas
para a classificação do que plantas e animais. Duas folhas pequenas muito
parecidas podem ter sabor muito diferente, e não há muitas palavras claras
para designar sabores. E muitas vezes algumas características (que permitem
discernir uma folha da outra) são irrelevantes para a culinária.
Marc Guillaume propõe, sempre se referindo à obra de Michel Gérard, Transports e urbanisme (Temps libre, 10, 1984, pp. 83-97) muito topologicamente, os seguintes conceitos:
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“Os modelos de comunicação são, na maior parte das vezes, modelos de
irradiação, o que significa que há um centro, um pólo que irradia (conforme ainda o texto de Gerard). A palavra irradiação pode evocar um modelo
bastante genérico, não somente urbano, que funciona em toda a sociedade
e que costuma ser relacionada com a modernidade. Antes de dar exemplos, é preciso colocá-lo em oposição a outro momento que, precisamente,
dominava antes da época moderna, e que se pode chamar de modelo do
encadeamento. Esse modelo não admite um centro: eu consigo um efeito
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me dirigindo a meu vizinho, que se dirigirá por sua vez a seu vizinho, etc.
O boato funciona por encadeamento, a epidemia se espalha também por
encadeamento (...)”. “Com a mídia se dá a mesma coisa. Pode-se dizer
que as mídias (televisão, rádio, jornais) são dispositivos irradiantes que
se opõem aos boatos (aliás, a primeira gazeta francesa, a de Théophraste
Renaudot, foi encorajada por Richelieu, que precisamente vinha de uma
série de episódios em que fora vítima de boatos)”, página 144.
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Apesar do uso corrente, o desenho tradicionalmente associado a uma
rede é diferente e oposto a uma irradiação. Como afirma o autor acima, em
um encadeamento não há um centro. O encadeamento, sim, tem pois o desenho de uma rede. Fiquemos assim, a árvore (ou irradiação) se opõe à rede
(e encadeamento), embora árvore não seja a mesma coisa que irradiação.
A árvore se parece bastante, realmente, com a difusão de uma notícia
através de um canal de televisão, rádio ou jornal, com a disseminação
de uma doença, ou com a distribuição. Que lembram todos uma árvore
ou os círculos concêntricos. E do outro lado, semelhantes às correntes,
estão círculos que se tocam ou que têm intersecções.
Na rede, se estamos em um ponto e pretendemos chegar a outro ponto, temos pelo menos dois caminhos, sendo que na árvore para se sair de um
ponto para se chegar a outro haverá sempre um único caminho. A árvore
põe de imediato a estrutura topológica de centro e beiradas, a rede não, pelo
contrário, ali é fundamental que não haja nem centro nem beiradas. Assim,
nesse significado preciso, seria equivocado se falar em rede de metrô ou rede
ferroviária e chamar a Internet de rede.
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