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APRESENTAÇAO
Comunicações do ISER abre, com
freqüência, espaço para debates sobre
temas atuais, que causam muita
divergência. O objetivo é trazer a
diversidade de posições existentes dentro
do próprio ISER, ao lado de contribuições
do mundo acadêmico, evitando assim as
posturas normalmente dogmáticas sobre
esses assuntos.

1985, que publicaram artigos, debates
orais transcritos e até mesmo cartas
dirigidas à redação. Desde então, muitos
têm procurado as edições já esgotadas,
mostrando seu interesse por um tema que
permanece atual.
Para facilitar a procura dos leitores,
portanto, e valorizar novamente o debate,
a Comissão Editorial de Comunicações
decidiu reunir todos esses textos e
republicá-los em um único número.

Entre esses debates, certamente o mais
polêmico e o de maior repercussão foi o
que abordou a ''ferramenta marxista".
Foram sete números da revista, de 1983 a

Vamos a ele.
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Oual a medida da
''ferramenta marxista''?
RUBEM CÉSAR FERNANDES
Antropólogo - Museu Nacional

aspecto dentre os vários que causam
polêmica, qual seja: uma imagem
recorrente no discurso dos teólogos que
defendem, na América Latina, a
assimilação das idéias de Marx. Refiro-me
à caracterização do marxismo como "um
instrumento de análise de realidade", algo
como "uma ferramenta de fé". Entende-se
que uma vez limitado à dimensão
instrumental, o marxismo torna-se
compatrvel com as razões últimas da
religião cristã. Evidentemente pode ser
assim, mas que problemas são gerados
por esta solução?

" ••• entre cristianismo y revolución no hay
contradición!"

O refrão cantado pelos cristãos
Sandinistas expressa uma novidade
histórica. O antagonismo secular foi
rompido e deu vez a processos que antes
pareciam fora de cogitação. A Igreja de
formação medieval, que tanto resistiu à
"modernidade", tomou-se campeã dos
"direitos humanos", assimilou noções de
"uma história que caminha" para dias
melhores, e chegou mesmo a incorporar
movimentos que lutam por uma revolução
socialista.

Ferramenta ou talismã?
Tudo isso não se deu sem
problemas, e as conseqüências de largo
prazo permanecem ainda indefinidas,
sendo objeto de disputas em muitos planos
da vida eclesial. Uma das questões em
debate versa sobre a possibilidade de
conciliar o marxismo com a fé cristã. Há
os que dizem sim e os que dizem não,
prova suficiente de que sim, é possível
fazer essa conciliação, mas não sem
problemas. Melhor então indagar sobre o
como da questão, sobre como a
combinação é feita, que dificuldades cria e
como as partes lidam com elas.

Se ê "instrumento", deve ter
medida, limites, um cabo e um rabo, por

assim dizer. Em outras palavras, deve
servir para fazer certas coisas e não servir
para outras. De fato, é isto que ocorre na
prática, e para confirmá-lo menciono em
seguida alguns "objetos" que não se
prestam ao manuseio pela "ferramenta
marxista". Limito-me a exemplos de
interesse para as pastorais populares.
-As sociedades indfgenas, sem
classes, Estado ou mercadorias, sem uma
separação clara entre instituições
Ideológicas e económicas, são resistentes

Vou aqui discutir apenas um
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ao instrumental marxista. Para começar a
entendê-las, é indispensável recorrer à
antropologia inglesa, com Malinowski,
Evans-Pritchard etc., ou à escola
sociológica francesa, de Durkheim e
Mauss a Lévi-Strauss, e também aos
norte-americanos, de Boas no inicio do
século, a outros, como Cüfford Geertz, nos
dias de hoje.

ao invés de pensâ-lo segundo os moldes
do mundo urbano.

As minorias étnicas·e as
nacionalidades pareciam destinadas a
desaparecer,·segundo Marx e Éngel~;
mas, ao contrário, cresceram em vitalidade
e significação no século XX, inclusive nos
pafses desenvolvidos, como os Estados
Unidos e a União Soviética. São fator
crucial, ainda que semi-escondido, em
todas as revoluções socialistas, e no
entanto continuam a ser maltratadas pela
literatura marxista. A dificuldade aqui
consiste no fato de formarem vrnculos de
solidariedade exclusivista no interior das
classes e/ou entre classes, gerando
conflitos e alianças que muitas vezes não
coincidem com a posiç.ão capital/trabalho,
nem podem a ela ser reduzidos sem
violência teórica, simbólica e ffsica. Quem
se interessa pela questão <las "minorias"
necessita consultar toda uma ·Outra
literatura, onde a existência de múltiplas
identidades sociais é devidamente
reconhecida.

- O campesina to, classe de
pequenos proprietários que empregam a
mão-de-obra familiar, encaixa-se mal na
posição "capital/trabalho", que como se
sabe é uma chave analnica central no
marxismo. A rigor, não são "burgueses",
posto que vivem do seu trabalho, mas
tampouco são "proletários", pois que
possuem e dirigem a propriedade na qual
trabalham. Essa ambigüidade
classificatória (segundo os moldes
marxistas) valeu-lhes terrfveis desmandos
no socialismo soviético, oscilando
inicialmente entre favores e perseguições,
e acabando por sofrer uma liquidação em
massa. Ainda hoje, nos pafses do leste
europeu onde sobreviveram, os
camponeses reivindicam a duras penas o
status de "trabalhadores", o qual lhes é
recusado a menos que sejam funcionários
das fazendas coletivas. O campesinato
recuperou uma imagem positiva em meios
marxistas nas últimas décadas, em função
das revoluções no Terceiro Mundo, mas
ainda formam um "objeto" notoriamente
problemático. Seu estudo, diante de tais
percalços, necessita incorporar outras
tradições teóricas e politicas - como, por
exemplo, na própria Rússia, a dos
narodniki, os chamados "populistas
russos". Estes últimos desenvolveram o
seu pensamento em polêmica com o
marxismo, buscando distinguir a
especificidade do modo de vida camponês

-A burocracia ê outro "objeto" que
escapa ao instrumental marxista, uma vez
que se apresenta em todos os nfveis da
sociedade moderna, atravessando-a
verticalmente. Está nas associações
voluntárias, nos sindicatos, nas empresas
(qualquer que seja o regime de
propriedade), nos partidos (qualquer que
seja a ideologia), nas Igrejas (qualquer que
' seja a confissão), no Estado_.(qualquer que seja a fonna de governo). Para en•e~der
melhor de burocracia, não há dúvida, ê
preciso ler Max Weber.
- Relações interpessoais e o
"mundo interior" da subjetividade não têm
lugar adequado em um sistema de
5

certas questões em detrimento de outras.
Cada teoria encontra os seus limites em
outras teorias que são fortes lá onde ela é
fraca.

pensamento rigorosamente montado sobre
representa9ões (sfmbolos e organizações)
coletivas. E nesse plano que as religiões
populares continuam a proliferar apesar
das previsões em contrário, e que outros
"instrumentais" - como o da psicanálise
entre as classes médias - ganham
espaço.

Nesse sentido, toda teoria
';ientffica tem um valor relativ.o, dev.endo
coexistir com outras proposições. Por isso
fala-se em "hipóteses". exige-se rigor na
delimitação do "objeto" de anãlise
(esclarecendo não só o que está dentro
como também o que está fora de
cogitação), cobram-se evidências
publicamente controláveis, e assim por
diante.

-As revoluções socialistas, por
estranho que pareça, formam talvez o
campo em que a literatura marxista seja
mais Garente. Esta disse muito sobre
como che_gar até elas, mas não diz quase
nada de r-evelador sobre os seus conflitos
ir:1ternos. As exigênGias da apologética
r-eGluzirar:n 0 ctiscur~o marxista sobre o
socialismG ao plano das dis)iutas entre
ortodoxias e heresi~. reviver::~do um modo
de lidar com divergências que é anterior ao
s1:1rgimento das ciências modernas. Na
ausência de uma história ou sociologia que
ilumine os )3roblemas dos pafses
socialistas à luz dos seus próprios
te6r-ioos, é indispensável útilizar
espesialis:tas universitários
rw'flte·americanos e europeus 0cidental.s,
·bem como uma variada gama de
aElissidentes".

Há quem derive dessas
caracterfsticas a tese de uma
"neutralidade" ou de uma "objetividade" da
ciência. Não é isto que quero dizer.
Refiro-me ao fato de que aa ciência" é
composta de um conjunto de teorias
divergentes e, em seu meio, igualmente
legftimas, que disputam entre si inclusive
pela definição (delimitação) dos fenômenos
que valem a pena estudar. Cada uma
dessas teorias é parcial, em algum sentido
partisan, implica certas atitudes e orienta a
prática extracientrfica em uma direção
determinada. Mas nenhuma delas esgota a
totalidade das relações significativas,
devendo confrontar-se com outras
perspectivas de entendimento.

Outros exemplos caberiam nessa
lista, mas os mencionados bastam para
ilustrar dois pont0s que desejo ressaltar:

1. Esse estado-de coisas é
absolutamente normal nas ciências
sociais. Uma teoria capaz de dar conta de

Em outras palavras, "a ciência"
não existe no singular, pois é o nome
que se dá a um conjunto de proposições
contraditórias. Ela nada apresenta de
substantivo que seja pacrtico, e os
cientistas, como é notório, são capazes de
discordar praticamente sobre tudo que
conseguem pensar. Assim, a ciência não é
definida pelo conteúdo do que diz (a rigor,
"ela" nada diz), mas pela maneira de lidar

todos os objetos possrveis não faz sentido
para os meios cienlfficos. Cada "ismo" que
se estabe.lece define e explora uma c~rta
problemática, e sua riGJl:leza explicativa
(que, sem dúvida, é grande no marxismo),
está justamente vinculada a essa
limitação, implicando o esclarecimento de
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com as diverg·ências acerca do que é dito
em seu nome. A ciência é uma forma de
comunicação, e nela a relatividade de cada
tes·e é não apenas um fato como também
uma norma. Ar está a sua força e a sua
fraqueza, o seu valor e a sua limita-ç·ão.

p-erceptrveis, campo legnimo da teologia,
que ultrapassa, oo entanto, as medidas da
ciência. "Ferramentas" nessas dimensões
são como a alall.aoca que ergue o mundo,
a chave que abr.e todas as portas, o
tàlismã que iluiTÍI·oa os caminhos.

2. Não é assim que pretende,o
mar:ar.mo, ao menos nas vers.ões que

Fica po.rtartto um problema para os
teólo.gos cristãos que advogam a
ioco.rpor.ação do marxismo como uma
"ferramenta da fé": se for assimilado como
•um instrumento cientfficô", deve ser
r.ela:tiviz.ado, posto num aontexto mais
amplo, lado a lado com outras
perspe·ctivas teóricas e normativas; se, ao
cor'llrár.io, for isôlado como "a chave do
enieJma" recém-descober-ta, gera uma
"sócio-teologia" que, embora se legitime
com a aura da objetividade cientffica,
rompe de fato com os seus princfpios.
Neste caso, a "ferramenta" vira ''talismã",
um instrument0 mâgico, modelo século
XX, na disputa cr.11el pela salvaçã.0
sociológica.

vieram a dominar o seu discurso. Estas
aplicaram os modelos da luta polrti-ca (.e
revolucionária) ao campo das idéias,
dividindo-o em lados antagõniaos, como se
também ar o momento da verdade
anunciasse uma guerr-a civil. Nos an0s de
Stalin, essa noção (p~etensã0) foi
explicitada com todas as letras, dividindo
as ci ências entre "burguesas e proletârias"
-as primeiras , fals as e retrógradas, as
segundas, verdadeiras e progressistas.
Não apenas a história e a sociologia, como
a ffsica, a biologia e até mesm0 a l~ica
foram assim divididas, pr0vocamlo
resultados catastróficos para todos os
envolvidos.

Relações tribals
Com o stalinismo chegou-se aos
limites de uma idéia que ainda hoje é
comum nos círculos marxistas: confudir o
seu pensamento com a ciência enquanto
tal. Em seu quadro teórico estariam os
conceitos adequados para equacionar
todos os problemas imaginâveis. Seria
algo assim como a ciência das ciências, a
realização moderna da noção medieval
que representava a filosofia como "uma
rainha" que sintetiza, articula e governa
todos os domfnios do conhecimento. Seria
"a ciência da história", "um guia para a
ação", "o método de análise da realidade".
Nesses termos, "história", "ação",
"realidade" são algo mais (demais) que
"um objeto". São na verdade o conjunto de
todos os conjuntos de objetos

A imagem da "'ferramenta" pode
ser enganosa em um outro sentido. Suger.e
que o conteúdo do "marxismo" seja claro e
unívoco. No entanto, ele é bem complexo.
No decorrer da sua história, o
marxismo esteve associado, entre outras,
às seguintes orientações filosóficas:
materialismo positivista (Kautski),
positivismo lógico (Neumann),
empfrico-criticismo (Bogdanov),
neokantismo (Adler), hegelianismo
voluntarista (Gramsci), hegelianismo
objetivista (Lukács), existencialismo
(Sartre), estruturalismo (Aithusser). A
prosseguir nessa listagem, dificilmente
encontrarfamos uma corrente filosófica
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contemporânea que não contribufsse para
moldar alguma versão do marxismo.

ordenam o cenãrio das ideologias, o
marxismo forma um discurso comum que
se sobrepõe a muitos discursos, uma
identidade que abrange muitas diferenças.
Possui, sim, uma linguagem própria, que
no entanto é polivalente, multissignificativa,
plurinonnativa. A tribo marxista é
segmentada por muitas facções, no que
não se distingue das demais tribos que
conhecemos.

O mesmo vale para a filosofia
politica. Apesar da imagem corrente de um
bloco monolftico, deu lugar a controvérsias
Internas nas quais as várias vertentes do
pensamento politico moderno fizeram-se
j:)resentes. Conhecemos marxistas
totalitários e liberais, burocráticos e
libertários, tecnocratas e populistas,
nacionalistas e internacionalistas. A lista
não exclui sequer exemplos de um
marxismo fascista, lencontrável em
tendências militantes na Europa de leste.
A heterogeneidade dó universo
marxista não se limita, evidentemente, ao
plano da teoria. Correu mundo, atravessou
oceanos, associou-se a instituições que
lirticulam grupos sociais -os mais diversos:
operãrios da metalurgia e /artesãos de
pequena manufatura; regiões industriais,
camponesas, e mesmo sociedades tribais;
executivos e funcionários subalternos,
soldados e generais, governantes e
governados; Estados aliados ·e Estados
em guerra, nações amigas e inimigas.

Ora, entre tribos, os problemas que
se colocam são da ordem da guerra e da
paz, do conflito e da aliança, um plano em
que não faz sentido falar do •marxismo
como um instrumento". Aqui comandam a
diplomacia, a polrtica e as questões de
identidade, as quais remetem a uma outra
série de questões problemãticas. Observo
apenas, para concluir, que as dificuldades
de relacionamento com a tribo marxista
estão ligadas à sua pretensão de se
confundir com a humanidade do futuro. Ao
se transfonnar em uma doutrina dos
l:stados socialistas, o marxismo
conquistou o privilégio dlíbio de ser
encarado como o único modo legitimo de
ser e de pensar na sociedade que está por
vir.

Em suma, o marxismo abrange um
conjunto de representações tão
heterogéneo quanto o reunido, por
exemplo, sob o nome de •catolicismo". Há
muito deixou de ser teoria pura. Foi
socializado através de uma complexa rede
Institucional, incorporando os problemas e
as alternativas relevantes em diversos
contextos e formando um sem-número de
biografias. Tornou-se, com efeito, um
termo de valor tribal, marca de uma
identidade distintiva, pela qual se pode
morrer ou, ao invés, fazer carreira.

Entre revolução e liberdade
haverá contradição?
Os dois problemas apresentados
possuem um denominador comum. A
pretensão do marxismo ao monopólio do
saber cientifico e a ambição da tribo
marxista de se confundir com a
humanidade são caracterfsticas centrais
do totalitarismo fundado com as
revoluções socialistas. O desgaste deste
regime é hoje um fato notório que não pode
ser evitado por quem se aproxima do
marxismo. Suas conseqüências são tão

Assim como ocorre com o
catolicismo, ou com outros "isrnos" que
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perversas que lançam toda a tradição
revolucionária e socialista em um estado
crftico, a saber se não estarão
necessariamente comprometidas com o
autoritarismo. Será possfvel fundar as
liberdades em uma revolução socialista?
Esta pergunta diffcil está a exigir o
exercfcio da imaginação criadora de todos
os interessados.

renovadores; mas ele não pega quando
aplicado aos meios marxistas. Af aparece
como uma fórmula gasta e conservadora,
incapaz de lidar com os problemas reais.
Se é assim, a assimilação do _
marxismo pelos cristãos - que tantas
novidades trouxe para os meios eclesiais
- corre o risco de se frustrar no contexto
dos movimentos socialistas seculares,
reduzindo-se a uma reanimação fugaz de
um corpo já em decomposição. Uma sorte
tão ingrata somente será evitada se esses
novos leitores de Marx encararem de
frente os problemas gerados pela tradição
que tem feito uso do seu nome.

Sob o prisma dessas indagações, o
argumento do "marxismo como uma
ferramenta da fé" deixa a desejar. Tem
funcionado como um instrumento eficiente
para mexer com as Igrejas, abrindo
espaço para idéias e movimentos

Transcrito de Comunicações do ISER, nP 6,

out. 1983.
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O marxismo como ferramenta
de cristãos
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA
Sociólogo -/SER e UFRJ

salada. Afinal de contas, slmbolos
totêmicos por slmbolos totêmicos ou
dogmas por dogmas, temos mais do que o
suficiente nas Igrejas Cristãs,
particularmente na Católica Romana! É,
creio, nesta liberdade tomada no uso do
marxismo, que os cristãos se diferem da
tribo marxista. A própria expressão
"ferramenta" já indica a pouca deferência
ritual no trato da árvore marxista.
Ferramenta a gente usa; ela não tem valor
em si mesma, mas como instrumento. Se
os sacerdotes da~uela tribo usam o
marxism0 como uma espécie de doutr4Aa
da segurança nacional lá deles, a gente de
cá lamenta, mas não vai chorar Aa árvere
tGtêmiea, Aem fazer ritual de desagravo. É
oem essa alistência profana (e
prGfanadora, para os membres <ilaCiJuela
ilustre tribo~ fóll,le pretendo aqui retomar
a1guns fiJOntos levantados no artigo de
Rumem César Fernandes.

"Porventura colhem-se uvas de espinhos, ou
figos de urtigas?" (ML 7,16)

Qual a medida da ferramenta
marxista? Trata-se de um bom instrumento
para o conhecimento da realidade, ou de
um "talismã"· mágice para desvendar todos
os mistérios da História? Seu uso pelos
cristãos resultará na superação da
contradição entre revolução e liberdade, ou
não será mais do que a reanimação fugaz
tlle um corpo já em decomposição? Estas
são ~uestébes levarnaolas filOT Rubem
César Fer-Ranc;Jes, em reoorrte arti~e
JD.tmrtiooc.W Em1l Oemuntcaçées d.o ISEPI. 6.
AfJR!Weit<il a Gte~-a jil8J'a j0.§ar minha lel\lha
111a fQg~:~eire.
~l!(ber;n César ~e que 0
mfll'*isme é l!lm 11te.r:m0 <!le valor trihlal,

lr.larca de uma ideflttd.adé &'stinlival'. Rojs
é. Mós, os e.rJstãos. per.ter.reemos a o.u!ra
tr.íbo, temos o:cttra rnan~a d.i$1intiV.a.., outros
s1mli>m:les totêrtúoo:s. Ror i:sso mesmo,
quar.~Si!> mos a}!)r-o:ximar.nos do maN<Jsme
estamos a fim de o.slliler os seus f~l0S,
sem maior-es consideraçê:es pelo fatGl Gle
ser ou não o mencismo a êrvore totêmica
de uma graAde e coofusa trib@.
Certamente cometemos fM9tanações ao
marxismo, comendo seus frutos fora dos
rituais e às vezes fazendo com eles uma

A Fer~amenla é de Cabo Grande
Flubem César coloca fora do
J
alcaru:le <iW marxismo uma série de
<Jtljetos: H SGeieGiades indfgenas, o
camJi>esmato, as minGJias étnicas, a
burocracia, as relações interpessoais e as
revoluções socialistas. A meu ver, ele
encurtou demais o cabo da ferramenta.
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Para o caso das sociedades indfgenas,
"sem classes, Estado, mercadorias, sem
uma clara separação entre instituições
ideológicas e económicas", basta pensar
no obra de M. Godelier, que de modo
nenhum é menos cientrfica do que
Malinowski, Evans-Pritchard ou
Lévi-Strauss. Mais particularmente,
lembro os nomes de Fr. Houtart e G.
Lemercinier, em seus estudos sobre as
religiões na Ásia (Sri-Lanka e Kerala,
respectivamente). Desde que não se
cometa o absurdo de se projetar nas
formaç0es sociais pré-capitalistas os
elementos próprios ao modo de produção
capitalista, elas podem ser perfeitamente
estudadas pela teoria marxista.

porque quase nada conheço sobre a sua
teoria.
Enfim, ficam de fora do campo
alcançado pela ferramenta marxista as
relações interpessoais e o "mundo
interior". De fato, enquanto concepção da
história, a teoria marxista não nos ajuda a
entender as subjetividades. É preciso dar
vez e voz a Freud e seus colegas, porque
para o marxismo entrar lá seria preciso
v.irar o cabo da ferramenta: ela está
voltada para a objetividade da história, e
não para a subjetividade dos que fazem a
história; ela alcança a lógica de
funcionamento e de transformação dos
sistemas, mas não a intencionaliefade
dos indivfduos.

No caso do campesinato, estou de acordo
quando se diz que o marxismo não
produziu uma teoria sociológica a respeito,
mas não podemos ignorar as perspicazes
análises de Mao-Tsé-Tung sobre os
camponeses na China. É verdade que a
primeira delas lhe valeu até um
afastamento de cargo n0 interier de Partid0
Comunista per divergir aa teoria ortodox-a,
mas 0 certo é que ela e&té ar. Mal!>
teor:iz0u, sim, solõre o carnjãesiAalo oomo
classe rev0lucionária Nã0 teorioou sob a
forma cientrtioa, acadêmica, prõpria ao
pensamento ooic:!ental; mas ignorar sua
coRtribuição ao marxismo seria red1:1zi-lo à
sua formulação ocidental, para não diz"8r
soviética ...

O Marxismo nãe é uma Fe.rramenta
Igual a Outras
Na sua crftica ao stalinismo,
Rubem César r-efuta a sua pretensão a ser
a única ciência eR(!uanto tal, e prQpÕe que
um instr.umento oientffioo deve ser Jl>Osto
'ljaoo a lad0 e0m outras perspeotivas
teóricas e normativas". É digno, justGJ,
~âvel e salutar oritiear a pretensão ele
quem pense ser o marxismo a úAioa
ciêneia certa e verdadeira e considere
todas as demais sórdidas ideologias a
serviço da burguesia. Ou é tudo ciência,
eu é tudo ideelogia. E por que não
ooAsiderar tudo como ciência, e esta como
uma !erma de ideologia? Não vejo
vergenha nenhuma em professar uma
iseologia, seja ela cientffica, de senso
comum ou religiosa. Atire a primeira pedra
quem não tiver ideologia!

Quanto às minorias étnicas e à
burocracia, não posso falar nada, porque
não estou por dentro do assunto. Pode ser
que haja teoria marxista sobre o assunto,
pode ser que não haja. Mas não vejo nada
que impeça o cabo da ferramenta de
chegar até lá. O mesmo vale para as
revoluções socialistas: não falo nada,

Mas isso não significa que todas.
as teorias cientfficas são vinho da mesma
pipa, ficando a gosto do freguês a escolha
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sociais. Por isso, ao adotar uma teoria
como paradigma de pesquisa e de
explicação da realidade, fazemos uma
escolha na qual somos respaldados por
um setor da comunidade cientffica - a
nossa "escola" -, e não por outros. O
valor dessa escolha serâ dado pela
capacidade de a teoria escolhida ajudar ou não -a entender o nosso objeto de
conhecimento. É na prãtica que se testa
uma afirmação cientflica. Se uma teoria
não serve para entender- e, dizemos
alguns, transformar - o mundo social, a
história, pode ir para o museu das
ciências. Se, ao contrârio, ela nos ajuda a
entender e agir- inclusive como
•engenharia social", de conservação da
sociedade estabelecida, no caso do
funcionalismo -, é porque ela (ainda) estâ
viva, tem eficâria histórica. Ora, apesar do
stalinismo e do dogmatismo, o marxismo
lem sido capaz de explicar o modo de
produção capitalista e sua transformação.
Neste sentido, ele estâ viva, e pode ser
legitimamente usada pelos cientistas
sociais. Se é a melhor, ou não, é questão
de escolha, que a própria comunidade
cientffica não é capaz (ainda?) de fazer.

entre uma ou outra, facultados inclusive
coquetéis. Se adotamos como paradigma
o empiricismo inglês, vemos a realidade de
um jeito; se partimos do funcionalismo de
Parsons, o mundo jâ fica outro; se nosso
guia é o estruturalismo de Lévi-Strauss,
jogamos os dois primeiros fora e só
queremos ver o mundo como articulação
de estruturas; se, enfim, adotamos o
paradigma teórico marxista, vamos ver
coisas que antes nem imaginâvamos
existirem. Qualquer pessoa que jâ tenha
passado por essa forma de "mobilidade
Intelectual", convertendo-se de um
paradigma em outro, saberá perfeitamente
do que estou falando. Não se trata, pois,
de colocar teorias lado a lado, mas de
tomar uma como paradigma e a partir dela
e em referência a ela assimilar as
contribuições que outras possam dar.
Na escolha da teoria que vai
ocupar a função de paradigma influem não
poucos fatores, e uma das diferenças
entre as ciências sociais e as ciências
ffsicas e naturais é que a comunidade
cientifica não chegou (ainda?) a um
consenso sobre qual a teoria que deve
ocupar a posição de paradigma. Th. Kuhn
bem mostra isso. Não hã qurmico que não
reconheça Lé!.voisier como pai fundador,
ffsico que não reverencie Newton, nem
astrõnomo que renegue Copérnico. Talvez
na psicanâlise jâ exista também uma
teoria paradigmâtica, pois hoje Freud já
caiu no gosto do povo. Mas nas ciências
sociais, cada escola cientifica - grande ou
pequena - tem seu ancestral e só a ele
presta culto, na esperança de que um dia
ele venha a ser consagrado como o
teórico fundador, merecedor de um
livro-texto a ser ministrado a todos os
alunos daquelas ciências para divulgar sua
teoria como o paradigma dos cientistas

O Marxismo é uma Ferramenta da
Prática (e não da Fé)
Se hã um prindpio sobre o qual
Marx sempre insistiu é a vinculação entre
teoria e prâtica. Sua concepção
materialista da história é uma ''teoria da
prática", e fora da prática ela perde
sentido. Quando a teoria marxista vira
tema de debate na academia e nas
universidades, dâ para desconfiar que
alguma coisa estâ fora do eixo. Ou a
academia estâ inserida na prática - e
quando falo de prâtica refiro-me à prática
de transformação social, de superação
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Mas ele mesmo dizia que não era
marxista. Gramsci falava de "filosofia da
prãxis". Se a tribo soviética já registrou
·marxismo" como marca patente da
Academia de Ciência lã deles, a gente se
conteta em comer os frutos sem brigar
pela árvore. Certamente as tribos cristãs
não vão brigar pelo marxismo como ãvore
totêmica. Mais que isso, estou certo de
que, se no decorrer do processo de
libertação popular for elaborada uma teoria
melhor e mais completa do que a teoria
marxista, trocaremos de uma árvore para
outra sem cerimônia. Afinal, o
compromisso dos cristãos - pelo menos
em algumas linhagens dessa enorme tribo
- é com a prática, é com a libertação do
Povo de Deus oprimido, pois é ali que
nossa fé mostra os sinais do Reino de
Deus.

dialética do capitalismo - ou o marxismo
virou o fio e tornou-se um puro sistema de
idéias. É como teoria da prática que o
marxismo interessa aos cristãos. Como
doutrina ou como sistema metaffsico, já
temos uma refinada produção intelectual,
tecida ao longo de três mil anos por
profetas, doutores, monges, papas, santos
e santas, que deixa o marxismo no
chinelo.

Ferramenta da prática não é
ferramenta da fé. A fé, como a teoria
cientffica, nos ajuda a ler a prática, a
entendê-la, a lhe dar sentido. Assim como
·Receita de mulher'', de Vinfcius de
Moraes, não nega a validade de um
caprtulo de anatomia sobre o corpo
feminino, também a leitura da prática com
os óculos da fé não impede sua leitura
com óculos cientrficos. A leitura cientrfica
da realidade e a prática que nela
realizamos - seja ela uma leitura orientada
pela teoria marxista, seja por outra teoriaindepende da leitura que fazemos a partir
da nossa fé - ou ausência de fé. Podemos
analisar o Movimento Popular no Brasil
independentemente de ver ou não nele um
sinal do Reino de Deus, um passo na
caminhada de libertação do Povo de Deus.
Mas para fazer uma leitura a partir da fê
não posso dizer que o Movimento Popular
é um sinal do Reino se não fizer uma
análise com o que a ciência tem de melhor
a oferecer. E ar não vejo outro instrumento,
I
.
outra ferramenta melhor do que a que fo1
sendo fo~ada no decorrer das próprias
lutas populares no interior das sociedades
capitalistas. Podemos chamá-la de
marxismo, ou dar-lhe outro nome. Em
homenagem ao homem que sistematizou
essa teoria como ferramenta de análise da
1
prática, nós a chamamos de marxismo.

Concluindo, o marxismo é
ferramenta, sim. Pode ser bem ou mal
usada, inclusive pode ser transformada em
talismã e vir a ser venerada por ela mesma;
mas não é uma ferramenta qualquer. Não
brotou de alguma mente ociosa, mas da
reflexão cientffica sobre as lutas populares.
Enquanto estiver sendo feita a reflexão
cientrfica sobre as lutas populares essa
teoria estará sendo modificada, como uma
ferramenta que é aperfeiçoada enquanto
vai sendo usada. Sua medida é dada pela
prática, pois consta de uma série de
princfpios teóricos e
metodológicos que orientam a análise da
realidade social considerada mais do que
afirmações e conteúdos. É como
ferramenta de conhecimento da realidade,
como uma ferramenta da prática, que o
marxismo é útil aos cristãos, como aliás é
útil a todos os que participam de
movimentos populares contra a opressão
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Diálogo sobre a "ferramenta"
FRANCISCO CARTAXO ROLIM
SockJiogo - UFF

Jurandlr É pena que não esteja entre nós
um teólogo da Teologia da Libertação, pois
nosso bate-papo seria sem dúvida mais
animado e proveitoso. Esta expressão não
está no texto mas na cabeça do autor,
Rubem César, quando diz que vai discutir
um aspecto polêmico, •qual seja: uma
imagem recorrente no discurso dos
teólogos que defendem, na Amêr.ica Latina,
a assimilação das idéi·as de Marx". Como
ando interessado no asst:~r.tto, vou
começar refletindo sobre o eAWlCiado
deste texto que o Ítalo me passo.l:J. Não sei
se "ferramenta marxista" foi ti·r-ado de
ai!!Jum desses teólogos, mas se foi, per:~so,
caberia ver o contexto deornde sail:J. ~ã:o
me par~ce acertado tomar uma e>Xpressão,
isoladamente, e meter a lelillila.
"Ferramenta", instrumento que deve ter
medida, um "cabo e um rabo", qt:Je a gente
sai puxando de um lado e do Ol:Jtro,
dizendo aqui dá, aqui dá pol:lGO, ali nem se
fala - isso está me cheir-ando a
positivismo. Como se a realidade fosse um
monte de coisas que a gente mede,
metrifica, pesa, numerando os limites.

posição capital/trabalho etc." Posso
admitir que ê uma maneira de falar. Mas,
em assunto tão delicado, "encaixar" pega
mal numa discussão. Por ora ê uma
tabelinha que quero fazer com o Jurandir.
Deixo pra depois discutir o conteúdo.
Assim digo que esta história de medir toma
aqt:Ji a imagem de enfiar numa caixa ou
escaninho. Tudo isso morre quando a
gente pensa que a oposição
capital/trabalho ê uma relação estrutural e
estrutur.ante numa sociedade capitalista,
um ad, um para, como dizia meu professor
de comwnicação, mas não estático e sim
dinâmico. Sigr:tifica que toda vez que,
numa sociedade capitalista, penso
"trabalho", v.ou ao encontro de uma
relação ol:J de v-árias, uma das ql!lais ê
fundamental. Gostaria de acrescentar a
at:Jsência da dialé1ica no texto. Dialêtica
s.ujeito/objeto, processo interno à história,
está fora do texto, pensado e escrito sob o
olhar severo da tal ferramenta. Para Marx,
o que importa no capital não é coisa, como
também mercadoria não é coisa. Coisa ê
aparência. Aqui, ferramenta, balança,
contabilidade trabalham pra valer.
Lembro-me que uma das criticas de Marx
a Feuerbach é que para este o mundo
sensfvel ê despojado das relações e da
ação humana que o produz.

Ítalo É isso ar. Esta mesma impressão eu
tive. E, mais ainda, quado bati os olhos
nesta frase: "campesinato, classe formada
de pequenos proprietários que empregam
a mão-de-obra familiar, encaixa-se mal na
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Marx, assimiladas nesta modalidade do
discurso teológico. E por que se vai a
Marx e não, por exemplo, ao funcionalismo
ou ao estruturalismo? Das idéias de Miux,
qual delas serviu de fio entrelaçador do
discurso teológico? Outra questão não
discutida. O leitor vê, sem muito esforço,
que a este termo médio -nova maneira de
fazer teologia - o texto não faz a menor
alusão. Assim, o de que se trata, como
aparece no texto, é ambfguo. E, ainda, se
o texto se dirige, como parece, a um grupo
de teólogos, caberia caracterizar, mesmo
sumariamente, a preocupação que os
anima nessa nova maneira de elaborar um
saber teológico.

Rollm Tudo quanto vocês estão falando
eu também penso. Mas gostaria de
salientar um problema anterior, só para
ordenar um pouco nossa conversa: de que
trata o texto? A quem fala? E fala a
propósito de quê? Logo no infcio diz que
vai discutir o discurso de teólogos
latino-americanos e a assimilação por
parte deles das idéias de Marx. O termo
teólogo tem no texto uma extensão restrita.
Mas como, por outro lado, nem todos os
teólogos, na América Latina, estão
preocupados com uma nova maneira de
fazer teologia, caberia aqui outra restrição
de can~ter qualitativo. Estou pensando em
teólogos católicos, claro. E são os
teólogos preocupados numa nova maneira
de outros tempos que vão ver o que Marx
tem para lhes dizer. Assim, assimilação
das idéias de Marx por parte de teólogos
passa por esta mediação - a nova
maneira de fazer teologia. Ora, esta nova
maneira de pensar teologia não vem das
idéias de Marx, que combateu a teologia
do seu tempo. Pelo contrário: é esta nova
maneira de elaborar um saber teológico
que levou teólogos a Marx. E aqui fico
pensando: se o texto ficasse só na
discussão deste problema, seria sem
dúvida uma grande discussão. Entendo
que o que assinalei é fundamental para se
ver, de um lado, de que trata o texto, a
quem se dirige, e, do outro, de que se trata
realmente. No texto, a relação entre
teólogos, na América Latina, e assimilação
por parte deles das idéias de Marx é clara,
assimilação defendida pelos mesmos. Ora,
salvo melhor jufzo, esta não é a questão.
Trata-se de, a partir de uma maneira de
fazer teologia, diferente da maneira da
teologia tradicional - sem que isso
implique destruição desta-, ver a relação
que estâ tendo esta maneira nova de
construir um saber teológico e as idéias de

ítalo Este esclarecimento me pareceu
oportuno. Voltarei a lhe pedir mais detalhes.
Mas na minha cabeça roda agora uma
confusão. Isso porque o texto também fala
em conciliação entre fé cristã e marxismo.
Vou ver se consigo sair dela. Parece-me
que fé, mesmo não cristã, é uma coisa, e
teologia é outra. Aprendi num curso de
teologia que esta tem um discurso
racional, embora seu ponto de partida seja
a fê - quero dizer o que é tido como
revelado. Um teólogo poderia deixar de ter
fé? Esta expressão é um pouco imprópria,
pois dâ a idéia de se carregar alguma
coisa. Queria dizer viver a fé. Se alguém
pode viver sua fé sem ser teólogo e se não
é impossfvel a um teólogo perder a fé e
continuar teólogo, entendo que uma coisa
é conciliar fê cristã e marxismo, e outra é
discurso teológico e assimilar id.éias de
Marx. Estou me lembrando aqui dessas
histórias da Idade Média. Um dia foram
correndo chamar Tomâs de Aquino para
ver Cristo vivinho, na missa. "Vai ver,
Tomâs." E tomâs respondeu, parado no
mesmo lugar: "Não preciso. Jâ sei pela fê."
O teólogo não respondeu com a teologia: é
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anteriormente, vou tentar um adendo.
Trata-se da teologia na América Latina.
Isso o texto marca muito a propósito. O
que estã ocorrendo hoje nem sempre foi
assim. Não é uma novidade no sentido
comum do termo. Mas o que hã de novo é
a maneira de se trabalhar teologia como
saber cientffico. Ou seja, o modo como
este saber implica um discurso diferente
do que se fazia na teologia chamada
clássica. Os problemas teológicos, no
catolicismo, postos séculos atrãs, ou
mesmo na Europa hoje, não são os
mesmos que se colocam para a América
Latina. Eis um problema de fundamental
importância que não aparece no texto do
Rubem. A chamada Teologia da
Libertação, ou simplesmente Teologia,
como lembra Clodovis, tem seus olhos
voltados para um cenário muito concreto,
historicamente social, a realidade concreta
vivida por nossa gente, com sua religião,
suas lutas, sua fome, o desnrvel social que
separa milhares de pessoas de outras
bem instaladas, bem abastadas. A
consciência desta realidade sentida por
essa gente pobre, que ao mesmo tempo
se movimenta para sair desta situação,
vem cativando, no sentido de cativar de
Exupery, a sensibilidade de teólogos, não
de todos. Esta teologia não se faz em
gabinetes de especialistas, com suas
janelas fechadas para não entrarem os
rumores da população lã de fora: estã
sendo elaborada com os pés e a cabeça,
com o olhar e o sentir. Sei de teólogos que
ensinam metade do ano e a outra metade
pensam e trabalham no meio do povo. Isso
significa teologia sendo elaborada no
concreto e com o concreto social, reflexão
teológica ligada a uma procura da
inteligência da realidade vivida. Isso nem é
pragmatismo nem esnobismo. A exigência
intelectual tem aqui o mesmo rigor que

a transubstanciação - respondeu pela fé.
Quem não fosse teólogo e vivesse sua fé,
poderia dar idêntica resposta. E aqui me
pergunto: qual o interesse que tem a fé em
se conciliar com o marxismo? Uma
umbandista, vivendo sua fé, não estã
preocupada em conciliar sua fé com o
marxismo nem com outra coisa.
Parece-me que fé estâ num outro plano,
numa relação com realidades, imaginárias
ou não, fora da sociedade. Uma coisa é
discutir marxismo e religião, outra é
discutir discurso teológico e idéias de
Marx. A discussão cabe, mas em planos
diferentes. Pelo que li em Marx - e aqui
quero assinalar que houve uma evolução
no modo de tratar este problema-, religião
é encarada como ideologia, como
produzida socialmente pelo homens
religiosos. Tem um domrnio próprio, não
totalmente autónomo, e com funções
polrticas. Mas o aspecto transcendente, o
extra-social, ele não o encara nem era
assunto dele, como também não foi levado
em conta por Gramsci a religião. Muita
coisa boa disse Marx a propósito de
religião, por exemplo, quando fala do
mediador alienante, a ideologia religiosa se
tornando monopólio nas mãos dos
doutrinadores, sacerdotes e pastores·.
Acho que teólogos podem estudar este
aspecto, e o fazem, mas isso não estã
implicado diretamente na relação
discurso teológico e marxismo. Gostaria
que alguém completasse, e de ouvir mais
explicitação sobre aquela maneira nova de
fazer teologia.

Rolim Acho que você tem razão e me
alegrei com sua explanação. Penso que
sua tarefa de jornalista, ao lado dos
estudos, não é nada fâcil, pois não anda à
cata de furos. Mas voltemos ao texto,
teologia/marxtsmo. À ressalva que fiz,
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antes, e até mais. A teologia chamada
clássica não dava condições de organizar
um discurso coerente com a nessa
realidade hoje. Esta nova maneira de fazer
teôlogia não contradiz a anterior, a
tradicional, não a quer destruir. A teologia
continua partindo da fé, mas buscando
uma mediação analltiGa do social
latino-americano. Em vez de o Rubem
discutir mediação analltica, em que
consiste, emprega uma terminologia
mecanicista, positivista - medição por algo
tendo cabo e rabo. Ora, dentre as diversas
maneiras de entender a realidade social
nossa, vêem os teólogos empenhados
nesta nova maneir<a de fazer teologia que a
análise marxista é a que melhor se presta,
a mais plausfvel. Se hã dogmatismo nos
tjue assim fazem, seria o caso de mostrar
to;;n dades concr-etos onGie o deigmatismo
disteroe a real;dade. Mostrar em que e
como isse está ocorrendo. Também não
l>i!!JI'lifica sócio-teologia. A teolegia guarda
&el!l discurso próprio. Recordo aqui o qt~e
diz1a ClodG>vis a propósito -da nova
pr.amlemâtica da teologia: ela "pretemde
peAsar a fé em função e deRtro da
história". Ora, o Q.Ue 110me parece ser uma
grande lacuna ne texto é nãG situar de
safda este posiciGnamento da teolo@ia.
halo Vejo ejue você tocou num ponto em
que venh0 pensar:~do hã algum tempo: a
história, as práticas de transformação
social. Hoje, as sociedades
latinb-americanas se empenham em
er:~coRtrar caminhos para uma mudança,
como se estivessem car.~sadas de viver o
qt~e sempre viveram, iste é, se@mentos
sociais, pr.incipalmente as camadas
populares. Pelo eJWe voeê me falo.t:J,
entenGlo tilUe a n0va maneira de fazer
teologia vai pedir às idéias de Marx uma
mãozinha valiosa. Marx, pelo que me

recordo, não propôs uma teoria pura para
daf tirar conseqüências práticas; isso
outras teoria.s fazem. Mas ensinou a
pensar a partir da prática. Estou pensando
prâxis como matéria do próprio
pensamento analltico (prâxis, isto é,
atividade transformada do mundo mater.ial,
incorporando a natureza ao homem,
transformadora ainda das realidades
sociais). Estabeleceu assim um laço
concreto entre teoria e realidade, o que
não quer dizer que a prática seja o retrato
da teoria. Esta coisa de retrato anda na
cabeça de muita gente, quando diz
apontando para os pafses de leste: olha lã
o retrato das idéias de Marx! Pensar a
realidade no que esta tem de mais
escondido, oculto, real, é desvelar o seu
segredo, é a percepção de que nas coisas
que se faz está uma atividade humana, e
nesta as relações. Lembro-me agora de
uma entrevista com um pedreiro que
acabava de fazer uma sala de aula num
colégio particular: "Ela está pronta e é
trabalho meu. Só que o que fiz não vai
servir pros meus filhos, nem pros filhos de
muita gente assim como eu. O trabalho é
meu, mas fiz um mundo pros outros."
Muita gente vê apenas coisas, o que teca
e sensibiliza os sentidos. Não vê que ne
munde das coisas reside uma relação
entre nós e os ou~ros, relação que toma
sua forma exacerbada na separação e na
exclusão. Ora, isso é importante quando a
Teologia da Libertação chama o marxismo
para mostrar a realidade social que se
quer transformar. Não são as coisas que
importa mudar; são as relações sociais
caracterizadas de uma sociedade ende o
indivfc:luo como tal não tem sentido, mas no
seio destas relações. Assim, o social não
é coisa para pensar e medir, a não ser
seus elementos materiais. É complexo, é
produção material, cultural e organização
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polrtica. O ponto que quero reforçar,
lembrando o que foi dito antes, é que o que
a teologia busca não é medição,
metragem, mas uma mediação 'analltica,
isto é, entender a sociedade que se faz e
se transforma, à luz de uma reflexão que
por objeto a prãxis, a atividade
transformadora. Assim, a transformação
está no cerne da análise, não é guiada de
fora, e não hã teoria de um lado e receitas
de práticas do outro. Prâxis no
pensamento de Marx e mediação analltica
na teologia, êta discussão pra valer! Como
toda discussão vale pelo enriquecimento
que produz, esta sem dúvida alguma só

eer<~cr-eta homem/natureza, as diversas
modalidades de trabaltro, se poderia
Che9ar a analisar também estes grupos.
tllós ficamos um pouco surpresos com o
que estã no texto, qUando se pensa que
classe social não é uma categoria
universal abstraia, mas estã ligada a uma
etapa histórica da divisão social do
trabalho. Isso não é de Marx ("o que eu
trouxe de novo foi demonstrar que a
existência de classes está somente ligada
a fases históricas determinadas da
produção")g

ítalo Deixe-me acrescentar uma outra
coisa: e a luta dos rndios pelas soas
terras, isso não conta? Não representa
uma pro.gressiva caminhada dessas
populações contra a "roubalheira do
branco", como diria Juruna? 0ecerto o
~utor não i~nora estes conflitos, mas
simplesmente os silenciou.

faria enriquecer.
Rolim Quero apenas acrescentar que a
realidade social latino-americana não é a
mesma que a dos parses europeus. Por
isso não se trata de transpor para cá
modelos de lã, nem aplicar mecanicamente
as idéias de Marx à nossa situação. O que
se tem de fazer, penso, é aAalisar objetiva
e cuidadosamente nossa realldaee,
repensando os conceitos de Marx,
tomando em consideração as pistas que
abriu. Por isso os exemplos dad0s r-~o
texto só têm o mérito de chamar a atenção
para não se fazer cópia. No mais, estão
fora do nosso próprio es~aço. Também
não se despreza o que outros disseram,
mas, para empregar uma imagem um tanto
material, não se pode jogar no mesmo
saco conceitos destes e daqueles. Não se
trata de um amâlgama, de uma colcha de
retalhos. Nem isso seria válido quando se
serve das idéias de Marx.
Jurandir Eu pensei nisso quando li os
exeml)los trazidos pelo texto. Pergunto-me
ainda: por que tomar classes sociais,
Estado etc para as sociedades indfgenas?
Entendo que se tomasse trabalho, relação

Jumndir Estou pensando aqui nos
camponeses do Brasil. Senti falta no texto
de uma indicação ao "18 Brumârío", onde
Marx aAalisa um contexto concreto,
trabalhand0 C011'1 classes, e ar fala em
camponeses. Mas, cerno o autor do· texto
Aão esM preocupado senão com
classificar e medir, talvez por isso tenha
deixado de lado aquele texto. As lutas no
campo, no caso brasileiro, desaparecem
diante da preocupação de classfficar: "A
rigor [os camponeses], não sEo
'burgueses', posto que vivem do seu
trabalho, mas tampouco são 'proletários',
, posto que possuem e dirigem a
propriedade na qual trabalham".
Hã assim uma "ambigüidade classificatória
(segundo os moldes marxistas)". Tal
situação não se encaixa, ou "encaixa-se
mal na oposição capital/trabalho". Como
não estou preocupado em classificar, tomo
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medula dos camponeses". Não estamos
assistindo hoje à burguesia sugar o
sangue e a r:nedula dos nossos
camponeses? E dos nossos posseiros?

o texto de Marx que me esclarece muito
mais: "Na medida em que os
camponeses ... opõem a sua maneira de
viver, os interesses deles, a sua cultura
aos das outras classes [inclusive a
burguesia, penso eu] formam uma classe."
Mas acrescenta: "Na medida em que
existe entre eles apenas uma ligação local
e a semelhança de seus interesses não
cria comunidade alguma, vinculação
nacional nenhuma nem têm organização
politica, nesse sentido e nessa medida
não constituem uma classe." Aqui a
preocupação não é classificar; mas a
dinâmica das classes num contexto
concreto, ou seja, numa formação social
numa fase particular. Para ele, Marx,
classe social estâ longe de ser conceito,
coisa, algo estático. Principalmente
quando se tem sob os olhos um contexto
concreto. O que gostaria de salientar é que
classes sociais são relações dinâmicas,
que não se caracterizam apenas pelas
relações de produção, mas envolvem
relações .politicas e-ideológicas. É claro, o
contexto a que se refere Marx é bem
diferente do nosso. Mas o texto do "18
Brumário" vale para uma anátise concreta
de classes, da mesma forma que outros
textos.

Jurandlr Você lembrou bem. Embora a
situação daquela época francesa seja
diferente da nossa, a análise de Marx é
incontestavelmente pertinente e
orientadora de outras a serem feitas em
contextos onde algumas semelhanças
aparecem. Gostaria de acrescentar- me
servindo aqui de lanni, ao analisar a área
rural de Conceição do Araguaia - o
seguinte: a relação capital/trabalho
atravessa a ârea rural em vArias
dimensões, a começar pela produção dos
pequenos proprietários e posseiros.
Produção não exclusivamente destinada à
manutenção familiar, mas comportando um
excedente. Ora, esse excedente escapa
das mãos dos pequenos proprietários.
Para onde vai? De vez que os preços
pelos quais o vendem são ditados,
impostos mesmo, pela burguesia
comercial e a eles se sujeitam, há uma
relação de dominação do capital sobre
este excedente. E aqui vem a propósito a
observação de Marx. Isolados e presos
pelos laços locais, inexistente a
solidariedade comunitarizante entre eles,
são vitimas da ganância do capital que
lhes arranca o excedente da produçãq.o
que equivale a dizer que mesmo do
produto do trabalho do pequeno
proprietârio, do pequeno agricultor, o
capital vai tirando uma parte do produto.
Sob a imposição dos preços pelo
comprador diminui o poder aquisitivo dos
camponeses que ficam sem condições de
melhoria de vida.

ítalo Vou entrar na linha só para dar um
acréscimo. Há naquele texto de Marx, que
você lembrou muito bem, elementos
valiosos que nos fazem pensar na
situação brasileira que vivemos na área
rural. Diz que os camponeses serviram
para a subida de Lufs Bonaparte ao poder,
o qual se considerava representante deles,
quando na realidade representava os
interesses da burguesia. Assim, esta
"castiga-os com estados de sftio,
expedições punitivas". Mais ainda, ela se
tornou o "vampiro a sugar o sangue e

Rolim Não quero atrapalhar sua
exposição, que me parece interessante.
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Só para lembrar, dizia Manuel da
Conceição, em seu depoimento publicado
na Vozes ("Essa terra é nossa''), que o
maior contribuinte do dfzimo de uma igreja
pentecostal era um comerciante local e
este era contra o paiol comunitário dos
posseiros e a reorganização dos
sindicatos rurais.

pela relação social capitalista Neste nfvel/
outras relações de produção ou de trabalho
existem configurando outra classe, esta
dominada também, posicionada não no
interior da relação de antagonismo, mas
face a esta, e que compreende um
conjunto de assalariados não produtores
diretos, de sitiantes, posseiros etc. Por
não distinguir estes dois nfveis, e ainda por
andar buscando classificar, ele não
percebeu os nfv.eis diferentes na análise
de classes. E no nfvel de formação social
pode-se analisar as classes que
dinamicamente se posicionam como
classes, no sentido em que Marx assinala
no M18 Brumário".

Jurandir Aquele negócio dos preços
impostos é só um aspecto. Um outro é a
complexidade do nosso meio rural,
recortado por várias formas de
trabalhadores rurais, como posseiros,
pequenos proprietários, meeiros, diaristas
etc., cruzamentos destas formas, sob a
pressão de trabalhos complementares
como suplemento do sustento familiar,
como é o caso de pequenos sitiantes, nas
proximidades de vilas e cidades, que se
tornam ao mesmo tempo artesãos. Tudo
isso é um quadro rural extremamente
complexo que cabe analisar
cuidadosamente e com cautela. Ainda
mais, é fora de qualquer dúvida que a
expulsão de pequenos sitiantes e de
posseiros de suas terras e roçados não
ocorre por acaso. Pela pressão de novos
donos, sim.

ltalo Embora sua reflexão seja oportuna,
me deu a impressão de ser um tanto
formal. Não que não seja válida, mas
gostaria que explicitasse um pouco mais.

Rolim Aqueles nfveis são importantes
para a análise de classes. Numa formação
social é preciso distinguir entre as
relações de trabalho a que é
caracterizadora de uma sociedade
capitalista. A esta relação as demais estão
subordinadas, e é preciso ver como está
ocorrendo esta dominação do capital nos
vários segmentos da sociedade. Falou-se
aqui em excedente do produto do trabalho
do pequeno proprietário ou mesmo dos
posseiros. Isso significa que este trabalho
não visa apenas ao sustento familiar, mas
tem um excedente que vai ao mercado.
Uma parte do valor deste excedente
escapa do pequeno proprietário - é uma
forma de exploração sob o domfnio do
capital. Esta relação capital/trabalho,
dominante em nossa sociedade capitalista,
estende-se não apenas aonde
encontramos diretamente o trabalho, mas
também a outros nfveis. Vou me referir,

Rollm A tudo quanto vocês disseram
queria apenas acrescentar um ponto. Uma
coisa é ver classe social à luz do conceito
teórico de modo de produção capitalista.
Aqui falamos de duas classes
fundamentais, capitalista e produtor direto.
É o que Rubem quer dizer quando fala em
burguesia e proletariado. Essa é uma
maneira de classificar. Significa que estas
classes estão no interior da relação
dominação/subordinação, relação de
separação/exclusão. O outro nfvel de
análise é o da formação social, ou nrvel
concreto de uma sociedade caracterizada
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sumariamente, à reprodução da população
que implica nascimentos e mortes. Estes
não são um fenômeno natural, mas estão
ligados a outros fatores. A mortalidade é
um desgaste do trabalho. O consumo da
força de trabalho não devidamente
retribufda em conseqüência da apropriação
de parte do produto é irreparável. Os
nfveis espedficos de mortalidade
dependem dos nfveis de exploração da
força de trabalho. A mortalidade das
classes não trabalhadoras é o inverso da
que ocorre com as trabalhadoras,
principalmente as do campo, pequenos
proprietários inclufdos, precisamente
porque não há nas primeiras consumo da
força de trabalho. O que desejo indicar
com isso é que a relação de oposição
capital/trabalho atravessa os mais
variados nfveis da sociedade, o da
reprodução da população, o da saúde,
habitaç~o. instrução etc. Todos estes
aspectos são apanhados pela Teologia da
Libertação enquanto identificadores das
camadas pobres cuja situação social, na
sociedade capitalista, passa pela relação
capital/trabalho.

que o próprio Weber, ao estudar o
judafsmo, fala em determinação - termo
que empreg~- da organização sistemática
do corpo sacerdotal pelas mudanças
económicas em curso na época.
Organização e burocratização do culto, o
que implica implementação de técnicas
contra a proliferação de profetas. Segundo,
é um dado con creto, em nosso conte xto. É
o fato de que, em várias comunidades
eclesiais de base, es tá surgindo
contestação e recusa à burocracia
I eclesiástica por parte dos que vivem nas
bases. É um dado que merece reflexão.

Rolim Para não nos alongarmos muito,
pois estamos discutindo também idéias
nossas, gostaria de saltar agora para os
pontos que o Rubem apresenta como
conclusões do que percebeu no texto dele.
O leitor poderá perceber que os pontos
destacados - relativamente do saber
científico e dogmatismo - se aplicam a
qualquer domfnio, mesmo a questões
teológicas. Parece-me que estes pontos
estão soltos, principalmente quando
sentimos que desapareceram os
personagens a que o texto se dirige- os
tais teólogos defensores da assimilação
das idéias de Marx. O que gostaria de
haver encontrado é uma discussão sobre
os tipos de análise desses teólogos, como
esta é conduzida e trabalhada, implicando
dogmatismo. Então a discussão seria
proveitosa. O fato de afirmar que
marxismo é "chave que abre todas as
portas", "talismã que resolve todos os
problemas imaginários", é por demais
simplista. Esta maneira de tratar associada
à busca de classificação aparece em
formulações como esta - Gramsci,
hegelianismo voluntarista. Se não se vai
discutir o problema, me pergunto se uma
simples afirmação como esta não é

Jurandir Num dos aspectos ou, comq
você disse, nfveis que a relação
capital/trabalho atravessa, não estaria
também a burocracia? Claro, Weber é
importante para estudar este problema. Se
há o risco de reducionismo em Marx, maior
será em Weber, onde as coisas são mais
complicadas. Isso não dispensa conhecer
Weber quanto à problemática da
burocracia. Queria assinalar dois pontos.
Primeiro, burocracia não é domfnio
inteiramente autOnomo; seria desfigurã-la
se a gente fosse encará-la só em domfnios
particulares - Igreja, fâbricas etc. Hã ~ue
ser vista em referência à totalidade social
e às transformações desta. Lembro-me
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também uma maneira de ser dogmático, do
dogmatismo que o texto mesmo Ç~cusa nos
outros.

ítalo Tirando a advertência sobre o
dogmatismo, coisa que vale para qualquer
procedimento científico e também para o
próprio texto, este me deu uma impressão
clara de andar só de uma banda, só num
rumo, sem ter a plasticidade de descortinar
variados aspectos. E esse lado só foi o
caráter negativo que o atravessa de ponta
a ponta. Até mesmo quando confessa que
o marxismo é esclarecedor, isso fica
escuro pelo efeito das negras tintas com
que se pintou a tal da ferramenta.
Rolim Vou retomar sua imagem de andar
só de um lado, numa direção, sem olhar
para o outro. Isso conduziu o Rubem a um
desvio, desvio do que pretendia discutir.
Desapareceu dos seus olhos o
personagem com quem disse no inicio que
iria discutir, a quem iria falar. Este
personagem não falou à fala do Rubem.
No texto ele se limita a escutar, como
qualquer urn de nós, menos em nossa
conversa. Ainda esse desvio conduziu a
um escuro lugar, o do pessimismo. "A
assimilação do marxismo pelos cristãos
I[teólogos?- pergunto] .•. reduz-se a uma
reanimação fugaz de urn corpo jâ ern
decomposição." Creio que quando
teólogos, buscando uma nova face da
teologia, incorporam na análise da
realidade brasileira e latino-americana urna
mediação analftica que lhes aparece corno
capaz de descobri-la, de os fazer
entendê-la, é para melhor perceberem que
o que está apodrecido é esta realidade,
sob a ação devastadora da estrutura
capitalista. E nesse caso não é o que

revela, o que descobre onde está a
corrosão, que está apodrecido: é a própria
realidade. Se a esta ainda resta alguma
consciência, alguma força, ela tenta cobrir
a face deteriorada com as próprias mãos.
Mas não logra exterminar os movimentos
revitalizadores, não para recompor tecidos
podres, mas novos. Com isso quero dizer,
para finalizar, que está em curso uma
experiência nossa, sobre a qual nos cabe
debruçar, analisá-la, a partir dela. Uma
caminhada, não guiada por talismã mágico, .
mas pelo movimento interno, pelos seus
próprios passos, pela capacidade
reformuladora, intelectual e moral,
capacidade de compreender e de sentir o
pulsar do coração das massas, seus
anseios, seu andar, ainda que lento, sua
coragem. Caminhada-experiência
fazendo sua história, através de marchas
e contramarchas, mas sempre olhando
para a frente. É aqui que vejo os teólogos
com sua maneir? nova de fazer teologia,
não como quem de fora é mero
espectador,
mas a ela ligados. Vejo teólogos, pastores,
bispos, padres e leigos, juntos, falando uns
dos outros, as idéias se reformulando pela
experiência e, enriquecidas, voltando a ela.
Isso está sacudindo a Igreja- à
Católica, me refiro. E aqui, Rubem, você
me permite dizer: o que está mexendo com
a Igreja é, mais do que as idéias de Marx,
muitas vezes apresentadas, mal criticadas
como pretexto para se passar à margem
do verdadeiro problema, mais do que isso
(falando agora da teologia), é o próprio
empreendimento, com sua postura
diferente, de elaborar um saber teológico
que abala.e questiona a estrutura
eclesiástica, em busca de uma inovação
eclesial, não desprendida da história dos
homens, mas andando ao lado dos que
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andam também preocupados na
construção de sua existência social e
humana.

dez. 1983
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O totalitarismo é,ou não é,

um problema?
RUBEM C~SAR FERNANDES
Antropólogo - Museu Nacional

O Problema

entanto, deveria bastar para um pequeno
artigo.

Essa discussão tem um ar de briga de
famOia. Crescemos no mesmo movimento
estudantil- JUC, ACA, UNE, Partidão,
Cuba ... e vinte anos depois ainda nos
indagamos se dá para (e se é
recomendável) conciliar marxismo e
cristianismo. Questões de famOia são
ditrceis de esquecer. Confesso, no
entanto, que o fasdnio que o marxismo
exerceu um dia sobre a nossa geração
torna-se para mim cada vez mais distante.
Se há os que não sentem assim, é sinal de
que fizemos experiências distintas; mas,
com franqueza, há fatos que não podem
ser ignorados sem que se caia no
anacronismo. Meu propósito, quando falei
de ''ferramenta", foi lembrar um desses
fatos inescapáveis: o nome do •marxismo"
está associado ao de "totalitarismo", e de
tal maneira que não dá para lembrar de um
sem pensar no outro.

Com argumentos discutrveis (eles sempre
o são), apontei para um problema: a
associação entre marxismo e totalitarismo
(manifesta, entre outros aspectos omitidos,
pela pretensão ao monopólio do saber
científico e pela ambição da tribo marxista
de se confundir com a humanidade
legftima). Pedro e Rolim reagiram
apegando-se aos argumentos e deixando
o problema de lado. Rolim deu as costas
dizendo que é um problema europeu.
Esqueceu-se que o totalitarismo
revolucionário, de inspiração marxista,
conquistou o poder justamente nos parses
periféricos e mantém ainda um certo
sex-appeal apenas nos pafses do Terceiro
Mundo. Pedro também evitou ó problema,
e com uma justificação pragmática
pretende comer os frutos sem olhar a
árvore. Mas••. "Porventura colhem-se uvas
de espinhos, ou figos de urtigas?"

Aceito o reparo do Rolim de que o artigo
sobre a "ferramenta" deixa muito por dizer.
Seria necessário indagar sobre o modo da
assimilação do marx1smo na.Teologia da
Ubertação, compreender a seleção de
temas e conceitos, situá-la em seu
contexto próprio que é teológico,
eclesiástico e pastoral. O que foi dito, no

Diria mais. Apesar das intenções em
contrário, as respostas de Pedro e Rolim
não só evitaram o problema como
avançaram idéias que têm sido utilizadas,
de longa data, para justificar as pretensões
totalitárias do marxismo. Não vejo
necessidade em seguir esse caminho, já
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marxismo com o populismo na Rússia.
"Minorias" étnicas foram tratadas numa
ótica marxi~ta por sociólogos paulistas. E
assim por diante.

trilhado e corrofdo, para orientar uma
"opção preferencial pelos pobres". Vejo-o,
antes, como a trilha de uma armadilha. É
por esta razão, e com o espfrito de uma
divergência fraterna, situada na
"esquerda" pelo que ela tem de recusa do
"direito" opressivo que ar está, que voto à
carga, contente pela possibilidade de
discussão.

A questão não é saber se "o cabo da
ferramente chega lá", mas indagar sobre a
qualidade dos seus produtos .
Explicando-me melhor, com a liberdade
sumária permitida pelas Comunicações
do ISER, diria assim:

Objetos e Ferramentas
1. No primeiro artigo, arrolei uma série de
"objetos" que não se ajustariam ao
manuseio pela "ferramenta marxista". Em
resposta, Pedro citou autores e Roim
argumentou, ambos em defesa da
relevância do marxismo para o estudo das
sociedades lndfgenas e do campesinato.
Ficaram de fora "minorias" étnicas,
questão nacional, burocracia (Rolim aqui
acenou para uma integração de Weber em
Marx), relações interpessoais, e ...
revoluções socialistas. Não é pouco o que
ficou de fora.

- Há objetos para os quais a contribuição
marxista é fundamental, embora
evidentemente discutfvel (está ar a
oposição capital/trabalho e suas
implicações para o conjunto das relações
sociais);
- Há outros objetos para os quais a
contribuição marxista é menor (incluiria ar
as sociedades indfgenas, apesar de
Godelier, a burocracia, relações
interlintrapessoais etc);
- Há outros, ainda, para os quais a
contribuição marxista é problemática, no
sentido de que tem gerado significativas
dissensões internas, sendo confrontada,
por outro lado, por outras perspectivas que
também se pretendem expressivas de
grupos sociais oprimidos (é o caso do
campesinato, das etnias, da questão
nacional, das revolu ções socialistas etc.).

Pedro, no entanto (e Rolim, com outras
palavras), foi além, dizendo "não vejo nada
que impeça o cabo da ferramenta chegar
até lá ... ". Tampouco eu vejo impedimento
para que marxistas tratem de quaisquer
objetos cientificamente, inclusive aqueles
de natureza inter ou intrapessoal, os
únicos excluk:los pelo Pedro. O livro de
Marcuse aproximando Freud e Marx, por
exemplo, foi muito lido nas universidades
americanas. Até mesmo a biologia de
Lisenko ocupa, sem dúvida, um lugar
(ainda que tragicómico) na história das
ciências do século XX. A "questão
nacional" foi matéria bem discutida nos
partidos social-democratas do centro
europeu antes da 1~ Guerra. O
campesinato foi tema-chav e na ruptura do

Em outras palavras, procurei argumentar,
com exemplos sumários, que a
metodologia marxista não é
necessariamente bem-sucedida em todas
as circunstâncias. As respostas de Pedro
e Rolim sugerem, ao contrário, que para
eles o instrumental marxista deve ser, a
priori, adequado ao entendimento de todos
os objetos sociais . Por que essa
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resistência a relativizar o marxismo?

problematizam as relações sociais a partir
de um determinado feixe de questões sobre sociedades tribais, etnias,
nacionalidades, rituais, estruturas do
cotidiano, partidos pollticos, campesinato,
meios de comunicação, profissões, preços
etc. Via de regra, essas teorias medianas
estão vinculadas às grandes sfnteses de
maneira difusa, recobrindo-as e/ou
contradizendo-as parcialmente. Hã muitas
pontas soltas no tecido das ciências
sociais.

2. Concordo que a imagem do "marxismo
como uma ferramenta" sugere, como diz
Rolim, que se pense o social como "coisa"
ao invés de pensâ-lo como um conjunto de
relações. Mas a imagem não é minha, e
confesso que também não gosto dela.
Aceitei-a como um artiffcio de linguagem,
para então insistir no ponto que me
interessava, qual seja: se é "ferramenta",
então deve ter medida, servir para
algumas coisas e não para outras.
A listagem de "objetos" que não se
ajustam ao seu manuseio exacerbou o
aspecto "coisificante" da metáfora, mas hã
uma salda para o raciocfnio
excessivamente positivista denunciado por
Rolim. Basta pensar os "instrumentos de
análise" como diferentes totalizações, e os
seus "objetos" como diversas construções
teóricas ("projeções") de um mesmo
campo empírico ("prático").

Pensando nessa linha, a linguagem
relacional é perfeitamente compatrvel com
a relatividade das proposições cientificas:
certas estruturas explicativas (marxismo,
inclusive) realçam fenômenos e
significados não valorizados por outras, e
vice-versa.
3. Pedro resiste à relativização do
marxismo por razões de coerência. Evita
os ecléticos e busca problemas e
soluções no interior de um único
"paradigma". A isso responderia com
Clifford Geertz, que"... nada é tão coerente
quanto a fantasia de um paranóico ou uma
estória contada por um malandro". Entre a
paranóia (''todas as coisas se relacionam")
e a esquizofrenia ("a união de partes em
contradição"), hâ de haver um campo
considerável de sanidade, ainda que
relativa ela também ... Claro, hã
"marxismo", "funcionalismo",
"estruturalismo", "historicismo" etc. A
discussão, no entanto, refere-se à maneira
como concebemos o relacionamento entre
esses e os outros "ismos" do pensamento
social.

Por exemplo: em termos marxistas, a
oposição "capital/trabalho" é tida como a
relação estruturante do conjunto de
relações obtidas no "capitalismo"; jâ em
termos .weberianos, é a "racionalização"
das relações, a todos os nfveis da
sociedade, que nos dâ a "relação
estruturante" dos "tempos modernos". No
primeiro ponto de vista, a oposição
"capitalismo/socialismo" é fundamental; no
segundo, é secundária diante de um
processo que caracteriza o conjunto da
sociedade contemporânea.
Reconhecidamente, não são muitas as
·~otalizações" com o nfvel de abrangência
e atualidade sociológica alcançado pelas
teorias de Marx e Weber. Mas, por outro
lado, existe, sim, um variadfssimo leque de
teorias de médio alcance, que

A ortodoxia marxista foi mestra em traçar
fronteiras de separação entre " escolas de
pensamento". Diria que, pretendendo ser
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radicalmente separada, e cuidando
zelosamente para dar realidade
1nstituicional à sua separação, mapeou o
mundo ao redor à sua imagem e
semelhança, como se fosse povoado de
instituições pensantes. No mapa cognitivo
da ortodoxia marxista, cada "ismo"
corresponderia a uma "escola de
pensamento", "uma classe" (ou "setor de
classe", para os mais sutis), "um partido"
etc.

confunde com a "verdade", com o "real"
ou com a "moral". Seu valor é
intrinsecamente relativo, e suas limitações
são esclarecidas nos termos de outros
•paradigmas". O conceito evocado pelo
Pedro estaria melhor ao meu lado nessa
discussão. Ademais, um paradigma é
desacreditado na medida em que não seja
capaz de equacionar problemas cuja
relevância se impõe. É a sorte que
ameaça o marxismo enquanto os seus
pensadores não decidirem, em termos
claros, se o totalitarismo é ou não é um
problema. Aliás, hã importantes teóricos
marxistas empenhados em rever a
tradição à luz deste problema. É
lamentável, apenas, que ainda sejam aves
raras na América Latina.

Meu propósito foi relativizar o valor dessas
fronteiras, e haveria muito a dizer nessa
direç~o. Parece claro que os "ismos", ou
"paradigmas", interpenetram-se no
pensamento social. No marxismo, por
exemplo, encontram-se tendências do
•funcionalismo", "estruturalismo",
"historicismo" e, sugeri, de qualquer outro
"ismo" que obtenha ressonância. A
piuralidade .existente no campo intelectual
reapàrece no interior do marxismo,
recolocando ai a questão de como lidar
com as diferenças, apesar dos esforços
unificadores.

O Pluralismo Esquecido Dos
Movimentos Populares
Pedro ajuntou um argumento para o lugar
privilegiado que, aos seus olhos, o
marxismo teria entre as várias tendências
das ciências sociais. Ele seria a ciência da
luta de c!asses. Em suas palavras: " ... não
vejo outro instrumento, outra ferramenta
melhor do que a que foi sendo forjada no
decorrer das próprias lutas populares no
interior das sociedades capitalistas.
Podemos chamã-la de marxismo, ou
dar-lhe outro nome. Em homenagem ao
homem que sistematizou essa teoria como
ferramenta de análise da prática, nós a
chamamos de marxismo".

A ortodoxia marxista enfrentou o problema
através de purificações periódicas,
reforçando dessa maneira os seus limites
externos. A obsessão pelas fronteiras que
tem caracterizado o pensamento marxista,
aproximando-o da tradição inquisitorial, é
um outro aspecto da questão que estamos
discutindo.
Se as diferenças internas sobrevivem à
violência dos expurgos, o próprio estatuto
da coerência necessita ser repensado.
Como não é o caso de se estender aqui
sobre essa questão, lembraria, apenas,
que o conceito de "paradigma" ajuda a
escapar ao dilema entre dogmatismo e
ecletismo: um •paradigma" não se

Essa caracterização reproduz uma idéia
que estã fixada na memória seletiva da
ortodoxia marxista. É parte constituinte da
imagem que ela projeta de si mesma, e é
um poderoso conceito inibidor de tantos
quantos se aproximem dos movimentos
populares com uma outra ideologia. Se o
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marxismo é a ciência formada com e para
as classes populares, é preciso chegar
tirando o chapéu, desculpando-se pelo
atraso de quem só agora vem chegando,
cuidando-se para não ofendê-lo com
palavras impróprias.

movimentos religiosos e etnias nos
Estados Unidos. O próprio "marxismo" já
constitufdo como sistema doutrinário dos
partidos social-democratas, era profunda e
explicitamente diferenciado em termos
filosóficos, sociológicos e polfticos.

Ora, as parcelas populares (tradições,
religiões, organizações civis, partidos,
recursos, direitos) sob domfnio marxista
estão a pedir atitudes menos reverentes.
Ao invés de repetir a ortodoxia, é tempo de
refrescar a memória. Indagar, por exemplo,
quando se impôs essa idéia de que o
marxismo é a ciência da luta de classes,
por que canais, contra que outras idéias.
Voltar à história, em suma.

.A implosão da 22 Internacional e a vitória
bolchevique modificaram esse quadro. O
movimento operário foi dividido, em quase
toda a sua extensão, pela controvérsia
entre uma internacional sediada em
Moscou e as demais correntes,
remanescentes e várias tradições. Foi
nesse contexto de várias entreguerras
que a memória seletiva da ortodoxia
marxista impôs-se internacionalmente,
adquirindo foros de quase verdade.
Instalou-se então a alternativa
"marxista/luta de classes/revolução", de
um lado, "variedades de
'ismos'/conciliações de classe/desvios",
de outro. Notou-se que essa era a versão
veiculada pelo Comintem contra a qual
muito se fez e se falou, mas numa posição
defensiva diante da hegenomia simbólica
resultante da vitória bolchevique.

Até a Primeira Guerra Mundial, o
panorama das lutas populares nos pafses
capitalistas era de tal maneira diferenciado,
que falar de uma sfntese não teria
câbimento. Eis alguns dados, só para
lembrar: no séc. XIX, na Inglaterra, as
·lutas operárias aglutinavam-se no
chartismo e no nascente Partido
Trabalhista; na Comuna de Paris,
predominavam as teorias de Proudhon;
nas regiões mediterrâneas, Bakunim se
destacava; no mundo eslavo, o
. narodnitchestvo, que traduzimos por
"populismo russo"; nos Estados Unidos,
toda uma outra história. Não é à toa que
Marx não conseguiu consolidar uma
maioria (ainda que heterogênea) diante da
oposição de Bakunim, preferindo enterrar a
1~ Internacional em Nova Iorque.
Os infcios do séc. XX acrescentaram à
multiplicidade. Basta lembrar trabalhistas e
fabianos na Inglaterra; os nomes de
Proudhon, ainda, e de Jaurés e Sorel na
França; o anarquismo na Itália e na
Espanha; os Social-Revolucionários na
Rú ss 1a; a combinação de sindicalismo,

A obra de Marx continuou a ser
apropriada, e criativamente, à margem do
bolchevismo, mas de maneira difusa,
combinada a outras linhas de pensamento,
sofrendo múltiplas revisões; enquanto que
o conceito de "marxismo" como um
sistema claro e unfvoco, "um guia para
,ação", "a ciência da luta de classes",
girava em torno de Moscou, contraposto a
um leque variadfssimo de tradições,
tachadas alternativamente de "utópicas",
tradeunistas", "revisionistas",
"oportunistas" etc. etc.
Assim é a memória, orientada por razões
conjunturais. Quando se olha de novo, as
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evidências chegam a contrariá-la da forma
mais cristalina: marginal.na Inglaterra
(capitalismo modelo), nos Estados Unidos
(liberalismo modelo), na França (modelo de
pensamento polftico) até o entreguerras;
hegemónico apenas no centro europeu,
fragmentando-se ar sob o impacto da
guerra e da vitória bolchevique. É certo
que o marxismo foi meramente um
parceiro entre outros, e de peso menor,
nas lutas populares dos principais
pafses capitalistas.

É nessa história, Pedro, que se encontra a
transformação da obra de Marx em
"marxismo". Abstraf-la, pretendendo que o
nome expresse simplesmente "uma
homenagem ao homem", não convence,
pois "marxismo" não é nome próprio para
uma obra de autor. É, sim, o resultado
de uma socialização seletiva de suas
obras, através de congressos,
comentários, manuais, rituais, disputas,
julgamentos e outras obras de outros
autores integrados ou marginais ao
conjunto estruturado resultante de todos
esses processos. O marxismo está para
os escritos de Marx assim como o
cristianismo para os evangelhos. Tratá-lo
como pura "ciência da prática" seria o
mesmo que pensar o cristianismo
mergulhando nos evangelhos e pouco se
importando pela história das igrejas, seitas
e heresias cristãs. Há muitos que fazem
assim, mas em nome da fé, pela
revelação. Em nome da ciência, já não dá.

práticas.lsso outras teorias fazem. Ma s
ensinou a pensar a partir da prática, estou
pensando práxis como matéria do próprio
pensamento analftico. (... ) Estabeleceu
assim um laço concreto entre teoria e
realidade" (minha ênfase).
O tema é complexo e já rendeu rios de
tinta de escrever, como tudo que toca o
idealismo alemão. Sua incorporação no
discurso das pastorais renovadas é um
outro tema que merece estudo à parte.
Limito-me aqui a duas observações
pertinentes à presente troca de idéias·.
1. Embora o conceito de práxis ou
"prática" fosse objeto de divergências
acirradas entre marxistas, exerceu uma
importante função legitimadora da
autoridade. Para fora, permitia separar
epistemologicamente o marxismo dos
demais "ismos" que se apresentassem.
No tempo, foi a chave para uma
historiosofia que o colocava como a
resolução final das antinomias que
atormentaram não só os filósofos de toda s
as épocas como a própria sociedade
humana, dilacerada, como se lia na
Ideologia alemã, pela separação entre
trabalho intelectual e manual. Na sincronia,
permitia classificar os "ismos"
concorrentes como"ideologias", no sentido
de "falsa consci8ncia", expressões
idealizadas de interesses inconfessáveis.
Para dentro, o argumento da "prática"
estruturava a racionalização da disputa
pelo poder Jegftimo no interior do campo
marxista. Abria-se, então, em múltiplas
significações, segundo a posição de quem
falava. Entre ortodoxias, heresias e
bruxarias, o confronto articulava
Interpretações divergentes da "prática"
que a um tempo os unificava e dividia.

Práxis e Práticas
Rolim, por sua vez, caracterizou a
supremacia epistemológica do marxismo
pela superação das antinomias entre o
dizer e o fazer: "Marx (... ) não propôs uma
teoria pura para dar tirar conseqüências
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Voltando ao ponto. A prãxis, como o
conjunto de todas as prãticas, guarda o (s)
seu (s) sentido (s) num plano que
transcende o pensamento analftico. Seus
desfgnios, como os da providência,
promissores e terrfveis a um só tempo,
não se submetem ao cálculo dos agentes
que dela participam. Sempre
condicionados por posições/opções
especificas, os agentes não alcançam
imaginar o conjunto das possibilidades,
nem conseguem manipulã-las todas.
Fazem jufzos sobre o todo, naturalmente,
mas através de saltos da emoção e do
pensamento que no discurso religioso
denominamos "atos de fé". Projetam,
assim, imagens dfspares da totalidade em
que se movem, e não hã como discernir
entre elas, a não ser por renovados atos
de fé e de poder.

Como escolher entre interpretações
divergentes de uma "prãtica" comum?
Entre práticos, como decidir quem tem
razão? Á única resposta possfvel é:
"impondo-se, praticamente", pois não há
evidência empfrica ou dedução teórica que
resolva essas questões. Uma vez que se
suponha alcançada a reconciliação entre o
dizer e o fazer, o problema da verdade
confunde-se com o problema do poder. É
natural, portanto, que a hegemonia do
argumento prático fique, via de regra, com
aqueles que controlam os meios de
comunicação.
Com efeito, a pr~xis funciona tão bem
como argumento de autoridade porque ela,
assim como revelação, sempre dá razão a
quem fala, ao menos aos olhos daquele
que fala.
2. Salvo melhor jufzo, tomar "a práxis
como matéria do pensamento analrtico" é
um contra-senso. Se ela é a conjunção do
passivo e do ativo, analisá-la implica
''interrompê-la", "fixa-lá" em um dos seus
perfis . Se ela abrange um conjunto de
possibilidades, das quais umas se
realizam e outras se perdem, só serã
analisável no fim da festa, quando o pior,
ou melhor, jã passou. Participando dos
seus processos, acompanhando os seus
movimentos, o que dela se pode esperar é
que seja feli z, que nela "os aspectos
objetivos e subjetivos" combinem-se
harmoniosamente. O jovem Marx
acreditava (tese terceira sobre Feuerbach)
que essa coincidência feliz caracterizaria
justamente "a prática revolucionária". Mas
isso já faz muito tempo. Pelo que tudo
inrl1 ca, quem hoje se interessar pela
história das revoluções fará melhor em
unaginã-las sob o prisma das tragédias.

Convém, portanto, distinguir com clareza
entre pr~xis e "práticas", aquela sendo a
totalidade resultante de muitas destas.
Nossas "práticas", sim, analisamos, com a
medida dos fins limitados a que nos
propomos (uma greve, uma viagem, um
casamento, um projeto de mudança); e
ainda assim com dificuldades, pois no
fundo sabemos que as últimas
conseqüências, resultantes do conjunto
das prãticas nossas a alheias, de fato a
Deus pertencem.

A Censura Na Leitura Dos Jornais
Além dos argumentos, gostaria de
comentar um aspecto do tom que
perpassa os artigos de Pedro e Rolim.
Espanta-me a facilidade com que
conseguem desvencilhar-se da carga
pesada que se arrasta com o marxismo.
Rolim chega a indagar " ... mas afinal, do
que se trata?" Para ser breve, diria:
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"socialização dos meios de produção"
gerou a estrutura social mais centralizada
de que se tem notfcia na história; que o
pensamento foi, novamente, ordenado pelo
embate entre ortodoxias e heresias; que o
judiciário identifica a acusação com a voz
da autoridade e faz da confissão o objetivo
primordial do processo; que o sistema
penitenciário compõe um goulag
incompatrvel com os direitos humanos; que
o estilo de vida é autoritário e a moral
conservadora; que nessa tradição a
polftica está pensada como uma guerra (de
classes); que as biografias formadas
nessa história estão atormentadas; que
exemplos como esses poderiam ser
multiplicados ad nauseam; e ainda assim
não diriam da missa um terço.

trata-se justamente da "prática" do
marxismo, dos fatos e das muitas relações
comprometedoras que foram efetivamente
estabelecidas.
Refiro-me ao noticiário dos jornais: que a
União Soviética e os EUA dividiram o
mundo em áreas de influência,
garantindo-se o direito de invadir, prender,
arrebentar e mentir; que a União Soviética,
e Cuba com ela, bloqueraram na ONU os
protestos contra a violação dos direitos
humanos na Argentina; que a China
apressou-se a travar relações com
Pinochet; que o Vietnã invadiu Cambodja;
que em Cambodja as cidades foram
esvaziadas compulsoriamente matando
milhões no processo; que nos países
socialistas (URSS e Cuba, inclusive), o
racionamento de alimentos continua a ser
necessário, enquanto a arte militar excede
em produtividade; que nesses países, os
direitos civis dos trabalhadores foram
erradicados, perdendo-se a independência
sindical, as associações voluntárias de
protesto, o direito de greve, a imprensa
alternativa, as disputas eleitorais, o próprio
direito de fazer política em qualquer sentido
que não seja o de bater palmas e louvar as
autoridades; que camponeses foram
massacrados aos milhões; nações inteiras
transladadas de um continente para outro
por razões de Estado; minorias étnicas
discriminadas; profissionais liberais
humilhados; religiões perseguidas;
universidades, imprensa, rádio, TV, teatro,
pintura, poesia, balé, marionetes
submetidos à mais rigorosa censura
preventiva; que o marxismo, por curiosas
inversões, tornou-se um gerador de
super-heróis que não ficam só no cinema,
tais como Lenin, Stalin, Mao, Tito,
Ho-Shi-Min, Kim-Mii-Sung, Fidel; que em
complemento ao "culto à personalidade", a

E, no entanto, é possível ler os jornais e
descartar todos esses fatos como se
pertencessem a um outro mundo que não
nos concerne. Acho isso um espanto.

Última Palavra?
Quando postas no papel nossas
diferenças parecem insuperáveis; e
apesar disso, continuamos trabalhando
juntos e a querer fazê-lo mais e melhor. Na
prática, estamos vivendo e aprendendo o
pluralismo.
Recapitulando as questões discutidas - os
"ismos" em ciências sociais, a memória
dos movimentos populares, práticas e
práxis -, noto que Pedro e Rolim tendem a
pensar no singular, enquanto que eu
procuro o plural. É que o interesse pelo
totalitarismo estragou o meu gosto por
sistemas unificadores. Contudo, o fato de
que caibamos em uma oposição tão nll:ida,
entre o singular e o plural, é sinal de que
não estamos tão distantes assim.
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Certamente temos muito em comum, bem
mais do que as réplicas e trêplicas deixam
transparecer. Tanto assim é verdade, que
insistimos em continuar a discussão:

Tornara que saibamos como continuA-la,
sem a preocupação em pronunciar uma
última palavra.
Transcrito de Comunicações do ISER,
mar. 1984.
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O uso do''marxismo''

em teologia
CLODOV/S BOFF
Teólogo

1. Significação !Básica do
"Marxismo" para um Teólogo

totalidade social, articulada em seus
diferentes nfveis, satisfaz ao desejo de
racionalidade e sbbretudo de intervenção
social (politica).

Para apreciar o "marxismo" não é bom
entrar na discussão de problemas parciais
que ele suscita, mas importa considerar o
que ele representa globalmente aos olhos
de um teólogo. Eis aqui alguns valores que
ele exprime e que fazem seu poder de
atração:
1Q) O "marxismo" representa uma teoria e
uma prática da história a partir dos
oprimidos. Não são muitas as
interpretações do mundo que partem de
baixo, que privilegiam o lugar do pobre, do
último, do exclufdo. Desse ponto de vista,
a religião judeu-cristã encontra no
marxismo uma afinidade muito grande. Por
isso mesmo, Mounier costumava dizer que
antes de atacar o "marxismo" pensava
quatro ou cinco vezes, por medo de atacar
ao mesmo tempo os oprimidos.

2Q) O "marxismo" procura compreender a
sociedade como um todo e não separada
em diferentes partes, constituindo cada
uma objeto de uma ciência distinta. E essa
compreensão da totalidade social arranca
de baixo, do nfvel econômico, e a partir
dele entende como se estrutura, funciona e
se move uma sociedade. Essa visão de

3Q) O "marxismo" está voltado
decididamente à ação sobre a sociedade.
É uma teoria que se quer ligada
intimamente à prática. Portanto, não é
apenas interpretação da realidade social,
mas também vontade de sua
transformação. É também "teoria da
revolução". E para quem vive imerso na
"esterqueira da contradição", ou, se se
quer, no mundo da injustiça ou dos
injustiçados, esse traço mostra sua mais
extrema relevância.
4Q) Um outro traço - altamente significativo
, para um teólogo - presente no "marxismo"
é seu caráter utópico, no melhor sentido
deste termo. Na verdade, essa corrente
coloca na perspectiva histórica a imagem
de uma sociedade reconciliada de um
mundo de irmãos. Ela pretende mostrar a
viabilidade histórica desse futuro e
inclusive o caminho para lá chegar.
Haveria ainda outras significações no
"marxismo" que tocam de perto e no fundo
a um te'ólogo, tal corno pensa e vive hoje
em nosso continente. Mas bastam estas
para entrever por que lado se dá a relação
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da teologia com essa corrente.

rigor e, a novos tftulos e rotundamente, por
um homem de fé que é o teólogo.

2. Regras de uso do "Marxismo"
pela Teologia

Por isso mesmo, a relação do teólogo com
os textos de Marx não é uma "relação
sacerdotal" (Bourdieu), como quando se
aborda a Sagrada Escritura. Não existem
para ele "sagradas escrituras marxistas",
nem Marx é para ele um oráculo. Seria
transformA-lo em fetiche, um talismã, um
novo pitão e o totem de uma imensa e
varieg·ada tribo.
O que é o "marxismo" como ciência? Isso
vai ser explicitado brevemente nos pontos
que seguem.

Foi dito que os teólogos consideram o
"marxismo" como uma ''ferramenta". O
que aqui interessa não é verificar como é
essa ferramenta, sua "medida", seu "cabo
e rabo". Sobretudo porque uma teoria
como o "marxismo" não é uma coisa
assim tão simples como uma "ferramenta".
Essa metãfora serve para fins didãticos,
mas não pode substituir um conceito. É
melhor aqui empregar o termo "mediação",
que tem um caráter mais teórico e ao
mesmo tempo mais flexfvel. Mas, se é
para ficar com a metáfora da ''ferramenta",
a questão mais importante nesse caso é
discutir como ela vai ser usada, as leis de
sua utilização. Aqui vão algumas, tais
como são explfcita ou implicitamente
intencionadas e usadas na prãtica da
"teologia da libertação":

2!!) A teologia usa o "marxismo" como
método cientffico.
Quer-se aqui sublinhar que essa corrente
é tomada mais como um modo de abordar
a realidade social que como um sistema
acabado. É verdade que o •marxismo" é
também sistema, ou melhor, produziu
sistemas diferenciados. É só lembrar os
autores marxistas e suas produções
distintas e até contraditórias. Tudo isso
ten;~ seu valor. Contudo, o que mais
importa é tomar o "marxismo" como um
conjunto de princfpios fundamentais para a
inteligência da sociedade. Isso é que é, na
raiz, o "marxismo". O resto é decorrência
mais ou menos bem-sucedida.

1!!) A teologia usa o ''marxismo" como
ciência.
Isso significa que o "marxismo" para um
teólogo não é visto como uma religião, um
credo, uma profecia, uma revelação ou um
evangelho. Isso é mais que evidente para
quem crê, pois para eles o "lugar" que
essas palavras designam jã se encontra
ocupado ...

"Marxismo", nesse sentido, não é nem
mesmo o corpus marxianum,com
"ruptura epistemológica" ou sem. É
verdade que Marx foi aquele que
conseguiu formular de maneira privilegiada
esse modo de acesso ao real social e que
inaugurou concretamente a prática desse
novo método. Mas, como todo pensador,
mesmo dos maiores, ele também não foi
sempre conseqüente e inclui incoerências

Mais: o "marxismo" não é tomado também
como uma gnose, uma historiosofia, e
menos ainda como uma espécie de
cientificismo ou de metaffsica como ciência
do ser total. Tudo isso leva ao
materialismo como posição filosófica de
fundo e, naturalmente, ao atefsmo. Isso só
pode ser rejeitado por um pensamento de
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no interior de sua obra. Portanto, nem tudo
o que é "marxiano" merece sempre
crédito, mesmo em •marxismo·.
Fenômeno análogo Aristóteles já o tinha
visto com os filósofos anteriores a ele, e
Tomás de Aquino o viu com respeito ao
proprio Aristóteles (que teria sido menos
aristotélico do que ele mesmo se
acreditava ..• ).

é especial: é da espécie de seu objeto
teórico. É a questão da "pertinência" de
uma ciência ..
O "marxismo" pode explicar o social ou o
hlstórtco (não evidentemente corno coisa,
mas corno dimensão das coisas). E nisso
exatamente ele mostra seu vigor. É nessa
ârea que são "pertinentes" seus princfpios
de intelecção. Fora dela são
·~mpertinentes"l

Mas em que consistiriam os princfpios que
configuravam esse método de leitura da
sociedade? É impossrvel aqui formulá-los
como se formulam teoremas ou
proposições formais. Pode-se apenas aqui
enunciá-los como sendo: a importância
determinante do econOmico para entender
como se estrutura e se transforma uma
sociedade (a "determinação" em última
instância pela base econOmica); a "luta de
classes• como "motor da história" numa
sociedade dividida; o uso ideológico da
religião, moral filosofia, direito etc.; a "teoria
da mais valia" para explicar a exploração
capitalista etc.
·

Existem, naturalmente, muitrssimas áreas
do próprio social que o •marxismo" ainda
não explorou. Não que não possa vir a
fazê-lo; isso é questão de tempo e
aplicação, como em toda ciência.

49) A teologia usa o "marxismo" de
modo instrumental ou utilitário.
Pois o que importa não é o "marxismo
como tal, mas o entendimento da realidade
que ele possibilita.
O que importa, fine flnallter, não é o
"marxismo", mas o oprimido, cuja
realidade ele pretende esclarecer. Mas
deixando o nrvel ético, que ê o mais
decisivo, e ficando na planfcie da
epistemologia, o teólogo só pode ver o
"marxismo" como instrumento da
"verdade" da sociedade.

Essas "pistas", mais que prindpios, abrem
acesso à realidade social, mas necessitam
ainda de uma "aplicação" concreta para
poderem dar a luz que podem dar. E isso
exige esforço e tempo. Tais prindpios
podem e devem ainda ser afinados e
enriquecidos, mas serão sempre julgados
a partir do que rendem como explicação,
evidentemente.

Não verá o "marxismo• como mero reflexo
da realidade, corno a formulação
absolutamente do real social, pois
nenhuma ciência se identifica com a
realidade que quer entender. Toda ciência,
inclusive o "marxismo", é sempre
"aproximação" ao real. Por isso ê sempre
precária, corrigrvel, perfectrvel, com uma
margem mais ou menos larga de
hipoteticidade. Assim, o Capital concreto
não é o que está no livro de Marx; está

39) A teologia usa o "marxismo" como
teoria da realidade social.
É impossrvel a um teólogo tomar o
"marxismo• como uma espécie de
mathesls unlversalls, uma ciência
omni-explicativa, a teoria geral de tudo.
Isso só pode existir como pretensão ou
ilusão. Aristóteles já dizia que toda ciência
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fora, na realidade. O livro de Marx permite
apreendê-lo o quanto pode, mas nunca de
modo totalmente adequado. É ilusão do
positivismo pensar que a teoria possa
colar com a realidade, mesmo que se
chame de prática. Isso dá na "ideocracia",
que é enfiar toda a história na cabeça.
Por isso mesmo, importa recriar e
questionar toda teoria, mesmo e sobretudo
a "marxista", a partir da prática. Não se
trata de voltar simplesmente a Marx (como
queria Althusser), mas voltar mais a fundo:
voltar para a realidade (dos oprimidos),
isso sim. Essa é realmente uma volta
radical, que depois pode retomar Marx e
reinventá-lo. Evidentemente vai nisso
dialética, mas o pólo determinante está
claro.

significa na história da própria Igreja; em
seguida, porque a fé do Evangelho é uma
potência especialmente destotalizadora. O
teólogo como homem de fé que é já tem
seu Absoluto: Deus, de modo que todo o
' resto ganha, a partir dar, seu lugar e peso
- a ciência e a história, o marxismo e a
revolução. Se Deus é o único absoluto,
tudo o mais é relativo. Mas esse relativo
medeia o absoluto na medida em que entra
na medida de Deus.
Por isso, a fé é frente ao "marxismo" uma
instância crftica. Ela desteologiza um
"marxismo" oracular e totêmico. Ela
destotaliza um "marxismo" totalitário. Ela
desabsolutiza um "marxismo" absolutista.
Na verdade, a restituição do "marxismo" a
seu lugar (relativo) não se faz tão-somente
por virtude da fé e da teologia. Pode-se e
deve-se fazer igualmente a partir de
qualquer instância superior, como a
instância ética, humanfstica, filosófica e
mesmo epistemológica.

Essa utilização instrumental do
"marxismo" pelo teólogo (e por todo
intelectual crftico) lhe dá flexibilidade para
lidar com as teorias "marxistas". Tanto
mais que o valor cientffico de verdade é,
por sua vez, colocado em função do valor
ético da justiça (aos oprimidos). Tal
comportamento pode parecer irreverência,
desrespeito para com as "sagradas
escrituras" marxistas e seus "santos
profetas". Na verdade, essa "impiedade"
para com todos os "totens" e "'fetiches" é
culto da justiça e da verdade, e adoração
do "Único, Vivo e Verdadeiro".

Talvez mesmo não seja possfvel sustentar
um "marxismo" são e sensato senão a
partir de um tribunal exterior e superior ao
próprio "marxismo". Para ser um bom
~marxista" não basta ser apenas
•marxista".

3. Para deslocar a Problemática
"Marxismo" - Cristianismo

S!!) A teologia usa o "marxismo" como
mediação da fé e por isso a partir dela e
sob sua regência crftica.

A discussão acima interessa diretamente
aos intelectuais e não ao povo - sujeito,
pelo menos potencial, tanto do "marxismo"
como do cristianismo.

De fato, uma das maiores tentações e
mesmo pecados do "marxismo" é seu
totalitarismo. Quanto a isso, o teólogo
está mais que vacinado. Primeiro porque
conhece por experiência o que isso

Mas continuando no nfvel teórico, temos
que dizer que a questão do •marxismo"
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não é o "marxismo", mas sim o que ele
designa, sua vontade profunda. Ora, o que
quer o "marxismo"? O que se designa com
esse apelativo? ~justamente a
compreensão da realidade social-histórica
(suas contradições, safdas etc.). Nesse
sentido, "marxismo" designa uma prática:
a prática de conhecer mudando e de
mudar conhecendo a realidade da história
(ou da sociedade). Assim, é "marxista"
não o leitor de Marx, mas o leitor da
realidade social como Marx. "Marxista"
não é simplesmente aquele que está
inscrno num partido "marxista" mas aquele
que transforma a realidade social. Nessa
linha, talvez não seja destnufda de razão a
afirmação daquele militante que disse:
"Lula é mais marxista que Prestes e os
núcleos do PT mais que as células do
Partidão."

religiosas, que se apóiam na autoridade,
levam o nome justamente de seu autor.
Assim, todo ?quele que interpreta e
transforma a realidade social segundo os
princpios que Marx Inaugurou não é a rigor
um "marxista", mas um cientista social, um
·analista da sociedade. Isto é: ele reatiza
aquilo que impropriamente o eprteto
"marxista" quer dizer.
Por tudo isso, colocamos sempre, no texto
acima, os termos "marxismo• e "marxista"
entre aspas. Pois a grande questão não é
repetir e seguir Marx, mas compreender e
transformar a sociedade histórica, prática
de que Marx oferece o tipo. O próprio
"marxismo" o percebeu e tentou encontrar
uma autodesignação mais precisa em
formulações variadas: "materialismo
histórico" (acoplado a "materialismo
dialético"), "filosofia da práxis" (Gramsci),
"teoria da história" (Aithusser). Contudo,
essas designações são ainda carregadas
de pretensões e ambigüidades
irreparáveis.

Pelo fim da vida, sabendo que se formava
o movimento chamado "marxista", Marx,
entre indignado e desdenhoso, disse curto
e grosso: "Tudo o que eu sei é que eu não
sou marxista."

O que importa, sobretudo, é libertar o
"marxismo• dos próprios "marxistas",
inclusive da pessoa de Marx e de toda a
pesada carga de suas realizações
históricas, e tudo isso para que, superando
suas pretensões totalitárias, ele libere
enfim sua verdade universal.

O que se quer dizer com tudo isso? É que
a designação "marxista" é ambfgua e atê
imprópria. Ela deve ser superada e sua
problemática deslocada. Se se trata de
ciência, não há motivo nenhum para
chamá-la estranhamente por um nome
patronrmico. Não existe "galilersmo",
"newtonismo", "einsteinismo" ou coisa que
valha. O que existe, sim, é a f(sica, sem
pai nem mãe. Assim é com toda a ciência.
Só as doutrinas filos6ficas, éticas e

Transcrito de Comunicações do ISER, 8, março
1984.
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"Sou do PT porque é o partido
que está no plano de Deus"
PAULO BOTAS
Filósofo

posterior messianização do seu papel
politico nas relações de força das últimas
eleições de 1982.

(Notas marginais e provocativas sobre a
messlanlzação do PT pelos agentes da
pastoral popular)

Quando falamos Igreja Popular,
entendemos, dialeticamente, tanto a que
tem em seu bojo o mesmo desejo da Igreja
Institucional de manter a hegemonia na
condução do Povo de Deus em direção ao
seu Reino, quanto a que corre o risco de
ver rompido o monolito desta condução,
pois esta ê diferenciada a partir de
diversas mediações.

"Damião Galdino da Silva, que deu um
jerico ao Papa João Paulo 11 quando
este visitou o Brasil, estA em greve de
fome, porque o NtJncio Carmine Rocco
não enviou até hoje o jegue para o Vaticano. Na Nunciatura dizem que o jumento persegue as emas que o. Carmlne cria. além de pisar nos morangos
da horta."

Tanto o bispo como o clero - padres e
freiras-, como o intelectual assessor, as
lideranças pastorais, os representantes
das vãrias entidades de Igreja, somados
aos que s6 percebem nas Comunidades
Eclesiais de Base um mero fenômeno
polrtico (que s6 utilizam o discurso
teológico popular para justificar o uso de
pessoas e espaços pastorais,! e que nem
ousam •expDcitar a sua fê" porque lhes ê
mais oportuno guardâ-la ,mplicitamente"),
fazem parte desta Igreja Popular que se
move entre o espanto dos conservadores
e o deslumbramento das "novas
vanguardas•, que discursam o "de baixo
para cima• mas carregam o Onus de uma
prãtica autoritãria, vanguardista e
centraHzadora.

(JB, 14102182)

"Preferia o tempo em que estava de terno e gravata como /(der sindical do que
agora com boina de Guevara falando
com intelectuais."
(Lula numa conversa
Informal)

O objetivo primeiro deste ensaio ê
desvelar o processo pelo qual o PT sofreu
uma "apropriação partidâria" da parte de
certos agentes pastorais e a mistificação e
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I. ANTECEDENTES
NÃO-CRIMINAIS: A FOLHA
CORRIDA DA PASTORAL
PARTI DARIA

Ainda soa nos nossos ouvidos uma frase
ouvida da boca de um desses iluminados
assessores da pastoral popular alguns
dias após as eleições que não conferiam o
esperado sucesso estrondoso do PT, ao
menos na Baixada Fluminense.

A tentação de um partido católico popular
foi afastada num cêlebre encontro entre os
agentes pastorais e entidades que fazem
assessorias ao movimento eclesial popular
lá pelos idos de 1978,_

"E ta povinho escroto!"_
Será que o povo votou "errado"? Ou
avaliar que o povo votou "correto• ê ser
populista? Cremos mesmo que, para a
maioria desses agentes de pastoral, há um
problema de ótica de classe que "vê o
povo• como uma entidade à parte e com o
qual se "faz um trabalho" de base. Em
todo caso, ecoa o ditado: •A voz do povo ê
a voz de Deus".

Mas, ficou o gosto na boca de que as
Comunidades Eclesiais de Base, por volta
de milhares no Brasil, apoiassem UJT1
partido que nascesse de "baixo para
cima", que respeitasse e incentivasse a
autonomia dos movimentos populares e
organizações de base, onde os
trabalhadores participassem em todas as
etapas de sua elaboração.1

Outra consideração a ser feita ê que o tipo
de população atingida pelo trabalho
pastoral se aproxima muito do que
classicamente se chama "o lúmpen•. Isto
acaba determinando a dificuldade
encontrada para se fazer uma análise de
classe mais precisa e menos ambfgua e
que coloca no mesmo mutirão tanto os que
são atingidos pelas más condições de vida
quanto os que têm uma organização
politica mais complexa.

Vários assessores das CEBs lançaram-se
na ãrdua tarefa de compreender e
incentivar este engajamento partidário,
delimitando os seus contornos.
Os cristãos, como cidadãos, devem se
posicionar frente a esta realidade.
Sabedores de que tal situação é fruto de
uma opção politica que favorece os
dominantes, terão que usar determinados
instrumentos, ferramentas para
transformar as estruturas injustas que
impedem ou mesmo matam a vida.
Conhecedores de que tal organização da
sociedade passa pelos partidos polfticos,
terão que fazer sua escolha a partir de
uma anAlise crftica e criteriosa da realidade
social em que vivemos. Af estA o sentido
de sua participação politica-partidária: a
escolha daquela ferramenta que melhor se
adapta como canal competente da
representação dos interesses das classes
populares (... ) Um destes instrumentos ou

Este ensaio terá um triplo movimento. O
primeiro, o de refazer a memória de como
a questão do. engajamento partidário foi
induzindo urri compromisso "petista". O
segundo, uma reflexão sobre o mito de que
o projeto socialista ê necessariamente um
projeto democrático. E o terceiro, a
messianização do PT pelos agentes de
pastorais nos vários "de colores" que
ponteamos atrás e que traçam o colorido
pluralista da Igreja Popular.
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ferramentas

é o partido polltico.2

a grande maioria dos agentes de pastoral,
ensinam a democratização do poder e são
o lugar onde se aprende a decidir
coletivamente, dando uma lição de polftica
para os militantes de outras esferas
politicas.

E, o Partido, por excelência, é
implicitamente conceituado:
Como ferrramenta de luta e escolha deve
incidir no partido que mais se aproxima
das aspirações das classes populares. A
escolha do partido deve levar em conta a
defesa dos trabalhadores e do seu
trabalho, dos posseiros, fndios, das
massas sem instrução, sem auxRios de
saúde, sem habitação decente, sem
emprego estável, sem salário suficiente.3

As CEBs estão dando â grande maioria
pobre da população nacional aquilo que
forma a moral de um povo, ou seja, o seu
interesse e desejo de participação politica
adquirido pelo conhecimento, pela vivéncia
e pela conscientização polnica.s
E o papel histórico e desmobilizador das
CEBs ê descrito ingenuamente:

Sem nenhuma determinação de classe e
com um discurso que confunde qualidade
de vida e organização popular, esse
discurso teol6gico-polrtico, â /a limite,
legitima um regime social-democrata que,
não atingindo a questão central da
exploração, possibilitaria melhores
condições de vida à classe trabalhadora,
sem nenhuma transformação estrutural
nas relações de dominação.

O ideal da democracia estável está no
equillbrio entre as forças conservadoras e
reacionArias de um lado, e as forças
reformistas e revolucionárias de outro. As
CEBs poderão desequilibrar a balança, e,
face a uma politica econ~ica sistemática
e permanente de descaso pela população
pobre, só poderão prevalecer, na transição
democrA.tica, ou na abertura, como se diz,
as forças reformistas e as forças
revolucionArias. s

Em março de 1981, os bispos do Nordeste
11 da CNBB (Rio Grande do Norte, Paralba,
Pernambuco e Alagoas) debateram a
questão polftico-partidâria e divulgaram um
documento onde definem a prioridade da
pastoral social.

Inútil não reconhecer o papel importante de
setores da Igreja Católica nos perbdos
mais repressivos.~ o. Fragoso, bispo de
Crateús, que afirma na Nicarâgua:

Ter como prioridade da pastoral social a
preocupação com o fortalecimento da
sociedade civil, ajudando a criar
organizações aut~nomas, tais como
sindicatos, cooperativas, associações de
bairros, clubes, nas quais o povo tenha a
possibilidade do exercfcio do poder e
assim se prepare para uma opção
polftico-partidária. 4

A Comunidade Eclesial de Base não é
escola politica direta e explicitamente. Faz
isso a titulo supletivo porque, no Brasil, o
regime politico imperante negou a
possibilidade de discutir os problemas e
adquirir uma consci~ncia politica. E então
a Igreja ensina aos seus filhos que Mm
direitos e oferece o seu espaço nas
pequenas Comunidades de Base para
essa formação.

As Comunidades Eclesiais de Base, para
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E vai mais longe em afirmar:

surgiram como "uma nova maneira de ser
Igreja", foram cooptadas pela estrutura da
Igreja Institucional, e hoje, com raras
exceções, estão reduzidas a uma nova
forma de organização paroquial com toda a
sua estrutura de poder vertical, onde a
figura do vigãrio ainda se apresenta como
central e em torno da qual circulam e giram
os agentes de pastoral. Não hã paróquia
neste Brasil que não esteja organizada em
Comunidade de Base como fórmula
mãgica de solução para a ausência de
quadros vocacionais. Estar organizado em
1pequenas comunidades possibilita um
controle efetivamente maior e centralizado
na figura do vigãrio, ainda que sob
aparência de divisão de poder com os
seus pares - sejam eles lideranças
populares, sejam assessores orgânicos.
Apesar dessas questões intestinas, a
possibilidade de que essas mesmas CEBs
viessem a representar um nócleo bâsico e
jã organizado para atuação de um partido
polftico foi a tônica desde 1978.

O compromisso sindical~ a expressão
visfvel do compromisso evangélico. (-) A
luta de classes é feita, primeiramente, a
nfvel da comunidade, como luta sindical. O
povo se organiza em pequenas categorias
profissionais, dentro de seus sindicatos,
para lutar contra a opressão e contra a
organização da classe opressora. 7
No entanto, hã vozes discordantes de que
essa democracia esteja sendo vivida, de
fato, no interior das Comunidades
Eclesiais de Base alêm de serem
comunidades educativas, ou seja, de mero
aprendizado, sem que o mesmo altere a
estrutura de poder, pois a primeira e a
última palavra competem ao padre, aos
agentes ou ao grupo dirigente.
Não são poucas as denúncias internas à
Igreja, seja ela Popular ou não, de que a
defesa da liberdade e da livre expressão
das idêias na sociedade politica ê com
freqüência acompanhada pelo
sufocamento destas realidades na
sociedade eclesiaL O fato ê que ainda hoje
a Igreja se apresenta, em grande parte,
como uma estrutura de poder.

~ Luiz Alberto Gómez de Souza, que
afirmarã claramente:
Os partidos podem, eles próprios, fazer
sua revisão, mas podem também e devem
ser empurrados, não só pelo lado do
debate intelectual mas principalmente pelo
próprio movimento popular, que pela sua
prAtica vai protestando e pressionando
contra as estruturas burocráticas, rfgidas e
arbitrArias de diversas organizações da
sociedade civil. E a Igreja pode
desempenhar também um certo papel.
Nesse sentido, me parece importante a
experiência do PT. Embora possa não
vingar no futuro enquanto partido polftico
dentro da rigidez da lei eleitoral,
certamente teré1 servido como um fecundo
campo de experimentação onde dirigentes

Expressões revolucionArias como
•co-responsabilidade Eclesial", •Igreja que
nasce da Base• e •comunhão e ·
participação• servem apenas para encobrir
uma estrutura fundamental de poder. Uma
das formas mais comuns de uma
instituição esvaziar uma proposta
inovadora é a de apropriar-se de sua
linguagem. Ainda recentemente ouvimos
um Ministro de Estado declarar que •quem
sabe faz a hora, n§o espera acontecer. " 8
O fato inegável é que as CEBs, que
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Que os cristllos tenham a liberdade de
criar comit~s que sejam lugares
;1propriados de debate e organizaçoos
partidArias. 10

populares puderam se exercitar e,
inclusive, se capacitar politicamente, âs
vezes partindo de uma certa experi~ncia,
que freqDentemente é inclusive benéfica e
permite inovar. Mas também no PMDB - e
quem sabe no PDT- M uma prAtica
popular a ser levada em conta.9

Mas, de onde vem esta convicção de que
as CEBs são o espaço privilegiado onde o
partido autêntico pode fecundar e
florescer?

A hierarquização matizada do "mais
autêntico• ao •menos autêntico"
prenunciava a preferência dos intelectuais
•orgânicos• das CEBs; o PT era o partido,
por excelência, para receber o nihil obstat
dos agentes pastorais nas CEBs.

~ Della Cava que consegue a melhor
sfntese, identificando o atual processo de
proletarização do catolicismo em três
regiões-chave no Brasil.
A primeira delas ê suburbana e se situa na
zona industrial de São Paulo e Baixada
Flumjnense, habitadas na sua grande
maioria por operários especializados e
semi-especializados. Essas áreas sofrem
declrnio nos salários, nas condições de
vida, um aumento dos rndices de
mortalidade e desemprego. A Igreja tem
condenado essa situação, ao mesmo
tempo que aparecem novas formas de
organização entre esses trabalhadores.

Posteriormente, Clodovis Boff vai publicar
o seu Décalogo da Pastoral Partidária,
onde lemos:
Que os membros da comunidade
manifestem sua prefer~ncia por partidos
que sejam populares mesmo, isto é: que
d~em chance ao povo de participar de
forma crescente até nos postos de
liderança, que defendam os direitos dos
oprimidos que visem â mudança social e
nllo a sua própria manutenção; que
combatam a ditadura e .todo poder
opressor; que lutem pela independ~ncia
econ~mica do Brasil, que tenham uma
orientação socialista, isto é: que visem
colocar a economia nas mãos do povo
organizado.

Em suma, o sonho acalentado de um
partido revolucionário que encontraria nas
CEBs uma autêntica vanguarda
escatológica popular, cuja prática está
contemplada no sexto mandamento do seu
Decálogo Partidário num prindpio de
organização.

A segunda delas ê o Nordeste brasileiro,
onde está situado o proletariado rural
tolhido pela superstição religiosa e pela
miséria humana. A Igreja após
quatrocentos anos cortou, finalmente, seus
laços com os senhores rurais da região e
do resto do pars. E num esforço para se
redimir se transformou numa força social a
legitimar uma futura reforma agrária de
proporções radicais.
A terceira ê a região Sul e Sudeste, com
suas antigas e novas fronteiras agrrcolas.
Nela se concentram as grandes
plantações de trigo e soja que são
exportados para o mercado mundial, e
. onde estão os imigrantes europeus cujos
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socialista.

descendentes de numerosa prole têm
produzido as vanguardas da expansão
agrfcola brasileira durante os últimos
cinqOenta anos. Para a Igreja essa nova
fronteira é duplamente importante:
responde pela continuidade de um
catolicismo europeu-brasileiro e pela
continuidade dos rendimentos e das
vocações. Dar dinheiro à Igreja, assim
como filhos e filhas, tem sido a marca
registrada da congregação euro-brasileira
do Sul.

Superando a fase da •correção dos
abusos do sistema capitalista• tão em
voga na década de 60, esboçando uma
critica mais estrutural na Conferência de
Medelin, em 1968, foi somente em Puebla,
depois de passar pelos programas de
ação '"terceiromundistas• e dos •cristãos
para o socialismo•, que a Igreja assumiu
que não havia nenhuma possibilidade de
transformação social e de justiça social
nos •moldes do sistema capitalista•.

A questão é saber como a Igreja vai
coordenar essas três frentes de
catolização e proletarização numa força
politica efetiva. E conclui:

Se Puebla, em 1978, é um marco hist6rico
para a Igreja latino-americana, o fato é que
nas Comunidades Eclesiais de Base a
discussão se reduziu a um simplismo
aterrador:

A sabedoria talvez esteja em permitir âs
bases das classes trabalhadoras em face
crescente de organização dentro da Igreja
que resolvam tais questões elas próprias.
Se um novo movimento populista
despertar amanh!J. em decorr~ncia disto,
para a defesa dos trabalhadores em fase
crescente de organização dentro da Igreja,
pode ocorrer que os trabalhadores
decidam concentrar-se nela. Ta/ partido
nllo seria apenas o maior do Hemisfério
Ocidental mas, potencialmente, um dos
maiores do mundo(-.) A militbncia comum
de católicos e marxistas num único partido
dos trabalhadores e a uni/lo dos
trabalhadores em todo o Terceiro Mundo. 1 1

Nosso roode/o tem inspiração no sistema
capitalista. Sistema e expressão de uma
filosofia, com uma visão do mundo, do
homem e da sociedade. Modelo é a
organização histórica dum sistema, em
vista de um determinado desempenho visa uma operacidade (sic).

O capitalismo tem atrás de si o liberalismo
e o individualismo. Maximiza ganhos e
minimiza perdas. Cada um por si. O Bem
Comum é a soma dos bens particulares. O
Estado deve tutelar os contratos entre os
homens. Este sistema nllo considera as
necessidades dos outros. Quem não tem
dinheiro que se dane. Só vale a
capacidade de competição. Visa o lucro.
No socialismo, o homem é bom, mas
corrompido pelas estruturas. O homem só
tem sentido quando membro da sociedade.
Prega a igualdade entre as pessoas.12

11. O SOCIALISMO: UM VELHO
SONHO COMUNITARIO
CRISTÃO
De todos os atrativos que, nestes últimos
anos, encantaram a prãtica politica dos
cristãos, nenhum foi mais forte do que a
proposta da criação de uma sociedade

Esse texto, da Assembléia dos
Presblteros da Diocese de Santa Cruz do
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Muito mais subversiva que o próprio
socialismo, se por •socialismo" se
entende, de forma restrita como que
sempre se entende, ;a transferência da
propriedade dos meios de produçllo dos
setores privados ao Estado, isto~. ainda a
instituiçflo de uma forma de poder que vem
do alto para baixo. Tllo subversiva ~ a
democracia que se fosse realmente e
plenamente realizada, segundo a
id~ia-limite de Rousseau seria ela, e nllo a
hipoMtica sociedade sem classes, o fim do
Estado, a sociedade sem Estado (porque
. o Estado, qualquer Estado que tenha
existido aM hoje, nunca ptJde dispensar as
relações de poder descendente). 14

Sul- RS, ê ilustrativo do tipo de
simplificação corrente na formação politica
do clero brasileiro. Com este recorte de
análise não hã nenhuma possibilidade de
que as questões a serem enfrentadas nas
relações entre a pastoral e a politica
transcendessem o seguinte
questionamento corriqueiro:

Balizamos os filhos dos grandes
exploradores como o dos pobres e o que
muda?13
Para a maioria dos militantes católicos
somente a criação de um regime socialista
responderia pela efetivação de um regime
democrático, e nas Comunidades
Eclesiais de Base a "vivência da
democracia" seria um prenúncio do que
deveria ser uma sociedade socialista, cujo
prindpio não ultrapassaria os limites de um
•socialismo mosqueteiro".

Bobbio deixa claro que não existe um
modelo alternativo de organização politica,
e para o Estado parlamentar não existe um
modelo que se possa dizer
•democrático-socialista" em contraste com
o modelo tradicional •democrático-liberal".
Não existe, ou pelo menos não existe de
forma acabada, com todos os detalhes e
particularidades com as quais foi
elaborado através dos séculos, o sistema
polrtico da "burguesia".

Um por todos e todos por um.
Com a discussão sendo mais conduzida
pelo viês da democracia, a postura do
socialismo e seu aprofundamento ficou
postergada para um alêm_ A prioridade
era e ê ·a mobilização das bases para que
se aumente o poder de influência de
setores progressistas da Igreja.

t: no processo de luta polrtica e de
construção da nova sociedade que essa
alternativa pode despontar com todas as
tensões e questionamentos decorrentes
da instalação de novas formas de
exerdcio do poder na sociedade civil e no
Estado.

t: necessário aprofundar essa ligação
intrrseca que se faz, mecanicamente, entre
a democracia e o socialismo. Esta relação
não é tranqüila.

Outra questão de fundo ê a da burocracia.
Na medida em que se possibilita às
massas levarem suas reivindicações ao
vértice, e, no momento em que estas
mesmas reivindicações exigem que o
Estado assuma novos deveres e novos
ônus para resolvê-las, o Estado ê obrigado

Não ê uma relação tranqüila porque a
democracia é subversiva. Subverte a
concepção tradicional do poder considerada •natural" - segundo a qual o
poder - polrtico, econômico, paterno ou
sacerdotal - desce do " alto• para "baixo".
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a aumentar suas prestações de serviço e,
conseqüentemente, o seu aparelho
burocrâtico.
Não ê diferente para as CEBs: quanto
maior a exigência de participação
democrâtica tanto mais se corre os riscos
de se perder na montagem de um aparelho
interno que assegure este mesmo
processo democrâtico, através de papêis
definidos nas suas representações.
Essas questões são relevantes e devem
ser enfrentadas, a partir das CEBs, para
que não se reduza e se simplifique os
desafios profundos na criação de uma
nova sociedade. Ou como conclui Bobbio:
Mais democracia (e sobretudo, mais
socialismo) significa, ou pelo menos
significou até agora, mais burocracia.1s
Nesse contexto situa-se a discussão
sobre as relações dos agentes de pastoral
com as suas bases. Muito se tem
discutido sobre o papel dos assessores às
Comunidades Eclesiais de Base. Num
trabalho brilhante, Aida Bezerra, do NOVA,
faz uma reflexão sobre esta relação de
poder e de dominação. O trabalho com as
lideranças desloca o indivrduo de suas
rarzes, desautorizando o grupo, e acaba
aprofundando uma situação de dominação,
e termina por inserir os indivfduos e grupos
numa escala hierârquica que garante o
funcionamento de um sistema de
educação que reproduz a hierarquia: nós,
eles e o grupo. São muitos os lrderes que
foram desalojados do seu mundo,
perderam a sua linguagem, a sua
aceitação no meio e se encantaram com a
imagem de poder e de saber representada
pelos assessores e que, tentando atingir a
sua semelhança, acabaram se

institucionalizando.
A ilusão, apontada por Aida, ê a de que
dando força para a liderança da dinâmica
popular acredita-se que se darâ a
divulgação e a vulgarização da
necessidade de se transformar a
sociedade:

O problema é que a gente estava muito
centrado no que tinha para levar, para
transmitir, e pouco atento ao que
encontrava, j~ estava lá. Cuid~vamos de
preparar bem o terreno para plantar a
nossa semente selecionada. Olhando de
longe, hoje, a impressllo que d~ é que para
nós os grupos nllo tinham história. A
história deles se inaugurava com a nossa
intervençllo. Isso sim, era histórico. 16
Esses questionamentos são vitais para
todos os que pretendem fazer um trabalho
politico com as bases, e, mobilizando-as,
organizâ-las para a transformação da
sociedade. É criminoso não enfrentar
essas questões "teóricas• no processo da
luta politica. Não basta repetir velhas
fórmulas que não têm a força mâgica de
moldar o real, nem se enfurecer porque a
realidade não se enquadra na moldura das
nossas personificações da "linha correta"
e da anâlise •correta• da realidade. A
realidade tem múltiplas mediações que são
orquestradas no jogo de força das
alianças, perdas e recuos da luta
revolucionAria.

III. O PARTIDO DOS
TRABALHADORES: UM
MESSIAS RECRUCIFICADO
O processo de reforçar o movimento
sindical assumido pelos agentes de
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pastoral evolui para estimular nas bases a
filiação partidâria. Verdade seja dita que o
movimento oposicionista dividiu os
agentes de pastoral, ainda que as cartilhas
produzidas para a educação polflica do
Povo de Deus apontassem para o PT como
o "mais autêntico" entre os oposicionistas.
O fato de que o PT representava o
•Novo• e uma maneira democrâtica de
se fazer polftica •de baixo para cima"
aguçava o purismo dos assessores da
pastoral e de muitos agentes
comprometidos com a participação
partidâria dos integrantes das CEBs.

nossa dureza. TornA-la uma bandeira, la

Essas duas idéias-chave, o NOVO e a
POBREZA, eram uma terra fértil para
semear, nos agentes de pastoral, nos
assessores cristãos, uma teologia polrtica
que encontrava, desde 1971, na Teologia
da Libertaç~o, uma produção intensa: A
LIBERTAÇAO VIRA DOS POBRES NA
CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO,
No entanto, era necessârio encontrar uma
vanguarda que pudesse catalizar os
anseios dos pobres, dos trabalhadores.
Um partido representativo ao qual pudesse
se somar toda essa imensa base
organizada nas comunidades eclesiais.
Era necessârio ir alêm do movimento
sindical, cujo reforço havia sido a
motivação pastoral da Igreja Popular
desde 1971.

Desta forma, o "novo" em nós do PT nlJo ~
apenas um de/frio, ou uma ilusão de ótica,
~um fato cravado na história recentfssima
de nosso pafs. PortJm, nos enredamos
nele, Fomos vitimas de nossa própria
sedução. Do nosso próprio feitiço. O
•novo" para nós tornou-se nosso
invólucro: o que nos apresenta e,
simultaneamente, nos protege e nos afasta
dos outros, e por que nlio dizer, da própria
realidade viva, contraditória, complexa e,
muitas vezes, hostil. Tornou-se uma
bandeira que, obviamente, só os
"iniciados" a empunharam, a
entenderam, 17

~ nesse processo - do sindicato ao
partido - que vai se forjando a apropriação
do PT pelas Comunidades Eclesiais de
Base. Os agentes de pastoral assumem o
PARTIDO e não o seu LfDER SINDICAL.
Em outras palavras, ao assumir o PT, a
Igreja Popular disputa a hegemonia na
condução dos trabalhadores. Não o PT do
Lula, mas o PT das CEBs onde o Lula
aparece como mais um dos seus lfderes
sindicais, misturado e em pê de igualdade
com qualquer um dos seus membros. O
lfder carismâtico do Partido dos
Trabalhadores ê substitufdo, nas CEBs,
por uma leitura e visão messiânica do
papel histórico do PT.
Ou como escreve Pedro Ribeiro de
Oliveira, no dia 22 de novembro de 1982,
sete dias após as eleições:

Além do "NOVO", uma outra motivação
estimulava os agentes de pastoral
comprometidos com a "opção preferencial
pelos pobres": O PT era um partido pobre,
com dificuldades financeiras, enfrentando
o poder econômico exigido para se
organizar um partido, lutando para
encontrar o seu lugar entre os "grandes",

A influ~ncia do poderio econtJmico num
processo eleitoral deve ser denunciada de
forma contundente. Isso ~ uma coisa.
Outra, ~ criarmos um culto à pobreza. À

O PT nasceu(-) O trabalho de parto foi
maravilhoso: estrelas em profusão, alegria,
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receptividade entre as crianças e os
jovens, aceitação entre os pobres e
oprimidos, uma testá enfim. Tão bem ia o
trabalhd de parto-que chegamos a pensar
que nasceria um pequeno Davi capaz de
derrotar os Go/ias da vida.
Chegamos a imaginA-lo, grande, forte e
vencedor. Foi um belo sonho, uma bela
fantasia que nos animou durante a
campanha. E quando vimos que
estávamos diante de um recém-nascido,
veio a decepção: nãQ estava ali o Davi
esperado mas •uma criança envolta em
faixas e deitada em manjedoura";porque
não havia lugar para eles na hospedaria".
E af a gente pensa no natal de Jesus. 19
Maneira estranha de elaborar uma
tentativa de autocrftica eivada de teologia
mais ainda afirmando um messianismo
rançoso:

•ooa-fê" e sua siceridade militante.
Não estamos fazendo uma leitura sintomal
É o próprio texto que indentifica o PT ao
Messias, ou, o Messias assumindo a sua
encarnação coletiva e partidária: O Partido
dos Trabalhadores.

I E assim, pouco a pouco, o PT vai
assumindo o papel de protagonista do
Reino de Deus e a euforia messiânica e
triunfalista vai adquirindo os contornos de
um poder espiritual imbatfvel pois protegido
pelas potestades, querubins e serafins de
toda a Corte Celeste.
!"Sou do PT porque é o partido que está no
plano de Deus" vai afirmar convencido um
membro da CEBs. 21
A messianização do Partido dos
Trabalhadores foi o cerne do trabalho
polrtico realizado pelos agentes pastorais
nas CEBs. Esqueceram-se, ou por
ingenuidade polftica ou por má-fê, que, no
meio do povo, o papel catalizador do lfder
carismático ê de vital importância para se
conquistar espaços de poder.
Desnecessário lembrar a guinada polrtica
nas eleições cariocas e o papel
carismático de Brizola. Desnecessário nos
remetermos à vitória de Richa no Paraná,
polarizada no carisma anti-Ney. Ou como
diz Weber:

Tem anjo af dizendo: olha, gente, este
partido que nasceu agora com peso
eleitoral abaixo do normal não é um partido
igual a qualquer outro. Não tem riqueza,
não tem poder e nem é sabido. O sinal
dele é que ele nasceu onde nenhuma
criança bem comportada nasce: na
manjedoura do espaço polftico. Tem nego
nos pa/Acios que se dobra de rir dessa
criancinha, com peso menor que o do
PTB. Mas o sinal dele é esse mesmo:
quem for pastor pode vir ver. 20

Deve se entender por carisma a qualidade
que passa por extraordinária de uma
personalidade, por cuja virtude se a
considera de posse de força sobrenaturais
ou sobre-humanas - ou pelo menos
especificamente extracotidiana e não
acessfveis a qualquer outro -ou como
enviados de Deus, ou como exemplar e,
como conseqütJncia, chefe, guia ou /(der.

Esse texto ê a expansão perfeita de como
o cristão ê incapaz de autocrftica. Para ele,
a sua atuação polrtica estâ imersa no
primado da Providência Divina. Não hâ
erros na sua militância mas apenas
acertos, com aparência de erros, que
serão revelados no final dos tempos como
desfgnio de Deus. Basta manter a sua
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Lula surgiu como uma nova liderança no
meio sindical paulista e brasileiro.
Fortemente carismático, assustou, no
princípio, tanto a direita- que o via como
mobilizador das esquerdas - como as
esquerdas que o viam como arapuca
montada pela direita. Lentamente, foi
afirmando seu papel histórico de mobilizar,
aglutinar e catalizar o movimento operãrio
nacionaL E ganhou estatura o seu
discurso polrtico, e sentou-se como
interlocutor dos seus pares internacionais.
Walter Benjamin alertava sobre os perigos
que corre um movimento politico que
pretende realizar a qualquer preço aquilo
que define o objetivo (jltimo de sua luta,
seja a sociedade sem classe, seja o Reino
de Deus.

discernimento possa depositar a sua
confiança. Assim como a Igreja Popular
tem os seus teólogos - "acima de
qualquer suspeita• - personificados e
falantes e não há uma "teologia do povo"
' despersonalizada e anônima, tambêm
temos necessidade de polrticos e lfderes
que assumam o seu papel históri('O de
condutores do processo social.
lnótil querer lutar contra o que a História
nos tem mostrado durante anos a fio: não
há revolução sem lideranças precisas e
atuantes. Lideranças persofinicadas, de
carne e osso, de sentimento e paixão, de
amor e 6dio, fideranças palpáveis e
audfveis, com voz e sangue.
Está na hora de aprendermos com a
História: o Onico Messias que surgiu foi
crucificado com o consenso popular••
como o PT dos agentes pastorais nas
Oltimas eleições de novembro de 1982.

~ fundamental, para a ação revolucionária,
suspeitar cotidianamente da coincidência
precipitada entre o "real" e o "utópico", que
faz esquecer a dimensão crrtica da ação
polrtica.

~ desta maneira, fazendo coincidir
voluntariamente o •real prismado pela ótica
católica popular e o "utópico• da
construção de uma nova sociedade •de
baixo para cima" que os Agentes de
Pastoral revestiram com as cores
messiânicas o Partido dos Trabalhadores.

Transcrito de Comunicações do ISER, nº 8,
mar. 1984.
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Marxismo instrumental ?
uma colher torta
ROBERTO ROMANO
FE Unicamp/84

Convidado gentilmente pelo ISE R, para
um debate sobre a teologia da libertação,
minha alegria foi grande. Pela primeira
vez, desde a publicação de Brasil_: Igreja
contra Estado, foi -me oferecida voz para
apresentar minhas razões. Filósofo,
preparei um apanhado de itens, a meu ver
essenciais à discussão, embora afastados
do hic et nunc político e teológico .
Acentuei o peso do diálogo, para a
relativização dos elementos doutrinários,
a partir de Aristóteles, Santo Tomás,
Espinosa .

atentamente as frases duras e honestas de
Rubem Cesar sobre o "marxismo
instrumental". Basicamente, coloco-me
as mesmas questões levantadas pelo
Rubem. Li a réplica do .Pedro, intelectual
empenhado que sempre admirei de longe,
apesar de não partilhar suas convicções.
Também achei, nele, razões ponderáveis.
Elas constituem um verdadeiro sed contra
às teses de Rubem Cesar. E refleti sobre
as considerações de Rolim, sempre
cuidadosas, mas sempre compreendendo
as noções e idéias no estrito âmbito
sociológico.

O debate, felizmente, ocorreu de fato:
tenso em certos momentos, amigo em
outros. Consagramos. no ISER, algumas
h01 as ao aprendizado do Outro
. Nele,
ap1ent.li muito, fui corrigido e apresentei
objeções. No final, veio o pedido para que
minha exposição se transformasse em
texto. Isto me atormentou: como
produzir um arrazoado, a partir de tantos
prismas, tantas proposições sutis e
decisivas? E num artigo pequeno, mas
digno da seriedade que encontrei no
ISER?

Ora : é possfvel discutir o marxismo
arrancando-o do contexto histórico e
epistemológico em que foi produzido?
Corno falar sobre ele, predicando-o como
"instrumento". sem tocar na própria
noção do saber enquanto método, técnica_
artificial de controle do mundo trsico e
humano? E como fazer rsto, passando ao
largo da crftica organicista ao pensamento
mecânico que determinou a cultura
burguesa, do Renascimento às Luzes?
Como separar, em Marx, o iluminista e o
romântico? O defensor do progresso
técnico e crftico, como Hegel, da
sociedade produzida nos parâmetros da
trsica newton ia na 7

Cre1o ter encontrado um meio termo .
Acompanho, com muito interesse, o
acerto de contas encetado por vocês ao
redor do marxismo e da teologia . Li
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Em recentfssimo trabalho, publicado na

da consciência c da polftica modernas.
Surgiu na viragem do século XVII I,
afirmou-se ~bretudo com o pensamento
contra-revolucionário dos oitocentos e
no vecentos. Muitos pontos verdadeiros
são encontrados na cdtica dos
1
românticos, e de Hegel, à mecânica
desalmada e impiedosa do filistinismo
burguês. Após Hegel, tal cdtica ao social
mecamzado passou por Marx (sobretudo
o da maturidade. pois o jovem Marx fo1
adepto de Lucrécio e Epicuro, pais do
mecanismo básico) e fo1 retomada por
Gramsci.

Folha de São Paulo (24.03.84). para

refutar um teólogo bispo, os irmãos Boff
retomam a idéia hegeliana de Aufhebung.
Isto, para passar à superação das
oposições irredutrveis entre marxismo e
teologia. Temos então, nesta escrita dos
teólogos, uma prova de que o idealismo como fazem crer algumas colocações
polémicas, sobretudo de C. Boff - não
está definitivamente posto à margem do
debate, nem Hegel é um cão morto. No
mesmo trabalho, muito rico em sugestões,
tendências, equ(vocos, acertos, os irmãos
teólogos reafirmam o conceito do
marxismo como ferramenta.

Nesta perspectiva, o partido não pode ser
tematizado como instrumento, mas como
forma resultante do desenvolvimento
orgânico das camadas populares, não
brotando do engenho intelectual, por um
saber a priori. Pelo contrário, a verdadeira
inteligência surge da cultura que lhe é
anterior. em termos históricos e
ontológicos.

Digamos que esta é a utilização de um
dos lados efetivos do marxismo. Pensá-lo
como Organum é, de fato, situá-lo na
ponta extrema de um saber iniciado com
a lnstauratio Magna baconiana. Esta linha
cient d ic a, passou por Hobbes, partilhou
elementos essenciais da mecânica
cartesiana, atravessou os escritos de
Condillac, La Mettrje, e desembocou nos
ldeo!ogues. Tudo isto, no campo do saber
"burguês" No interior do marxismo, ela
determinou a idéia do Partido enquanto
máquina, exterior à consciência vital da
sociedade e do próprio proletariado.
Part ido : aparelho revolucionário a ser
produzido pelo engenho e arte dos
intelectuais (Lenine). A forma
contemporânea que reveste tal variante é
o althu sserianismo, com os "aparelhos
ideológicos". A epistemologia
instrumental, quando assumida por
teólogos, participa da essência polftica
desta maneira sofisticada de pensar.·

No própr1o Marx existe uma inclefiniç5o
entre estas duas formas antagônicas e
contraditórias do saber e poder. O jovem
Lenine é organicista (d : "Quem são os
amigos do Povo") e o velho, adepto da
concepção do aparelho. Praticamente
todas as teorias pol(ticas marxistas
dependem da opção inicial por um ou
outro moclelo de pensamento.
Pessoalmente, creio que estas são apenas
duas metáforas do saber e do poder .
Ambas informam a trmbria da nossa
contemporaneidade, mas não partilham
seu núcleo. Por isto, sou mais simpático
às ponderações de Rubem Cesar, no
sentido de procurarmos respirar outros
ares epistemológicos, técnicas e práticas,
para além do bem e do mal definidos pelo

Ouva forma de saber, essencialmente
contraditória face à primeira, é a que se
resume na metáfora orgânica do mundo,
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Corão marxista. !: preciso saber apreciar a
grandeza das elaborações de Marx: elas
podem nos ajudar na luta contra a
barbárie do socialismo real, e do
capitalismo efetivo. Mas transformar a
sua reflexão em meio supra temporal,
aplicável a não importa que objeto no
campo da sociedade e da natureza, é .
reduzir sua dialética ã péssima metaHsica.
As páginas seguintes constituem apenas
uma sugestão, muito abstrata, para o
debate que, em boa hora, o ISER
encetou. Intencionalmente, deixei de
citar o "aparato" cientifico e critico que
baliza minhas observações. Estou
disponlvel para a troca de textos e
experiências com todo e qualquer
interessado. Por ora, apresento apenas
minha "colher torta" na conversa (afinal
ela também é urn "instrumento"),
esperando que o diálogo continue sempre
no plano franco e amigo, verificável
até agora.

we not say, that ali Automata
(Engines that moves themselves
by springs and wheeles as doth a
watch) have an artificia/1/ife? (. . . )
For Art is created that great
LEVIA THAN called a
Common-Wealth, or State, (in
/atine C/ VI TAS) which is but an
Artificial/ Man; though of greater
stature and strength than tha
Natural/, for whose protection and
defence it was intended .

O Leviatã surge decididamente no campo
fenomênico, vis(vel. Foi produzido para
acabar de uma vez por todas com o poder
eclesiástico, fundado segundo Hobbes no
"reino das trevas". Na· mesma época
Belarmino predicava para a Igreja uma
soberania tão "vis(vel quanto a República
de Veneza" . Pretensões opostas ao
mando, o saber religioso e laico neste '
momento começam a luta mortal que
ainda hoje n5o se decidiu. A polftica
burguesa, concebendo o Estado e a
sociedade como artiHcio, elaborada no
Renascimento, ampliou o campo onde a
mecânica de Galileu tinha validade. Não
só a physis, mas também o mundo
humano poderia agora ser entendido,
analisado e reproduzido mecânicamente.
Com isto, formas mentais qualitativas,
ainda renitentes no ediHcio
aristotélico-tomista, e demais
representações do poder religioso (como
o platonismo), mostraram uma derradeira
trinca em seus fundamentos. Os
protagonistas do mundo moderno, na
ordem nobre ainda, ou já no mercado e
indústria nascente, alargaram de maneira
meticulosa as figurações técnicas. Fizeram
do artiHcio, produzido pela astuciosa
ratio matemática, a nova demiurgia para
captar o "real", unindo engenho e mãos.

Tomemos o Leviatã. Até hoje ele é o
locus estratégico para os adeptos e
adversários de Roberto Belarmino e do
Concilio de Trento. O divisor de águas
entre~ pensamento laico radical e a
teologia-polftica. Nele, Hobbes assenta
ct>m pleno rigor a tese do saber
instrumento (diretamente herdada de
Bacon) e o social como artiHcio e
artefato. Vejamos:
"Nature (the Art whereby God
hath made and governes the World)
is by the Art of man, as in many
other things, so in this also
imitated, that it can make an
Artificial Animal. For seeing life
is but a motion of Límbs, the
begining whereof is in some
principal/ part whithin; 'why may
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O século XVII, sempre qualificado, e sem
maiores matizes, como "clássico",
solidificou a compreensão trsica e social
como agenciamento de partes, exteriores
umas das outras. Deduziu-se então que o
primeiro ser artiHcio seria Deus, o grànde
relojoeiro e geõmetra. Na sua ausência, e
silêncio, os humanos estariam condenados
ao saber finito, expresso nos livros de
Bacon, Descartes, Hobbes, Galileu,
Harvey, Kepler .. . Desnecessário invocar,
aqui, toda a constelação de problemas e
aporias encontrados nesta epistême. As
escritas de locke e Hume remetem o
olhar de hoje para a Imensa praia onde se
depositam os escolhos do saber e poder
modernos. E las são formas petrificadas
com que operou, com máxima eficiência,
a propaganda e racionalização do mando.
Foram particularmente úteis à chamada
burguesia liberal, classe generalizadora
do tempo do relógio e do lucro, e do
investimento como modo de ser e
dominar.

transmissão de ciência e costumes. Contra
a idéia de claridade e transparência
absolutas, surge na pele enrijecida do
social as primeiras pulSÕes do Sentido,
antagonista no in(cio, inimigo depois,
da ratio matematizante. Com Rousseau,
temos, enfim, o Manifesto do Interior,
contra a superf(cie, da sensibilidade
contra a fria reunião de part(culas
atõmicas. Invoca-se a Vontade Geral
,contra o leviatã.
Muito poderia ser dito sobre a metáfora
orgânica e vegetal nos romanticos. Os
marcos decisivos são, como sempre neste
campo, os escritos de Goethe. A
Metamorfose das Plantas serviu como
diretiva para reflexões sobre a natureza
e a cultura_ O organismo vegetal foi
apontado como modelo de poesia e
romance, e de ciência poHtica: reunir ia
aquele tipo de corpo o máximo de
artiHcio, no maior grau de naturalidade.
Não posso insistir neste lado da produção
intelectual em que se moveu Hegel, fonte
ma is pertinente para o entendimento do
marx ismo. Muitas obras at uais dedicam-se
à esta pesquisa, decisiva para se perceber a
originalidade de Marx face a seus pares.
Lembro apenas o livro de Gusdorf, G.
Fondements du savoir romantique (Paris,
Gallimard, 1981) onde, como sempre,
aquele erudito aproxima os campos
comuns à dialética e ao romantismo.

Respeitável e duro-este per(odo, durante
o qual refinados e prudentes pensadores
procuraram introduzir de fora, pela
educação, modificações no ser social,
atingindo seus órgãos mais delicados.
Estes também, em analogia com os
instrumentos exteriores - e com a visão
mecânica do cosmos- são representados
numa perpétua atração universal, pass(vel
de cálculo e exposição, no interior da
mathesis universalis, cujo pálido sinal
seria a matemática .. .

Importa lembrar que os partidários da
Razão, neste tempo, chocam-se e são
atra(dos pela imagem orgânica, quando
esta é rebatida sobre o sociaL lmposs(vel
isolar uma s6 expressão teórica deste
momento, em sua pureza: nem tudo é
descrito como mecânico, sem refletir-se
o pensador à fantasmagoria antagônica.
Nada é dito "orgânico", que não suponha
a tese de uma diferença radical face ao

O século XVIII inicia a reviravolta
completa destas conjecturas.
Gradativamente a metáfora mecânica, e
técnica, perde serventia como
instrumento, organum, de saber e
controle. Desaparece seu encanto na
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mecânico. No Sistema de Idealismo
Transcendental, Schelling é dos últimos
que procura reunir ambas as imagens, sem
subordiná-las mutuamente. Discfpulo
ainda de Fichtc, foi-lhe necessária a noção
de choque, para que pudesse fazer brilhar
a livre vontade e a luz do intelecto. O
mais freqüente, como afirma um autor, é
notar-se o caráter imperialista das duas
figuras que se enfrentam. Quase sempre,
o defensor do intelecto aponta o caráter
maquinal do organismo, o teórico da
sensibilidade postula e derivação orgânica
do mecanismo .. . (cf. Abrams, M.H.
The Mirror and the Lamp) .

(Leben und Lehre, reeditado, em
fac-smile, pela Frommann, 1971) . Penso
especialmente nas páginas 96 e seguintes,
onde Tonnies sutilmente anuncia a teoria
política de Hobbes já na sua maneira de
entender a ótica e o ato de ver: como o
Estado e a sociedade civil, os olhos, na
sabedoria mecânica, seriam apenas
"unlebendigen Werk zeuge" . . . Há muita
coisa, neste texto, para se entender a
doutrina de Tonnies sobre a associação
civil enquanto agregado instrumental de
vontades, oposta à comunidade, que
surgiria da pulsação vital dos corpos e
mentes, em un(ssono harmonioso.

A partir do século XVIII, e infcios do
XIX, tudo o que se afirmara como saber
parece tragado pela voragem da Vida.
ArtiHcio e técnica ,são apontados como
sedimentaÇões inorgânicas acumuladas
sobre a estátua de Glauco - sfmbolo do
homem - a desfigurando. Fazem-na
irrcconhecfvel para o olhar vivente. A
transparência acha seu obstáculo, como
lembra Starobinski no caso de ~ousseau.
O artefato prismático, perfeito
dissociador, v(treo e frio, co-essencial à
Dioptrica cartesiana, à Otica de Newton,
e universalizado pelas Luzes,
fragmenta-se. Surge a visão, como ato
vital, irresist(vel como o brotar dos
vegetais, que violam a estabilidade
aparente do solo superficial.

Passemos ao século XIX, sobretudo à
politica e pedagogia inimigas e irmãs, o
racionalismo hegeliano e a sensibilidade
romântica. Este aspecto, indefinição de
hegemonia entre as duas metáforas do ser
e do conhecimento. Como disse, não cabe
aqui, dadas as caracterfsticas dos
trabalhos (de Rubem Cesar Fernandes,
Pedro Ribeiro de Oliveira e Francisco
Rolim) que tenho diante dos olhos,
revolver as delicadas visualizações
poéticas do romantismo. O tema do
intelectual orgânico não possui origens
tão belas. Atingiu-nos via prosaísmo
hegeliano, ele próprio já despido da leveza
e agilidade discursiva que marcaram o
fraseado daquele gênio. Hegel soube,
como lembra Nietzsche, construir entre
nós e os gregos uma ponte de luz. Pena o
itinerário hegeliano ter-se obscurecido
tanto em nossos dias. Para se perceber as
sinuosidades deste caminho, que leva ao
escuro totalitário do DIAMAT, vale
apontar algumas trilhas. Sobretudo, a
tentativa desesperada de Gramsci para
não assumir a vulgaridade do mundo
"realista", sem a grandeza dos teóricos
burguêses e sem a agilidade dos assim

Doravante, não mais vigora o prisma que
anali sa e separa, mas o "olho que escuta"
(Rousseau) e sintetiza. Vale a pena
consultar, sobre a problemática ótica
-- mecânica e orgânica - o estudo de um
dos mais influentes defensores, em nosso
século, da teoria politica comunitária,
hoje tão em voga entre nós. Refiro-me ao
clássico texto de F. Tonnies sobre Hobbes
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rotulados "idealistas" .

o instrumento de nossa atividade, mas um
certo meio passivo através do qual nos
chega a luz da verdade, então não
recebemos alnda tal verdade como ela é
em si. mas como ela é através e neste
meio. Nos dois casos, usamos um meio
que produz imediatamente o contrário de
seu fim; ou melhor, cometemos o
contrasenso de usar um meio qualquer"

Mas continuemos com Hegel. Na
ambigüidade deste filósofo face às duas
imagens do saber, pode-se já notar o leito
de Procusto em que se colocam as várias
doutrinas marxistas sobre a ideologia, a
noção de reflexo, etc. Nunca é demais
insistir sobre a co-existência entre o
ideário instrumental do saber (o método
reduzido a instrumento) e os pressupostos
mecânicos que o sustêm. Ora, a Lógica, a
Enciclopt!dia, e demais textos hegelianos,
no mesmo ato em que se anunciam
enquanto dedução gradativa e sistemática
dos vários momentos (o termo é
emprestado por Hegel da mecânica
clássica). as "esferas do real". afirmam-se
como ref/Bxão (termo de origem idêntica)
sobre eles.

(FBnomeno/ogia do Espírito, Introdução).

Conceber o pensamento como
ferramenta, é dissociar nele,
arbitrariamente, o essencial e o
inessencial. Ora, isto deixa na sombra
justamente o processo que o produziu, no
qual os dois lados implicam-se
necessariamente. Separar método de
objeto ou conteúdo doutrinário, é
condenar-se de antemão a não perceber a
unidade contraditória entre sujeito e
objeto, tombando no puro empirismo, ou
no idealismo formalista. No trecho acima,
Hegel apela para a metáfora ótica, ao
referir-se à luz da verdade. Logo abaixo,
ele precisa mais a figura, lembrando o
exemplo mais importante da teoria
mecânica da luz, e sua deficiência,
justamente por limitar-se ao modo
instrumental do conhecer: "Se o exame
do conhecimento que nós nos
representamos como um meio nos ensina
a conhecer a lei da refração dos raios, ele
ainda não serve para nada, se quisermos
deduzir esta refração do resultado; pois
não é o desvio do raio, mas é o próprio
raio que permite que a verdade nos toque.
que é o conhecimento e, sendo deduzido
este raio, nos restaria apenas a indicação
de pura direção ou um lugar vazio" .

Para Hegel, as vias que conduzem do
mecanismo instrumental ao orgânico, da
Hsica à ordem biológica, não se revelam
ex abrupto. Pelo contrárig, é no próprio
interior de cada uma destas figuras do
esp(rito que se engendra e surge a outra,
negando-a quantitativa e qualitativamente.
Hegel eleva ao máximo a cr(tica ao saber
enquanto instrumento, denunciando a
dissociação entre forma e conteúdo que
esta percepção implica. Longe de
assegurar a integridade do objeto e da
consciência colhida pelo organum, este
procedimento metodológico modifica a
própria coisa de que se fala ,
subrepticiamente. "Pois, se o
conhecimento é o instrumento
(Werkzeug) para dominar a essência
absoluta, lembramos que a aplicação de
um mstrumento à alguma coisa não a
deixa como ela é para si, mas nela
entroduz uma transformação e uma
modificação . Ou se o conhecimento não é

O conhecimento instrumental é, pois,
abstrato e formalizado necessariamente.
Ao invés de ser desprovido de
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une a grandeza à falta de autonomia. No
registro quantitativo não opera a
liberdade. Grandes pirâmides, enormes
mausoléus mortos, sempre buscam
vencer, pela identidade especial, a
diferença do tempo. A tristeza que
sentimos hoje, contemplando suas ru{nas,
é produzida por nossa percepção do que
elas poderiam ter sido, embora ainda não
o pudessem ...

pressuposições, ele esconde seus
princ(pios, deixando na sombra
justamente aquilo que constitui sua
essência. Sua "objetividade" por
exemplo, que ele orgulhosamente atribui
ao "método cientrfico". mal esconde o
tremendo medo subjetivo de mergulhar
na própria coisa, achando no instrumento
a alavanca, ou melhor, a muleta para o
não pensar. Querer assegurar a verdade
pela ferramenta metodológica é desejar
conhecer antes de conhecer. é querer,
como diz Hegel, querer nadar sem nunca
se jogar n'água. O saber instrumental,
longe de ser a cdtica, tal como se
anuncia, é seu exato contrário, o mais
cego dogmatismo: transfere para um
terceiro, a tarefa que só o próprio
pensamento pode realizar.
A seqüência da Lógica, é eloqüente : da
mecânica, mergulhamos na discussão
sobre o sentido verdadeiramente
cient(fico da teleologia, onde Hegel
discute a Crítica do Jufzo de Kant e a
F fsica aristotélica, jogando-as contra a
negação instrumental do finalismo,
universalizada por Newton. Após este
acerto de contas com a pura metodologia
que quantifica o mundo, chegamos à
ffsica orgânica, e assim em seqüência, até
que se rompe o limite do vis{vel, quando
penetramos no santuário da lógica
subjetiva, lugar onde se movem o
entendimento, a razão, as formas mais
elevadas da arte, religiosidade, direito,
filosofia.

Os eg{pcios procuraram vencer a morte,
puro Nada, edificando sobre o Ser:
estavam vencidos de antemão. Nenhuma
coisa, nenhum instrumento pode deter o
movimento da morte. Aliás, o próprio
instrumento é resultado da luta contr3 o
ser bruto, a forma que resulta da ação
violenta do nada, tempo original que
une-se a si mesmo na consciência humana.
Somente no plano desta consciência, e da
auto-consciência, pura negatividade,
negação da negação, pode surgir um
"terreno" apropriado para a luta contra o
desaparecimento. Só com o cristianismo,
ou melhor, com a Reforma, o esp(rito
teria encontrado sua verdadeira morada.
A memória interior, raciocinante, é mais
astuta que a pura arquitetônica: enfrenta
o tempo em sua própria medida e
elemento, capturando-o meticulosamente,
pelas garras do conceito, na história ...
Os últimos momentos, na escrita de
Hegel, rompem a pretensa simplicidade
do olhar imediato. Neles concordam
figura e conteúdo orgânico dos entes e do
saber, com sua necessária duplicação
artificial, mecâ11ica. Mas ali, já não se
opõem forma e conteúdo, método e
objeto: o método é o desenvolvimento
imanente da própria coisa.

Assim, um corte vertical no processo de
tempo e cultura apresenta, nas primeiras
camadas do texto hegeliano, formações
exteriores ao sujeito, só acess{veis ao
olhar ffsico, onde rege a mecânica e o
instrumento. Impressiona acompanhar, na
Filosofia da Religião, o quanto o filósofo

Se sobrevoarmos em sentido horizontal o
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humano deposita ~ como na concha
espiralada que surge com o movimento do
molusco - na sua própria pela, no seu
corpo, os resultados mecânicos dos
primeiros esforços. Impossível chegar
hoje ao "humano" sem atravessar esta
camada espêssa que indica para o infinito,
espiral sempre aberta à novas
circunvoluções, desde que novas
percepções atravessem o campo de
visualização.

texto de Hegel. vemos que nele
co-existem todos os momentos da
percepção e auto-percepção do homem.
Ao primeiro olhar, nada separa o ente
dotado de inteligência dos demais
conteúdos e formas da natureza. Mas o
trabalho arranca o homem, a partir da
carência e dor, desta estupidificante
identidade imediata, puramente espacial,
engedrando o ediffcio verticalizado do
espírito. Esta segunda natureza é puro
tempo, origem da liberdade. Nela, o
homem forma a si mesmo, formando os
seres que o seguirão.

Desejar o orgânico sem o mecânico é
querer o caracol sem a concha, a serpente
sem as sucessivas cascas, etc. Querer o
mecânico sem o orgânico é aspirar a uma
identidade morta, instrumental, que,
finalmente, é pura e simplesmente
sofisticada e fictfcia. Dos gestos mais
simples ao engenho mais complicado,
tudo é feito, tudo é película que o
homem coloca entre si e a morte. Por
isto, a proteção do Estado artificial de
Hobbes é ilusória: a luta de todos contra
todos não é abolida pelo Estado, mas nele
continua, sob a forma do "Estado
exterior", a sociedade civil, "esta força
monstruosa que arranca o homem de si
mesmo" (Filosofia do Direito).

Logo, o lado ttJcnico, instrumental, da
atividade genérica, o seu mecanismo, é
um momento necessário e não total, que
pode e deve ser relativizado pela razão em
busca de si mesma, ou seja, da Eternidade
que sintetiza o livre jogo do presente,
passado, futuro. Já no primeiro piscar de
olho (Augen blick), no primeiro instante
do ser. vivente, irrompe a diferença que
modifica a forma do espaço. Com a vista,
o homem sai para fora de si.
Desnecessário, sobretudo para os leitores
cristãos, salientar o peso da "alienação"
na antropogênese hegeliana. O olhar
atento encontra diferenças no meio que o
envolve. Quanto mais encontra
diferenças, mais se distancia no espaço,
mais se diferencia, mais penetra e domina
o tempo.

Pode-se considerar toda cultura humana
por dois prismas: o que se faz e o já feito.
Como Espinosa distinguia a Natura
naturans e a Natura naturata. Ambos os
lados são oriundos da mesma essência.
Hegel confere ao círculo que sempre se
repete, o mau infinito, o valor do
momento. Mas o bom infinito é a
enérgeia, o círculo dos círculos. Os
objetos já percebidos são dominados,
fósseis de uma ação anterior, aparência de
estabilidade. O sujeito nunca se encontra,
no presente, face à sua nudez corporal.
Sem os objetos e instrumentos anteriores,

Todo ciência resulta, como espiral, deste
auto-desenvolvimento da temporalidade
no homem genérico. Quanto mais o olho
sair para fora de si, mais exercerá a teoria,
mais recolherá gradações e matizes.
Quanto mais estes elementos forem
interiorizados, na volta à si, maior o
poder de diferenciar, maio refinamento
das mãos e dos filamentos óticos. O ente
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As formas a priori de tempo e espaço
possuem um conteúdo que lhes é
imanente : são poderes e figurações
produzidas pelo homem, e por ele
repostas dentro de si . A dedução de
ambas "intuições" supõe uma reflexão
completa e radical do sujeito sobre si
mesmo. "Método", "instrumento",
"ferramenta" são, pois, sinônimos de
controle, disciplina, dom(nio. Permanecer
preso ao campo metodológico, é estar
infinitamente afastado de toda e
qualquer libertação, laica ou religiosa.
Hegel, bom luterano, vê com muita
desconfiança as repetições mecânicas de
devoções, católicas, e tem horror à
metodologia de auto-controle jesu(tica.
Para ele, a verdadeira comunhão religiosa
é invisível, e o grande ediffcio da Igreja
visível nada mais significa que o sepulcro
vazio, lugar onde a auto-consciência
encontra o seu nada. O inimigo hegeliano,
no plano religioso é ainda, como em
Hobbes, Trento e Roberto Belarmino.
Tarefa muito ingrata querer hoje, por
exemplo, propôr uma eclesiologia
libertária católica, com semelhantes
materiais. O modus operandi dia lético
não é apenas "perigoso" para o
catolicismo. Nele, a própria base é outra.
Supõe a revolução protestante, cujo
pressuposto é a livre consciência das
partes, e a livre comunhão do Todo, sem
hierarquia visrvel, sem mando temporal
concorrente com o Estado.

as técnicas, não haveria simplesmente
"homem". Nunca terramos chegado aos
modernos conceitos de "Eu", "Aqui",
"Agora", "Isto" sem os sucessivos passos
alternados que balizam a marcha
contraditória do espfrito.
A Fenomenologia é um quadro
multicolorido de camadas pictóricas.
Nela, estoura a pretensa simplicidade e
autonomia recfproca de sujeito, objeto ,
tempo, espaço. Estes conceitos são
modernos mesmo : resultam da luta
interminável do animal humano contra
seu fim . Tomá-los isoladamente é ilusão
de ótica, estrabismo espiritual. Querer um
método, sem os objetos e o sujeito que o
engendraram, é agarrar-se a um monte de
signos, palavras ou números, desprovidos
de vida. ~ tomar a ilusão (Schein) pelo
fenômeno total (Erscheinung). Sob a
imed iatez mecânica do presente, subjaz a
mediação de outras eras e atos,
" suprimidos e conservados".
É imposs(vel, nesta arqueologia hegeliana,
falar abstratamente em "orgânico",
dando-lhe forma e conteúdo da verdade .
A essência orgânica, para escapar à
repetição monótona e mortal do Gênero,
deve desdobrar-se livremente, rompendo
seus próprios limites, introduzindo, pelo
instrumento, mudanças no elemento vital.
Seu primeiro impulso origina-se na dor e
medo da morte ("a contradição, recita a
Lógica, já se encontra na dor dos
viventes") .

Para Hegel, "conceituar" significa
conceber e agarrar o objeto diante das
mãos e dos olhos. Ora, enquanto o ·
"nascimento" do saber é interior, ele
apenas prolonga, para dentro, o
desenvolvimento e complexificação
produzidos pelo ser já consciente. Isto se
dá quando o homem não mais se percebe

Instrumentos técnicos são formas
prod uzidas para prender e dominar o
tempo e espaço, recolhendo-os e
submetendo-os no interior da consciência
e do corpo . O pensamento resulta da
longa interiorização, ou re-interiorização,
daquilo que foi posto fora pelo homem .
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apenas como organismo: o fim natural
deste último é só o de reproduzir a si
mesmo, ou renovar a identidade do
Gênero. Enquanto "garra", o conceito é
organum, instrumento, produzido para
que os homens penetrem e dominem a
natureza exterior. E também para que
submetam os corpos dos demais homens.
É deste modo que a Filosofia do Direito
estabelece a propriedade sobre tais
ferramentas.

por Marx ou seus sucessores. Longe de
constitu(rem simples oposições, são
verdadeiras aporias, para não dizer
antinomias indecidfveis. Isto não implica,
de nenhum modo, uma diminuição do
potencial heur(stico do marxismo.
Apenas evidencia o aspecto
essencialmente finito de suas elaborações.
E não é um insulto, sobretudo para um
grande homem que assumiu durante toda
sua vida o lema de Terêncio: "Sou
humano, nada do que é humano me é
estranho". Marx, conscientemente, não
aceitou a fé revelada . Como Hegel,
conscientemente, rejeitou a forma
católica da revelação e da Igreja. Se o
marxismo transformou-se numa religião
como parece mostrar a história mundial
recente - isto é um problema social,
psicológico e polftico que vale a pena ser
investigado. Mas atribuir a Marx um
"método" que pode ser unido às
maravilhas com formas e conteúdos
emanados da fé, constitui um fenômeno
ainda mais apto ao estudo e à pesquisa.
t dizer que o atefsmo faz parte do
discurso e da elaboração dos matenais
finitos com que o pensamento teológico
se enfrenta. Com tal método, não só os
cristãos denegariam o que é essencial ao
marxismo (seu pressuposto ateu) mas
também estariam negando a própria base
transcendente de seu discurso.

Vejamos: "as forças mecânicas, as armas,
os instrumentos, aumentam o raio de meu
poder. Conexões entre o que é minha
propriedade e algo alheio, podem ser
consideradas seja como um fator que
permite tornar-me proprietário mais
facilmente do que um outro, seja como
um acidente da coisa que me permite
adquiri-la mais facilmente" (FD, § 55,
Z.). Marx percebeu muito bem o cinismo
desta posição hegeliana, no que se refere
ao conhecimento instrumental: "Seria
poss(vel escrever toda u111a história das
invenções feitas desde 1830, cujo único
época a Igreja ainda não tinha feito a
opção preferencial pelos pobres é
subestimar a inteligência do produtor do
próprio método que se alardeia utilizar.
Mar:< foi filósofo suficiente para elevar
seu pensamento à essência da cultura e
das instituições sociais e religiosas. Caso
se deseje refutá-lo, opere-se encarando
diretamente sua cr(tica, nunca
amolecendo suas armas, pelo artiHcio
retórico da divisio: abstraindo seu método
do que ele disse e do que visava.

Se isto que afirmo é errado, e a chamada
teologia da libertação não está presa à
transcendência, podendo assumir o
atefsmo marxista, então por que os
próprios irmãos Boff admitem, no
trabalho que indiquei, ser o marxismo
"perigoso"? Onde está o perigo? "Salvar"
o marxismo, contra sua própria
auto-consciência, é propôr algo que nunca
a Igreja ousou : para ela, a consciência

Toda esta problemática - oscilação entre
mecânico e orgânico, fim do Estado e da
religião, infra-estrutura e super, etc - não
pôde ser resolvida (como é impossfvel,
sempre que se trata de produções sociais)
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sempre foi, em tese pelo menos, um
santuário inviolável. Libertar alguém
contra sua própria vontade, é no m(nimo
contraditório. Toda redução do outro à
minha representação é abusiva. Tanto a
Inquisição, quanto os campos soviéticos,
mostram cruelmente os resultados desta
intolerância dogmática.

concepção. Sem os debates pró ou contra
Mach, e sem a filosofia orgânica de
Schelling, seria imposs(vel entender as
reviravoltas de Lenine. Embora nele
sempre persista o tom dogmático, cujo
auge foi o Materialismo e
Empiriocriticismo (onde se consagrou o
absurdo do critério do partido como
prova da verdade, numa epistemologia
inédita). as oscilações Ieninistas
localizam-se entre a rejeição e o retorno a
Hegel, à didascalia de sua Lógica como
catecumenato para o Capital, etc. (Leia-se
o belo livro de Planty-Bonjour: Hegel en

A s(ntese, ou diácrise, entre organismo e
mecanismo, por exemplo, não é patente
marxista. Se desejarmos criticar esta
oscilação entre instrumento e membro,
decisiva para se perceber todas as
implicações da concepção metodológica
do marxismo, precisamos ampliar os
horizontes de nossa análise. Esta clivagem
opera também nos inimigos do marxismo,
como em Weber, ou Tonnies, ou muitos
outros. A concepção do moderno Estado
que, à semelhança de uma fábrica,
operaria sine ira et studio - imensa
máquina, regulada por cadências r(tmicas,
com o plano e o cálculo - dominando
pela burocracia universalizada (Economia
e Sociedade) tem equivalentes na
oposição de vida orgânica e harmoniosa
comunidade, e a forma mecanizada e
instrumental, que faz com que se
enfrentem as vontades na sociedade civil
(Tonnies).

Russie).

Do mesmo modo, sem as distinções
croceanas entre o "vivo" e o "morto" na
filosofia de Hegel, é imposs(vel perceber
o real alcance da rejeição do materialismo
por Gramsci. Materialismo, cuja lógica
é identificada à mecânica instrumental, e
à matemática, e que é apodado
definitivamente como metafrsico e
imobilizador. ~ muito estranho ver, nos
textos "teóricos" brasileiros, a
tranqüilidade com que, numa mesma
seqüência de frases se fala acriticamente
de "aparelho ideológico de Estado" e
"intelectual orgânico". Só a falta de rigor
e respeito pela integridade do pensamento
alheio podem permitir esta s(ncrese
descuidada entre duas concepções
antagônicas. E não vale afirmar que tal
ecletismo possibilita maior liberdade de
pensamento: verdade e liberdade não são
inimigas, a não ser para os que só
consideram a sua verdade, intocada no
confronto com a fala alheia.

Mas esta ambigüidade, no materialismo
dialético, criou-lhe um óbice inerente
grave. Como conciliar, num mesmo
;istema fechado (como ocorreu sobretudo
após o estalinismo) duas orientações
antitéticas não resolvidas pelo Capital?
Note-se que até então, o embate deu-se
no interior das facções marxistas,
extraindo-se expl(cita ou implicitamente
de formulações alheias à dialética
hegeliana, e mesmo materialista,
argumentos para reforçar esta ou aquela

Os dois retornos a Hegel, de Lenine e
Gramsci, foram antitéticos. Os doutos
marxistas leram a Lógica e a Filosofia do
Direito com lentes invertidas. No lugar
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metodológicos da razão, sua astúcia, é a
grande unidade social trazida e cimentada
pela ideologia (mito, na escrita de Vico)
marcada mais pela vontade e sentimento,
e menos pelo Logos cientffico. Nesta
bipartição, como sabem os especialistas, a
·obra de Gramsci recebeu poderoso rumo,
dado por Sorel.

onde Hegel· Lenine vêem necessidade
Hsica e natural, exigindo a intervenção do
livre pol(tico (Estado em Hegel, Partido
em Lenine) para se modificar a sociedade
civil, Hegei·Croce-Gramsci percebem o
verdadeiro organismo. Em Hegel, a forma
orgânica do Estado é anterior, lógica e
ontologicamente, à sociedade, sobretudo
a civil. Esta, como a máquina, só pôde
surgir após longos milênios no interior da
natureza, p[oduzida pelo trabalho
humano. Na leitura croceana, este é,
claro, um ponto "morto" da filosofia de
Hegel. Não é pequeno o peso de Vico
nesta contra-leitura do filósofo absoluto.
A Razão foi sempre posta como Alfa e
Ômega da vida humana, em qualquer
texto de Hegel. Ora, segundo Croce, esta
razão fria é infelizmente ligada à
negatividade, à forma finita de saber
artificial, matemática, que Vico já
abominara em Descartes, Hobbes e
Locke.

Mas todos estes aspectos conflitantes
enriqueciam o debate no interior do
marxismo. Quando este transformou-se
definitivamente num ativismo, dirigido
pelo dogma e pelo seu oráculo infalfvel, o
"Pai dos Povos", a rigidez da "verdade
partidária" começou a expulsar as
contribuições estranhas à ortodoxia. Com
a imposição da teoria do reflexo, tivemos
o afastamento inicial das figurações
orgânicas. O mecanismo atingiu pontos
infinitamente baixos na imaginária
marxista. Comparados aos manuais
"dialéticos", os escritos de Locke,
Condillac, La Mettrie, dos ldeologues,
tornaram-se infinitamente sutis e cheios
de matizes. Mas a verdade do Partido,
como a das seitas dobradas sobre si
mesmas, tem validez somente para os que
já aderiram à Grande Causa, à
Inquestionável Missão Histórica. Quando
ocorreu um pequeno aggiornamento, os
maiores inquisidores passaram para o
outro lado da fogueira.
Caso caricato, se não fosse trágico, é o de
Roge r Garaudy. Este filósofo ajudou o
Partido, na tarefa sacrossanta de obrigar
as consciências de seus iguais, durante
muitos e muitos anos, a engulir as
"verdades dialéticas" do reflexo, sob pena
de expulsão do Partido. Com o vigésimo
congresso (o Vaticano 11 laico e ateu?)
Garaudy iniciou sua caminhada meteórica
no plano religioso. De Theilhard Chardin,

Contra Hegel e o marxismo que o sucedeu
imediatamente, pois, nesta
reinterpretação da sociedade civil, o
Estado não é o primeiro, no plano
orgãnicoJEsta serie a ilusão racionalista.
O Estado moderno resulta do cálculo, do
artiffcio, e da mecânica. Como as
perfeitas figuras geométricas, ele s6 existe
na imaginação dos teóricos, na cabeça dos
racionalistas. Não produzimos nunca tal
E-stado. Caso ele existisse, seria obrà do
grande artffice, Deus, e não trabalho
nosso. Verum et facturo ... segundo este
preceito de Vico, conhecemos apenas o
que fazemos, logo ... é apenas à
sociedade civil que podemos endereçar
nossas indagações.
Assim, mais importante que os artiffcios
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por aquilo que se deixa. O ressentimento
é desprezrvel, seja nos ex-cristãos, seja nos
ex-marxistas militantes.

correu para o catolicismo mais
sentimental, terminando por "dançar sua
vida" ao ritmo do Corão. Importa
assinalar que este rodopio, dramático em
muitos prismas, é o mesmo que realizam
muitos intelectuais marxistas que não
conseguem ir até o fundamento de suas
opções, assumindo decididamente o
campo laico. Ou então, que não têm a
liberdade interior para romper com o
marxismo, em seus pressupostos, e passar
à outras formas de representação natural
e humana, entre elas, a religiosa. Mas
convicções doutrinárias. ou fé, não se
trocam como peças usadas de roupa.
Marx passou anos e anos para romper
com as pressuposições idealistas de sua
cr(tica. O cristianismo tem milênios de
acúmulo histórico, e o lslam traz em si as
marcas enriquecedoras do tempo. Optar
por um destes elementos ou qualquer
outra forma social de convivência e
pensamento, exige prudência e respeito,
tanto por aquilo que se assume, quanto

•
Poderfamos ir demasiado longe nestas
considerações. Quis apenas assinalar as
dificuldades imensas da problemática
discussão sobre o estatuto do marxismo,
como instrumento ou como forma mais
ampla de pensar. Para mim, uma claridade
maior neste debate, só poderá ser
conseguida conectando-se os escritos de
Marx com o saber e a prática de seu
tempo, percebendo-se sua intenção crftica
e os limites que assumiu, como todo
pensar finito. Por outro lado, creio ser de
bom alvitre desconfiar de certas certezas,
como a de sua possrvel utilização como
simples método. Como procurei indicar,
nada neste setor é simples, claro e distinto.
São Paulo, março de 7984

Transcrito de Comunicações do ISER, nP 9,
ago. 1984.
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Num dos momentos mais interessantes do
documento divulgado pela Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé, o
cardeal Joseph Ratzinger reconhece que,
"desde as origens, mais acentuadamente
porém nestes últimos anos, o marxismo se
diversificou, dando origem a diversas
correntes que divergem
consideravelmente entre si" (7.8) . Em
seguida, contudo, em vez de procurar
extrair todas as conseqüências dessa
diversificação, o cardeal adverte que tais
correntes, na medida em que "se mantêm
verdadeiramente marxistas", continuam
vinculadas a teses incompatíveis "com a
concepção cristã do homem e da
sociedade" (idem) .

título. Agora, na leitura do documento
do eminente cardeal Ratzinger, tive, por
um momento, a impressão de que um
"marx ímetro" tinha sido abandonado
por algum dos velhos c-ompanheiros do
partidão e tinha ido para as mãos do
Prefeito da Congregação para a Doutrina
da Fé.

t claro que há um marxismo ostensivo,
que é ideologia oficial de Estados e
partidos. Esse marxismo pode ser visto a
olho nu, sem necessidade de quaisquer
aparelhos, na União Soviética ou na
China, na Albânia ou na Romênia; ou,
aqui mesmo no Brasil, pode ser visto no
PCB ou no PC do B. No entanto, esse
marxismo ostensivo, quando nos
dispomos a examinar sua fisionomia, já
nos surpreende pela contraditoriedade
com que se apresenta diante de nós: suas
diferentes versões se excomungam umas
às outras, se acusam reciprocamente de
falsidade e mistificação. Como impedir
que proliferem as dúvidas? Haverá um
marxismo ortodoxo, genuíno? Todos os
demais serão contratações? Certa
perplexidade se torna inevitável.

Essa abordagem da questão me lembrou
experiências que vivi, no passado, de
conversas com aguerridos marxistas, que
se empenhavam em separar o joio do
trigo, distinguindo entre o que era e o que
não era verdadeiramente marxismo.
Ouvindo-os, eu às vezes tinha a impressão
de que eles dispunham de um fantástico
instrumento- o "marxímetro"- que,
a pi icado aos pensamentos, media o teor
de marxismo deles e autorizavam a
retirada do rótulo de "marxista" aos
produtos que não apresentavam o nível
mlnimo indispensável para merecer o

Mas essa perplexidade não pode deixar de
crescer, quando tentamos avaliar o que se
passa na área da assimilação de idéias de
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Fernando Claudín, o marxista alemão
Rudolf Bahro ou o marxista italiano
G iuseppe B~ffa?

Marx, por parte de intelectuais
independentes e correntes de pensamento
desvinculadas dos partidos comunistas e
dos Estados ditos socialistas. A
multiplicidade dos caminhos seguidos
pelo legado teórico de Marx é espantosa.
Quais os critérios seguros que poderiam
ser utilizados para que um desses
caminhos seja declarado legítimo e os
outros sejam anatematizados? Se esses
critérios não forem encontrados, será
inteiramente justo aceitarmos todas as
direções e declararmos que elas são
equivalentes?

Há quem sustente que o marxismo não
existe mais, que ele se estilhaçou em mil
pedaços. Pessoalmente, devo declarar que
não é esse o meu ponto de vista . Sei que
já em Marx o marxismo apresentava
tensões internas, oscilações de ênfase,
vacilações: mas possuía certa unidade,
difícil de definir; e algo dessa unidade
passa através do processo histórico
altamente contraditório em que a
presença da perspectiva de Marx se faz
sentir, ativamente, nas grandes lutas e
reflexões políticas do nosso século. Em
todo caso, mesmo acreditando que ainda
tem sentido (com as devidas precauções)
falarmos em marxismo, no singular,
entendo que a unidade do marxismo só
pode ser muito relativa, muito delicada,
muito complexa.

Quem é mais marxista: Leonid Brejnev,
Mao Tse Tung ou Enrico Berlinguer?
Georg Lukács, Walter Benjamin ou Louis
Althusser? Optar por qualquer um deles
significa se basear numa interpretação de
Marx que é liminarmente recusada pelos
outros. No caso de Brejnev, Mao ou
Berlinguer, a incompatibilidade tem sua
explicitação nítida no plano político.
No caso de Lukács, Benjamin ou
Althusser, entretanto, ela só pode ser
compreendida quando nos dispomos a
mergulhar em suas raízes teóricas,
complexas e sutis.

Seguramente não se trata de uma unidade
compacta, monolítica, rudimentar. Não é
um todo do qual se possa dizer que cada
parte "contagia" as demais,
inexoravelmente, de modo que tudo, no
seu interior, está "contaminado" por . ..
tudo . A concepção do homem elaborada
por Marx é materialista, sem dúvida; mas
o que significa exatamente o
"materialismo" de Marx, concebido em
uma crítica implacável a todas as formas
de materialismo que tinham existido até
ele? Quais são os efeitos desse
materialismo que se acha na base da
concepção marxista do homem sobre
todos os demais aspectos do pensamento
do autor d'O Capital? Serão efeitos
sempre diretos, unívocos?

Qual é, então, a verdadeira face do
marxismo? O nome "marxismo'' estará
definitivamente associado ao de
"totalitarismo", como testemunhou o
Rubem César Fernandes, em
Comunicações do /SER (n9 8) de março
de 1984? Mas essa associação não nos
estaria limitando a levar em conta apenas
alguns marxismos, discriminando outros?
Será correto ignorar a contribuição à
crítica do marxismo-ideologia-de-Estado
que vem sendo produzida por autores tão
diferentes como a marxista húngara
Agnes Heller, o marxista espanhol

O cardeal Ratzinger fala, a propósito do
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"torce" a investigação científica para
colocá-la deliberadamente a serviço de
objetivos que não têm nada a ver com a
ciência. o fato de que a moral dos
marxistas seja diferente da moral cristã
não significa que os marxistas sejam
amorais.

marxismo, num "desconhecimento da
natureza espiritual da pessoa", que "leva
a subordiná-la totalmente à coletividade".
A afirmação simplifica brutalmente a
perspectiva de Marx, a ponto de
adulterá-la. Marx não desconhece a
natureza espiritual da pessoa;
simplesmente a interpreta em termos
diversos dos do cristianismo, em geral.
Nos Grundrisse, Marx desenvolve toda
uma teoria de autonomização crescente
dos indivíduos na história, submetendo a
uma dura crítica as formas de existência
que impõem à pessoa uma subordinação
absoluta à comunidade; segundo Marx,
foi só no século XVIII, com a sociedade
burguesa, que os indivíduos passaram a
poder se colocar em contraposição ao
todo social. Depois de terem sobrevivido
a séculos de "dependência pessoal", os
indivíduos chegaram a uma sociedade na
qual a dependência fica mediatizada pelas
coisas e estão criando condições nas quais
poderá florescer "a livre individualidade,
ba"seada no desenvolvimento universal dos
indivíduos, na abundância, bem como no
domlnio das forças produtivas, exercido
pelos seres humanos em seu conjunto".

No campo do marxismo- por sua
vastidão - há uma enorme diversificação
de fenômenos humanos. Há, inclusive,
amoralismo político. Basta pensar em
Stál in, em Séria, nos grotescos "processos
de Moscou" e a gente se dá conta da
amoralidade que tem se manifestado na
história do marxismo. Mas também tem
havido muita grandeza, muita
generosidade, muita dignidade humana e isso tem contribuído para os êxitos do
marxismo. Como escreveu o padre Giulio
Girardi: "// successo de/ marxismo nel

mondo contemporaneo e innegabile e
clamoroso: essa attrae !e masse e gli
intellettuali, poveri e ricchi, papo/i di
antica cultura e popoli giovani. Ha i suo i
militanti convinti, appasionati, generosi, i
suai eroi, i suai martiri" (Marxismo e
Cristianesimo, ed. Cittadella, Assisi,
1966, p. 15).

Na medida em que o panorama do
marxismo vem se diversificando, é cada
vez mais inócuo o esforço no sentido de
atribuir-lhe uma feição caricatural. Não
tem sentido, por exemplo, exprobar-lhe
um pretenso "amoralismo político",
como faz o cardeal Ratzinger (8.7) . O
imanentismo historicista não exclui a
possibilidade da elaboração de uma ética
e Marx não tinha nada de cínico. No livro
que seria o quarto volume d'O Capital Teorias sobre a Mais-Valia - Marx
investiu furiosamente contra Malthus
exatamente em nome de valores éticos,
considerando "infame" o cientista que

É normal, é lógico e é saudável que
teólogos cristãos se interessem por esse
universo e sintam forte simpatia por tudo
aquilo que sentem que está brotando nele
e que lhes parece necessário incorporarem
à fé que professam. Os teólogos que
vivem em sociedades como a nossa,
marcadas por formas brutais de
exploração do trabalho, por formas
escandalosas de opressão, só podem
mesmo se interessar pelo marxismo como
teoria e prática da história concebidas "a
partir dos oprimidos", como pensa mento
que procura compreender a sociedade
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como um todo, como filosofia voltada
decididamente para a ação (como
escreveu, com clareza, no n<? 8 de
Comunicações do /SER, o teólogo
Clodovis Boff).

indiferentes perante essa miséria" (11.1).
No entanto o poder de fogo do cardeal
Ratzinger s~ concentra no que lhe parece
ser o desvio de "esquerda" daqueles que
cedem à "impaciência" e ao "desejo de
ser eficazes" (7.1).

Nas condições em que a Teologia da
Libertação surge e se desenvolve, a partir
da experiência vivida da participação nas
lutas, nos anseios e sofrimentos dos
pobres, é também perfeitamente
compreensível que seus representantes se
disponham a incorporar categorias do
marxismo- povo, pobre, história, práxis
e política -ao discurso da fé, sem se
deixarem paralisar pelo medo de serem
envolvidos pelo materialismo de Marx.

A história da Igreja mostra a hierarquia
freqüentemente em conivência com o
poder temporal e com sistemas que têm
sancionado a opressão ~ a exploração do
povo. Nas últimas décadas, verifica-se um
esforço da hierarquia no sentido de se
dessolidarizar do capitalismo. O
socialismo, contudo, continua a ser visto
com enorme suspeição. A realidade dos
países ditos socialistas, as gritantes
deformações antidemocráticas das
experiências socialistas (ou tidas como
socialistas) ocorridas no nosso século, sem
dúvida, justificam as reservas (e talvez
alguns teólogos da libertação tendam a
minimizar a gravidade dessa problemática,
a gravidade das deformações existentes
nos países do "socialismo real") . Mas
existem numerosas correntes de
pensamento e ação que estão elaborando
outras concepções, postulando a
democracia como um "valor universal",
repensando o marxismo à luz das
exigências amadurecidas no nosso tempo
e trilhando caminhos que não se
confundem com aqueles que foram
trilhados até agora. O cardeal Ratzinger
subestima esses fenômenos novos,
desqualifica-os a priori, insiste em
subsumi-los às formas de socialismo cujas
deficiências ostensivas facilitam a sua
"cruzada".

Leonardo Boff, acusado de politizar e
sociologizar a fé, contra-atacou,
levantando contra seus acusadores a
suspeita de estarem se acumpliciando com
a defesa de privilégios classistas e com a
política conservadora de preservação do
status quo : "o que não se quer é a
mudança necessária da sociedade para que
o povo possa ter mais vida; todos os que
buscam essa mudança são difamados de
marxistas e de depravadores da fé cristã"
(Folha de São Paulo, 19-9-84).

O documento da Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé manifesta
preocupação em relação à questão do uso
da crítica feita à Teologia da Libertação
por correntes social e politicamente
conservadoras. "Chamar a atenção para os
graves desvios que algumas 'teologias da
libertação' trazem consigo não deve, de
modo algum, ser interpretado como uma
aprovação, ainda que indireta, aos que
contribuem para a manutenção da m 1séna
dos povos, aos que dela se aproveitam ,
aos que se acomodam ou aos que f1cam

A linha em que se move o cardeal
Ratzinger (a linha da qual ele é um
continu ador) trabalha com dois pesos e
duas medidas: ataca rijamente a
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"esquerda", fustiga-a com admoestações
severas, pressiona-a com meios poderosos;
para a "direita", entretanto, se limita a
formular conselhos ou endereçar apelos
"éticos", que deixam ao pecador, em
última análise, a decisão de sair do
pecado. A Teologia da Libertação reage
contra essa ambigüidade, busca um
enraizamento da ação justiceira
(libertadora) na história, empenha-se no
fortalecimento do lado socialmente mais
fraco e se dispõe a enfrentar os poderosos
da terra com algo mais do que a mera
prédica.
A Sagrada Congregação para a Doutrina
da Fé se inquieta com o enraizamento da
Teologia da Libertação nos conflitos
terrenos, teme a "contaminação" dos
teólogos pelo "ateísmo marxista"; mais
ainda que a reflexão dos cristãos que se
solidarizam com os movimentos
populares na América Latina, porém,
parece ser a própria atividade prática
desses cristãos que a angustia. Muito mais

perigoso que a leitura de Marx é aquilo
·que os integrantes das comunidades
eclesiais de base podem estar aprendendo
em suas experiências vividas, em suas
reivindicações, na troca de idéias, na
solidariedade. Os representantes da
Teologia da Libertação sabem que a
experiência das comunidades eclesiais de
base não está isenta de riscos; mas
decidem assumir tais riscos, aceitando-os
como necessários. Para eles, se os pobres
1
[lão se organizarem, não criarem seus
instrumentos de pressão, não conseguirão
mudar as estruturas das quais os ricos se
beneficiam. E, nesse sentido, a
perspectiva da Teologia da Libertação, em
sua defesa das iniciativas que o cardeal
Ratzinger parece preferir que nunca
fossem tomadas, poderia invocar os belos
versos do poeta Carlos Drummond de
Andrade, num poema de A Rosa do Povo:
"Como vencer o oceano
se é livre a navegação
mas proibido fazer barcos?"
Transcrito de Comunicações do ISER, n911,
nov. 1984.
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O Marxismo em questão :
a propósito da ''Instrução'' sobre alguns aspectos
da Teologia_ da Libertação
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA
Sociólogo -/SER e UFRJ

só tem mordência histórica na medida
em que corresponde à realidade em '
cujo contexto se insere. Se o discurso
ético não passa pela mediação do
discurso anal (tico - que o
faz ver antes de julgar - ele fica
genérico e abstrato, pagando com a
inaplicabilidade o preço da sua
intemporabilidade. Para entender a
realidade que desejamos transformar,
temos que recorrer ao discurso analítico,
uma análise que nos permita ver a fundo
essa realidade, antes de nos
pronunciarmos sobre ela e de propormos
linhas de ação. É nesta etapa analítica que
se recorre ao instrumental marxista, cujo
mérito principal é o de mostrar a
existência da opressão econômica e social,
onde o senso comum só nos permitia ver
a pobreza e a desigualdade .

O recente documento do Cardeal J.
Ratzinger ganhou grande repercussão
,pública, não só por ter sido publicado no
mesmo momento em que o Frei
Leonardo Boff era chamado a explicar-se
diante da Sagrada Congregação para a
Doutrina da Fé, mas também por
abordar, sem eufemismos, o uso do
marxismo pelos cristãos. ~ sobre este
tema que pretendo tecer algumas
considerações, com a finalidade de
desenvolver a problemática ali
levantada.
O uso do instrumental marxista pelos
cristãos decorre de uma necessidade
prática: conhecer a fundo a realidade de
pobreza que desejamos superar. Desde
tempos imemoriais, a Igreja condena o
ego ísmo e o pecado que geram a pobreza
de muitos, enquanto poucos vivem na
abundância. Desde muito tempo ela
promove obras de. misericórdia que
diminuam os sofrimentos dos pobres e
incentiva os ricos a repartirem seus bens.
Mas esses imperativos éticos não bastam
para uma ação eficaz na sociedade.
Quantos pronunciamentos da Igreja,
eticamente irretocáveis, parecem cair num
vazio social, quase não produzindo em si
mesmos válidos, mas sem mordência
histórica. ~ que o discurso ético - que
denuncia, corrige, condena, mas
também afirma valores, reivindica
direitos, proclama a dignidade humana -

A pobreza é visível, qualquer pessoa pode
pe rceber sua existência : a opressão, não: a
opressão é sofisticada, invisível a olho nu.
Se não contarmos com a teoria do valor e
da mais-valia, não conseguiremos perceber
a opressão específica ao capitalismo,
opressão que não é igual à opressão feudal
ou escravista, que também geram pobreza,
mas sem recorrer às relações de mercado,
às relações de compra e venda de
mercadorias e de força de trabalho. Para
perceber a existência da opressão
capitalista é preciso ter um instrumental
teórico apto a captá-la e é aí que entra o
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marxismo ou, usando uma expressão a
meu ver mais rigorosa, a concepção
materialista da história . Aqui levanta-se
a questão: será que os conceitos, as
teorias e o projeto da concepção
materialista da história devem ser usados
por cristãos? Será que eles nos ajudam
mesmo a entender melhor a real idade que
desejamos transformar, ou nos enganam
e desviam?

deixa transparecer que se refere ao
ateísmo e à negação da pessoa humana,
sua liberdade e seus direitos (7.9).
Trata-se pois de um problema filosófico,
cujo tratamento está fora da minha área
de competência. Quero, entretanto, situar
melhor o problema para que ele seja
adequadamente formulado, evitando-se
soluções simplistas.

Este problema pode ser discutido sob
duas perspectivas. A primeira é própria à
comunidade científica e tem como fulcro
a cientificidade do marxismo. Se há quem
o considere como a ciência da história, há
também quem o veja como uma teoria já
ultrapassada ou, ainda, quem veja nele um
conjunto de boas idéias e de boas teorias
específicas, que devem ser combinadas
com outras, para se chegar a um
conhecimento mais adequado do real na
sua enorme complexidade. As
Comunicações do /SER estão publicando
este debate que hoje é geral, e não
pretendo abordá-lo aqui. ~a segunda
perspectiva, levantada pelo documento do
Cardeal Ratzinger, que pretendo aqui
examinar. Ela reprova aos cristãos o uso
do marxismo alegando ser ele inseparável
da ide.ologia, da luta de classes e do
total itarismo . Neste ponto, tenho a
impressão que a "Instrução" não fez mais
do que retomar e desenvolver uma
condenação feita já por Paulo VI : "aceitar
elementos da análise marxista sem
reconhecer suas relações com a ideologia,
entrar na prática da luta de classes e de
sua interpretação marxista sem perceber o
tipo de sociedade totalitária à qual este
processo conduz" (7 .7). Vejamos cada
um desses problemas.

O marxismo está atualmente tão
associado ao ateísmo que nem se
pergunta sobre a natureza dessa
associação: é uma "evidência" que o
marxismo é um ateísmo, já que os
próprios marxistas o assumem e
proclamam-se ateus. Entretanto, ao
levantarmos a suspeita de que esta
evidência é apenas aparente, como faz
Otto Maduro, veremos que o problema
é bem mais complexo. Enquanto
concepção materialista da história (e é
assim que o próprio Marx designava sua
obra). o materialismo é um ateísmo
metodológico, isto é, que exclui do
campo de pertinência do seu discurso
toda ação divina ou sobrenatural. De per
si a concepção materialista da históriacomo qualquer ciência - não nega nem
afirma a existência de Deus e sua ação na
história; apenas não a inclui no seu campo
de conhecimento. Neste ponto, a
concepção materialista da história é tão
"atéia" quanto o funcionalismo de T .
Parsons ou a teoria sociológica de M.
Weber . Este ateísmo metodológico já foi
teoricamente resolvido, de modo que a
articulação entre ciência e fé já não é mais
um problema teórico, embora fiquem
ainda não poucas questões de ordem
prática e moral.

A objeção à ideologia
A "Instrução" não define o que entende
por ideologia marxista; mas o contexto

Mas no caso do marxismo, não se trata
apenas do ateísmo metodológico, comum
a todas as ciências. A tradição marxista
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inclui também um materialismo
metafísico. Aiém de ser uma concepção
materialista da história- e isto inclui
uma teoria científica da história, uma
teoria dialética do conhecimento a partir
da práxis e um projeto histórico de
sociedade sem classes - o marxismo da
tradição engeliana, Ieninista e stalinista
postula uma filosofia materialista que
exclui a possibilidade da existência de um
deus transcendente. Tal filosofia
encontra-se não só no marxismo "oficial"
-o marxismo dos Estados socialistas e
dos partidos a eles associados - como na
maioria dos marxistas. Entretanto,
mesmo se reconhecemos que é mais fácil
articular uma metafísica atéia à
concepção materialista da história, é
preciso distinguir a concepção
materialista da história- que trata
unicamente de realidades históricas- da
metafísica a ela geralmente associada _ No
ponto de vista teórico, não é impossível
.articular a concepção materialista da
história a uma filosofia que considera a
existência de Deus e sua presença na
história humana. Se, na prática, temos
articulado uma concepção materialista da
história com a espiritualidade cristã, por
que não seria possível formular essa
articulação em termos filosóficos?
Distinguindo-se o plano metafísico do
plano da ciência da história, talvez
possamos formular melhor o problema da
articulação entre o divino e o humano.
O campo está aberto à investigação
filosófica e teológica e certamente aí
nascerão novas concepções sobre a
presença de Deus na história dos homens.
A questão da pessoa humana e seus
direitos já é outro problema. O fato da
concepção materialista da história
considerar sempre o ser humano como
um ser social e criticar radicalmente sua

concepção como um indivíduo abstrato,
não implica de modo algum negar seus
direitos e sua Iiberdade. Pare entender
tal concepção é preciso usar o método
dialétido, po is ele trabalha com a unidade
dos contrários. Nela não cabe raciocínio
no qual uma parte exclui necessariamente
a outra. Ao afirmar, por exemplo, que
pelo trabalho o homem humaniza a
natureza ao mesmo tempo que se
naturaliza, a lógica dialética rompe
com um raciocínio de tipo causal. Assim
também ao afirmar que o ser humano se
constrói através de suas relações sociais e
com a natureza, ela não nega que as
relações sociais sejam construção humana .
Nada mais distante do pensamento
marx ista do que ver a história como um
jogo de forças econômicas no qual a
liberdade de cada ser humano não conta .
A concepção materialista quer justamente
mostrar como a história resulta da ação
humana, não do homem abstrato ou
onipotente, mas do ser humano concreto,
socialmente relacionado, agindo sobre a
natureza e sendo por ela condicionado.
Por isso pode afirmar que o ser humano
faz a história, mas sempre condicionado
pela sua natureza material e pelas relações
sociais que os próprios humanos tecem
para viverem e sobreviverem. ~ com a
finalidade de desvendar as leis do
movimento histórico, para que os seres
humanos sejam mais eficazes na condução
da história, que se recorre à concepção
materialista. Lida de modo não-dialético,
ela parece ser absurda e incompatível com
uma visão cristã da pessoa humana; lida
dialeticamente, a incompatibilidade
desaparece e deixa em seu lugar uma
concepção muito mais rica para a
espiritualidade do que o individualismo
Iiberal -burguês, com o qual os cristãos
nunca conseguiram lidar a contento.
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A questão da luta de classes
A "Instrução" é dura na crítica à luta de
classes, que não é sinônimo de "conflito
social agudo" (7 .8) mas lei fundamental
da histó ria : a soc iedade está fundada
sobre a violência dos opressores e os
oprimidos só podem libertar-se pelo uso
da contra-violência ; além disso, a luta se
reflete em todos os domínios da
ex istência (8. 7 -8). Sendo esta a teoria, o
que está em juízo não é apenas o recurso
à violênc ia pa ra a sup ressão da opressão
capitalista : é a própria ét ica , cuja negação
seria uma decorrência necessária da
concepção da história como luta de
classes (8.9) .

poderá ser estabelecida através de uma
ação armada, mas não poderá manter-se
estavelmente se não conquistar um novo
consenso social que respeite a nova
ordem social. ~ por esta razão que
podemos ver a presença da luta de classes
em todos os domínios da vida soc ial :
tudo que mantém a ordem social serve
aos interesses dos dominantes; tudo que a
contesta serve aos interesses dos
dominados.
~ claro que esta visão da teoria da luta de
classes está sumamente simplificada;
porém isto nos basta para situar o
problema, mostrando que a luta de classes
não é sempre violenta; ao contrário, no
cotidiano das lutas econômicas, políticas,
sociais e culturais, a violência permanece
laten\e. no horizonte. Não se recorre à
força física para se impor um. projeto de
.

Para bem situar esta objeção é preciso
lembrar que a teoria da luta de classes
pertence ao discurso analítico, como
qualquer teoria sociológica. Ela mostra
que nas sociedades de classes (aquelas
onde a divisão social do trabalho permite
que um grupo se aproprie do produto do
trabalho de outro) a ordem social é
imposta pela classe dominante. Toda
sociedade de classes tem, pois, pelo
menos dois grupos com interesses
antagônicos : as classes dominantes (que se
apropriam do produto do trabalho) e as
classes dominadas( aquelas cujo produto é
expropriado) . Para que uma sociedade de
c lasses mantenha-se existindo é preciso
que as classes dominantes consigam impor
de maneira estável a sua dominação. Isto
implica que elas recorram não só à
violência policial e militar, mas,
principalmente, que elas obtenham o
consentimento dos dominados à ordem
social estabelecida. Por isso mesmo, se
uma classe dominada quer libertar-se da
do m inação, precisa estabelecer uma
ordem social onde fique assegurado o seu
direi to de não ser opr imida . Tal ordem

lei, uma negociação salarial, a forma
correta da Iíngua portuguesa ou um
planejamento urbano; pelo menos,
quando é necessário recorrer a ~la temos
um sintoma de mal funcionamento do
poder estabelecido pelas classes
dominantes. Normalmente, os conflitos
sociais, econômicos, políticos e culturais
são resolvidos na sua própria esfera. Mas
nem por isso deixam de ser conflitos, nem
deixam de expressar - em cada uma
dessas esferas - os interesses dos
dominantes ou dos dominados. Neles,
uma classe sai vencedora e a outra
perdedora: quando há empate, a crise fica
adiada ...
Mas não é por causa da violência que a
"Instrução" condena o uso da teoria da
luta de classes. Aliás, sob este aspecto, a
" Instrução" é original : ela reafirma a
condenação ao uso dos meios violentos
para a solução dos conflitos sociais, mas a
principal objeção refere-se ao relativismo
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fala r de verdades eternas, seguras.
absolutas, comprovadas e atestadas pelas
aut o ridades; para os cientistas sociais
dizer que u rna teoria é "c ient ífica" é
justamente o contrário de abso lutizá-la: é
dizer que está sempre aberta à critica
lógica e à falsificação empírica. Nas
ciências sociais só utiliznmos hipóteses,
dados empíricos cuja precisão empírica
sempre questionamos, conceitos sobre os
quais não há consenso, teorias sempre
postas sob suspeita ... Mas este é o
instrumental teórico de que dispomos
para conhecer a sociedade. Seja na ·
concepção materialista da história, seja
nas concepções idealistas da sociedade,
temos que reconhecer as deficiências do
nosso instrumental e também nos
curvamos diante de seus méritos (pois
qualquer teoria sociológica é melhor do
que o conhecimento de senso comum,
que não passa pela crítica metodológica e
é consumido como se fosse verdadeiro) .
Apesar dos pesares, o conhecimento
produzido pelo instrumental científico é
muito melhor para fundamentar um juizo
teológrco ou moral do que o
conhecimento de senso comum, que se
prende às aparências e ilude mais do que
dá a conhecer sobre a real idade.

e ao amoralismo político decorrentes da
teoria da luta de classes (8.3 -4 e 8.9) .
Quando aplicamos a t eori a d a luta d e
classes - e não a teoria d a estratificação
e mobilidade social - é porque desejamos
conhecer as cont radições fundamentais
de uma dada sociedade. aquelas que
explicam a sua estrutura e seu dinamismo.
t ela que nos permite ver a sociedade
como uma rede de relações entre os
diversos grupos sociais, cada um com sua
força econômica, politica, moral e
militar, e todos buscando ordenar - a seu
modo e conforme seus interesses - o
conjunto social. Ao adotar a teoria das
classes sociais, optamos por uma análise
do conflito, das contradições- que
interessa aos perdedores do jogo social.
Se. ao contrário, ndotássemos uma teoria
de estratificação e mobilidad e social,
estaríamos optando por uma análise do
equilíbrio - que interessa a quem está
ganhando neste jogo. Qual a teoria mais
certa? Há cientistas sociais respeitados
num e noutro campo; ambos seguem as
regras do método cient ífic o e tratam
seus resultados empíricos como hipóteses
de trabalho que só permanecem aceitas
como teo rias da sociedade e nquanto não
são falsificada s por dados melh ores.
Não se trata. pois, de relativizar uma
verdade ou absolutizar a outra, mas de
afirmar que a relação sujeito-objeto nas
ciências sociais (pel o m enos nelas !) não
é ne utra: só conheço a real idade
confo rme os conceitos teóricos que
adoto, e adoto os conceitos que melhor
combinem com o lugar social que ocupo
(isto é, se minha produção intelectual
destrna-se ao consumo dos dominantes ou
dos dominados) A precariedade da
verdade sociológica talvez seja de d ifi cri
aceitação para quem está acostumado a

Assim considerada, a teoria das classes
sociais não é mais do que um instrumento
teórico que nos permite perceber as lutas
de classes. Se não o utilizarmos, não
seremos capazes de ver as contradições de
classes nem suas lutas ... mas nem por
isso elas deixarão de existir e de
condiciona r o conjunto social. Não se
trata, ao nível analítico, de afirmar se são
boas ou más, se devem ou não ser
incentivadas, se é bom ou mal que
recorram à vrolêncra para se resolverem
Trata-se apenas de usar ou não - um
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mstrumental teónco capaz de revelar a
existência das classes sociais, seus
antagonismos, seus mte resses, suas
práticas. sua torça.

condição para uma análise, acrescentando
que "uma consciência crítica deve
acompanhar o uso das hipóteses de
trabalho que se adotam" (7.13). De fato,
o que importa é a total docilidade ao real.
O instrumental utilizado não é mais do
que instrumental. Não é uma doutrina
sobre a realidade. É um meio teórico. E
como todo meio, deve estar a serviço de
um fim. Este é a vida. A opção por um ou
outro instrumento teórico não é uma
opção eticamente neutra; ela deve ser
guiada pela defesa da vida: que
instrumental ajudará a melhor conhecer a
realidade, para que a nossa ação seja
eficaz em defesa do direito à vida? Nosso
compromisso primeiro é com a vida, pois
acreditamos num Deus VIVO que dá vida,
e vida em abundância. Por isso nos
submetemos ao" real, docilmente, já que é
ai i que está a vida.

Mas, uma vez adotado o mstrumental
teórico da teoria de classes, vamos nos
defrontar com um problema de ordem
ética: como ser cristão numa sociedade de
classes? é rossível viver a vida de fé, de
esperança e de amor entre os op ressores?
como ser cristão lutando com os
oprimidos? A estas e muitas outras
questões a Teologia da Libertação
procura dar uma resposta articulada,
sistemática, capaz de expressar a vida dos
cristãos que, percebendo a luta de classes,
optaram pelas classes oprimidas, pelas
classes perdedoras. pelas classes que não
se beneficiam da ordem estabelecida. Não
vou entrar neste tema, que certamente
será desenvolvido pelo Frei Bettoprofundo conhecedor da espiritual idade
do oprimido. Limito-me a situar o
problema no campo do discurso analltico,
para que não se confunda com o discurso
ético e gere a absolutização da verdade
sociológica ou o amora lismo politico que
nenhum cri :tão aceita.

Mas a submissão ao real não é passiva e
ingênua; a realidade só se revela a quem a
conquista, a quem a pesquisa, a quem tem
o instrumental teórico que a obrigue
revelar-se. Se usamos a concepção
materialista da história corno um
Instrumental científico, racionalmente
construído a partir de dados empíricos,
teremos em mãos um valioso conjunto de
teorias aptas a explicarem o processo
dialético da gênese, estrutura e
funcionamento do capitalismo, bem
como das contradições que ele gera e que
constituem os pontos a pqrtir dos quais
poderá ser hi storicamente suprimido. Se,
ao contrário, a usássemos corno uma
doutrina sobre a história, perderíamos o
senso do real e esvaziaríamos de eficácia
histórica a nossa produção intelectual.

A questão do totalitarismo
Antes que tosse publicada a "Instrução"
do cardeal Ratzinger, fiz um artiguinho
sobre o problema do Totalitarismo para
as Comunicações do !SER. A ele remeto
os leitores e leitoras. já que não tenho
novos pontos a acrescentar. (Ver próximo
número. seção "Debate").
Conclusão
A "Instrução" traz urna recomendação
que desejo comentar à guisa de conclusão .
É quando afirma a necessidade da "total
docilidade à realidade" como primeira

A concepção materialista da história não
é pois uma doutrina que se "aplica" à
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realidade social, mas um conjunto de
teorias e um projeto histórico que,
fundamentados no método dialético, nos
torna capazes de teorizar a práx is
histórica. (em outras palavras, a teoria
da prática, a teoria do processo
constituído pelas inúmeras lutas através
das quais as classes oprimidas vão
destruindo historicamente o capitalismo
e construindo uma nova sociedade. Uma
teoria que, como dizia o criador, não se
destina a contemplar o mundo mas a
transformá-lo. E: fazendo história que se
aprende as leis da história. Isto significa
que, por sua própria natureza, a teoria
da práxis tem que ser sempre renovada,

aperfeiçoada, reformulada para dar
conta das novas real idades históricas que
vão sendo cr.iadas, transformadas e
empiricamente conhecidas. E: onde a
práxis é mais intensa que maiores
problemas teóricos surgem. Não é por
acaso que, hoje, a América Latina
tornou-se o Continente onde mais se
debate sobre a concepção material ista da
história : os desafios concretos para a
nossa prática nos obrigam a teorizar.
Nesta teorização cometemos talvez
desvios e mesmo erros e é bom que
possamos debatê·los para não perdermos
nossa fidelidade ao real : a luta dos
oprimidos pelo seu direito à vida .
Transcrito de Comunicações do ISER, ng 11,
nov. 1984. ·
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G nosis Marxista e Teoria Cristã
F~LIX ALEXANDRE PASTOR
Univ. Gregoriana (Roma)- PUC (Rio)

I. A Instrução romana sobre a
Teologia da Libertaçio

A Instrução se situa, pois, na tradição do
plurisecular debate teológico sobre a
relação entre a razão filosófica e a fé
revelada, que teve como pontos altos a
elaboração do "modelo apofático" do
platonismo cristão na Igreja antiga e do
"modelo catafático"do aristotelismo
cristão na Igreja medieval. Mas o debate
entre a razão autônoma e a fé teônoma
continuou intensamente no período
moderno e pós-moderno, nos intentos
de elaborar um "modelo racionalista", de
tipo iluminista, idealista ou existencialista
de "filosofia do cristianismo", na ótica da
"pura razão" (Kant), ou na da "filosofia
da revelação" (Scelling), ou no das
"contradições da existência"
("materialismo" pós-hegeliano:
Feuerbach, Marx). A alternativa a um
"modelo racionalista" poderia ser achada
no "modelo fideísta", de uma razão
incapaz de servir em nada à fé (Lutero,
Pàscal, Kierkegaard).

A recente Instrução romana sobre "alguns
aspectos" referentes à Teologia da
Libertação vem inserir-se
qualificadamente no debate eclesial sobre
dois problemas fundamentais:
primeiramente, a relação entre o
cristianismo como sistema eclesial e a
libertação humana; a seguir, a relação
entre teoria marxista e/ou metodologia
marxista e teologia cristã. Com efeito, a
primeira parte da Instrução debate
principalmente a possibilidade teorética e
a legitimidade eclesial de "uma" teologia
cristã da libertação (cp. i-v); depois de
uma breve transição (cp. vi), a segunda
parte da Instrução focaliza a questão da
possibilidade ou impossibilidade teorética
de usar na Teologia cristã o pensamento
marx ia no, quer como sistema global
totalizante, na tradição do "materialismo
dialético" da ortodoxia marxista-leninista
(paleomarxismo) , quer como metodologia
"científica" do social e do histórico, na
tradição de uma visão do "materialismo
histórico" como hermenéutica do social e
como pretensão historiosófica
(neomarxismo) , enquanto subordinação
do Iumen fidei da teologia cristã ao Iumen
rationis da gnosis paleo e neomarxista
(cp . Vii -Xi)

Se a teologia não pode prescindir do
momento categorial, no seu intento de
compreender a fé (intel/ectus fidei),
dificilmente pode oermitir que a fé seja
subordinada à razão autônoma, enquanto
é teologia, quer dizer, ontologia teônoma
do saber revelado, na dúplice dimensão
teorética e prática. A Instrução parece
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raízes na Palavra de Deus devidamente
interpretada") .
O documento romano conduz pois um
dúplice combate: Primeiramente contra
uma teologia tradicionalista e
estereotipada, incapaz de escutar e de
interpretar eclesialmente a "questão da
libertação", afirmando duas teses
fundamentais, inaceitáveis para o
tradicionalismo rígido, a saber: ( 1) Que
a questão da Iibertação é um problema
teológico legítimo e pertinente (cp .
i·iii) e (2) Que a elaboração de uma
teologia cristã da libertação é uma ·
exigência justa, urgente, legitimada à luz
da tradição bíblica e do magistério
eclesial (cp . iv-vi).

entender a relação ideal entre a razão e a
fé, no interior da teologia cristã,
exclusivamente sob o esquema da
"subordinação" da primeira à segunda
(philosophia ancilla theologiae). Com
efeito, a Instrução afirma: "É à luz da fé,
e daquilo que ela nos ensina sobre a
verdade do homem e sobre o sentido
último de seu destino, que se deve julgar
da validade ou do grau de validade
daquilo que as outras disciplinas
propõem, de resto, muitas vezes à
maneira de conjectura" (cp. vii, n. 10) .
E ainda: "É a luz da fé que fornece à
teologia seus princípios".
Em outras palavras, a intenção da
Instrução parece ser excluir uma nova
forma, mesmo moderada, de
neoracionalismo católico, na versão do
projeto de um "neomarxismo cristão" em
simbiose com a teologia cristã da
libertação, no qual o intel/ectus
neomarxianus tosse o determinante e a
fides christiana a determinada. Esta nos
parece ser a relevância teológica
fundamental do Documento romano,
como proposição e como provocação
ao debate.

Neste contexto, o documento romano é
relevante eclesialmente, superando (se
não em valor oficial, dado que é só
documento de uma instância subordinada
do Magistério romano, sim enquanto a
recepção de conteúdos), precedentes
documentos do magistério, como a
Gaudium et spes do Vaticano li e a mesa
Evangelii nuntiandi de Paulo VI . O
Documento Rat7inger pode ser saudado
como a recepção eclesial de uma
"Teologia da Libertação" por parte da
ortodoxia episcopal, avançando
notavelmente sobre as posições do
S ínodo romano de 1974 e mesmo sobre
Puebla. Com isso, realiza-se um avanço na
direção de um "novo consenso" eclesial,
superando e prolongando a plataforma
eclesial expressa pelo Vaticano li (cf. cp.
iii, n. 4: "Por isso, tomada em si mesma, a
expressão " teologia da libertação" é uma
expressão perfeitamente válida: designa
neste caso. uma reflexão teológ1ca
centrada no tema bibl1co da libertação e
da liberdade e na urgênc1a de suas
1nc1dênc•as práticas"

11. Recepçio Eclesial de uma
Teologia da Libertação

A Instrução romana é um claro
documento de via media entre
"tradicionalismo rígido" e "profetismo
entusiástico". intentando integrar em um
único sistema o princípio profético da
denúncia da opressão dos indivíduos, das
classes e dos povos (cf. cp. 1: O clamor .
pela libertação como "sinal dos tempos"),
como o prmcíp1o tradiciOnal da teolog1a
como scientla fide1 (cf cp v1 . n 7 A
autêntica Teologia da Libertação "'lança
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III. "Monitum" Eclesial sobre o Uso
do Marxismo na Teologia

Ainda mais, o Documento romano esboça
as linhas fundamentais de elaboração de
uma Teologia cristã da libertação,
inspirada realmente na tradição bíblica
vétero e neotestamentária, com uma
adequada compreensão do tema cristão
da redenção e salvação em Cristo, como
" libertação integral" do mal e das
conseqüências do mal radical na
sociedade (cf. cp . 1v) . A verificação
bíblica é confirmada com a confrontação
com o Magistério eclesial, conciliar, papal
e episcopal, estabelecendo como condição
de possibilidade para elaborar uma
teologia cristã da libertação, em resposta
"ao desafio lançado a nossa época pela
opressão e pela fome" (cp . v, n. 1). a
coincidência da "teologia da história"
elaborada na Teologia da Libertação, com
a cristologia, a eclesiologia e a
antropologia teológica da tradição.
segundo o princípio da analogia da fé
(lb. n. 8, cf. cp. xi, n. 5) .

Se o primeiro combate da Instrução
romana é dedicado a superar a
desconfiança do tradicionalismo rígido
com relação aos temas do novo consenso
eclesial, que inclui a opção evangélica
pelos pobres e a recepção eclesial de uma
teologia sobre libertação e liberdade na
ótica cristã, a segunda confrontação do
Documento Ratzinger é dedicada a
refutar duas convicções fundamentais da
teologia ético-profética: ( 1) Que a única e
autêntica Teologia da Libertação é aquela
que se serve do marxismo (cp. vi, n. 7-10)
e (2) Que a reflexão teológica não só
possa, mas deva usar o marxismo como
"instrumental" fi losófico-conceitual e
científico-social (cp. vii, n. 6-11 ).
O Documento romano considera
inaceitáveis as duas teses. Quer sob a
forma paleomarxista, quer sob a forma
neomarxista, a Instrução romana
considera incompatrveis gnosis marxista
e fé cristã. Contudo, parece relevante a
consideração da motivação presentada.
Sob a aparente contraposição total entre
marxismo e cristianismo, que poderia
formular-se como ubi marxismus, ibi non
fides christiana, parece possível distinguir
duas posições diversas, a primeira entre
paleomarxismo e teologia cristã, que
seriam absolutamente incompatíveis; a
segunda entre neomarxísmo e teologia
cristã, que seriam dificilmente
compatíveis em teoria e praticamente
Incompatíveis também de conciliar,
enquanto fonte de equívocos insalváveis
(cf cp v11 . n 6-9) Em uma palavra, a
1mposs1b11idade de se usar o
paleomarx 1smo na teologia sena
absoluta e de prmcíp1o (de wre), por

O problema se situa na ótica do debate
entre um integralismo espiritualista que
não entendesse a "opção pelos pobres".
como decorrência cristã da exigência de
uma evangelização "situada", e um
progressismo secularizado na ótica de um
evangelho meramente "terrestre". que
compreenderia a salvação como sendo só
e exclusivamente "a luta necessária para
obter justiça e liberdade humanas" (cp .
vi . n. 4) . A opção preferencial pelos
pobres, na ótica de Medellín e Puebla. é
considerada um ponto irrenunciável e
irreversível do atual consenso eclesial
(ib. n. 5) . Neste contexto, a distinção
conceituai do documento parece ser ·
" Opção preferencial pelos pobres·· . s1m .
·evangelho terrestre " não
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serem contraditórios e incompatíveis,
nos pressupostos, nos princípios e nos
corolários, paleomarxismo e
cristianismo. Mas a dificuldade de usar
retamente o neomarxismo na teologia,
parece ser julgada mais como relativa,
enquanto conjectural e prática, sendo
difícil evitar a simbiose entre teoria social
e historiosofia neomarxista e antropologia
filosófica e filosofia política
paleomarxista. O Documento julga
impossível de escindir paleomarxismo e
neomarxismo, pelo menos de facto. Se
dato non concesso fosse possível de
separar ideologia paleomarxista e ciência
neomarxista na intenção do teólogo
(intentio Auctoris), não seria contudo
possível evitar na prática graves confusões
e equívocos nos leitores (interpretatio
obiectiva textus). Com efeito, o uso
lingüístico de um material significante de
origem paleomarxista, facilmente pode
conduzir o ânimo do leitor, ou ouvinte,
a uma compreensão também
paleomarxista no significado. Se o
paleomarxismo propõe um uso univoco
do discurso marxista, o neomarxismo
propõe um uso análogo (em parte
semelhante, em parte desemelhante). Mas
dado que a analogia é uma forma
moderada de equivocidade, não é difícil
suscitar perplexidade e ambigüidade na
interpretação.

epistemologicamente ht'brido" (cp. vi i,
n. 6). Como chama também a atenção
sobre a gnosis historiosófica neomarxista,
enquanto leva a uma filosofia política de
caráter totalitário e paleomarxista (ib. n.
7), mesmo reconhecendo uma possível
utilidade heurístico-social da análise
marxista do conflito capital/trabalho na
sociedade industrial (cf. Laborem
exercens). Neste ponto, o Documento
Ratzinger retorna ao Magistério de Paulo
VI (cf. Octogessima adveniens), no
sentido de afirmar o "sim" à ação política
dos cristãos e ao mesmo tempo o "n.ã o"
ao uso do marxismo como método de
mudança social (ib. n. 7). A única
exceção poderia ser quando a
metamorfose do paleomarxismo em
neomarxismo fosse tão radical, que o
discurso seria marxista no "material
sianificante" e cristão no "siqnificado".
mas então tal neomarxismo deixaria de
ser "verdadeiramente" marxista (ib. n. 8).
Em síntese: O Documento Ratzinger
reafirma a dupla tese da
incompatibilidade entre cristianismo e
paleomarxismo a nível teorético (Pio XI e
Pio XII) e entre neomarxismo e
cristianismo na mesma perspectiva (Paulo
VI e João Paulo li) (ib. n. 8-9) . Mas o
conteúdo real da oposição é de caráter
antropológico-teológico, enquanto o
marxismo dissolve a antropologia cristã
individual e social em todos os seus
pressupostos, princfpios e corolários de
caráter teórico e prático, subordinando-a
a uma metodologia inspirada em um
sistema religiosamente nihilista e
socialmente totalitário. A motivação do
juízo negativo da Instrução sobre o uso
da análise marxista é
teológico-metodológico: Só é teologia
aquela reflexão sobre a fé em que o

Mas além do problema lógico·lingüístico,
existe sobretudo a questão fundamental
epistemológico-gnoseológica. O
documento chama a atenção sobre a
unidade existente entre axiomas
paleomarx istas na filosofia teorética e
corolários neomarxistas na filosofia da
práxis, julgando impossivel "a
dissociação dos elementos heterogéneos
que compõem este amálgama
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revolucionária (lb. n. 5-9); (2) A
suklversão do princípio de "bond9de" só é bom, o que favorece a luta de classes;
só é ruim, o que prejudica a luta
revolucionária (I b. n. 6-9); (3) A
aceitação inconsiderada do princípio da
"violência" - a sociedade é fundada
sobre a violência - só a violência resolve a
questão da justiça social (I b. n. 6). A
questão da ortopraxis se torna deste
modo fundamental, sendo assumida como
princípio hermenéutico e lei básica da
realidade, em todos os setores da
existência humana: "religiosos, éticos,
culturais e institucionais" (I b. n. 8).

Iumen fidei da revelação divina é o
princípio último e o critério de verdade
(cf. ib. n. 10). A esta dificuldade
teorética, a Instrução acrescenta outras
dificuldades de carãter prático, sobre o
modo insuficiente como de fato se faz a
análise da sociedade, procedendo por
simplificações esquemáticas, apriorismos
dogmáticos e insuficiente docilidade à
observação empírica. Em uma palavra, se
faz um uso diletantístico e não científico
do marxismo na análise da sociedade (ib.
n. 11-13).

IV. Ortodoxia e Ortopraxis

Segundo a Instrução R.atzinger, a
aceitação pelo teólogo cristão do conceito
neomarxista de práxis leva a teologia a
uma noção de ortopraxis, que seria do
ponto de vista cristão uma heteropraxis,
substituindo a antropologia cristã por
uma antropologia marxista, na ótica
redutiva do "materialismo histórico" (cp.
viii). Ainda mais : O intento de integrar no
sistema teológico a idéia neomarxista de
ortopraxis não deixará indiferente a
própria ortodoxia, mas levará, de modo
mais ou menos explícito, atual e
coerente, a uma substituição da ortodoxia
doutrinal por um sistema rival e
heterodoxo, que é "perversão da
mensagem cristã" (cp. ix-x). O
Documento Ratzinger parece, pois,
denunciar nestes capítulos finais, uma
nova forma de "racionalismo teológico",
latente na corrente filomarxista da
Teologia da Libertação, quer em forma
radical (paleomarxismo), quer em forma
moderada (neomarxismo) (cp. ix, n. 1 ).

Nos capítulos sucessivos, o Documento
Ratzinger analisa, sistematicamente, as
decorrências teoréticas do uso de uma
metodologia neomarxista na Teologia
cristã a nível de ortopraxis (cp. viii) e a
nível de ortodoxia (cp . ix). até incidir em
uma situação de ruptura eclesial, como
divisão teorética em questões de fé
(haeresis) e como cisão prática em
questões ético-políticas (schisma) (cf.
cp. x).
A argumentação da Instrução parece
proceder do seguinte modo : A lógica da
razão marxista torna-se principio
determinante da teologia levando-a a
"aceitar posições incompatíveis com a
visão cristã do homem" (cp. vi ii, n. 1 ).
Tais posições incompatíveis com a
antropologia cristã seriam, na ótica da
Instrução, fundamentalmente três, todas
elas derivadas da substituição do conceito
cristão de práxis (primado da caridade).
pelo conceito neomarxista de práxis (luta
de classes revolucionárias) : (1) A
subversão do conceito de "verdade" não ex is te verdade a não ser no
engajamento, no compromisso, na práxis

A heterodoxia da corrente filomarxista da
libertação, segundo a Instrução Ratzinger,
parece processar-se a dois níveis: (a) A
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nível teológico fundamental (cp. ix) e (b)
a nível teológico dogmático (cp. x). No
n(vel fundamental, o Documento romano
lamenta uma polarização ideológica da
Igreja (cp. ix, n. 2); uma secularização
total ou parcial da escatologia e da
eclesiologia cristãs, com a identificação
do "Reino de Deus" com a "libertação
histórica", uma politização da afirmação
da fé, enquanto subordinada a um critério
histórico-político da práxis com luta de
classes (I b. n. 3-6); a desqualificação da
caridade universal como
"desmobilizadora" e a legitimação do
ódio ao inimigo de classe (I b. n. 7); uma
redução da Igreja a realidade puramente
histórica (Jb. n. 8); a substituição da
correção fraterna pela luta de classes no
interior da Igreja (Jb. n. 9-13). Em uma
palavra: O documento acusa ao
neomarxismo teológico de historicismo
imanentista, perdendo a dimensão da
transcendência na escatologia, na
eclesiologia e na antropologia cristã (cf.
ib. n. 4-5).

(lb. n. 5), ou silenciando os princípios da
ética social de inspiração cristã (lb. n. 4),
desautorizando a "doutrina social da
Igreja"; (2) Á questão cristológica : Jesus
passa a ser um "símbolo" ou "figura",
que "resume em si mesmo as exigências
da luta pelos oprimidos" (I b. n. 11 ),
secularizando a soteriologia cristã e
reduzindo a um esquema
"neoracionalista" a cristologia de
Calcedônia, diluindo o "mistério cristão"
em uma interpretação meramente
"política" da vida e da morte de Jesus
(I b. n. 6-13); (3) A questão eclesiológica:
Não só a nível estrutural é subvertida a
eclesiologia tradicional (cf. cp. ix, n. 8-13.
cp. x, n. 14), como também a nível
dogmático profundo, em quanto
sacramentum salutis, substituindo a
dimensão da transcendência da graça, pela
da imanência histórica na libertação
humana (lb. n. 14-16).
O Documento romano conclui com um
Ouid agendum nunc?, que reforça a nossa
interpretação do documento como típico
da via media paulina e conciliar,
prolongado no novo consenso eclesial dos
Sínodos de 71 e 74. a nível internacional.
e nas Conferências de Mede li ín e Puebla,
a nível latinoamericano. Com efeito, o
capítulo conclusivo (cp. xi) exorta a viver
a "opção pelos pobres" e a lutar pela
"justiça" e "promoção humana" (I b. n.
1-4), mas permanecendo em comunhão
com a Tradição e na analogia da fé,
particularmente na questão
antropológica, na questão eclesiológica
e na questão cristológica (lb. n. 5-7). O
Documento critica as "ilusões" do
filomarxismo católico (I b. n. 9-11). mas
sem cair numa posição neo-conservadora .
dado que exorta a progredir e completar
a Doutrina social da Igreja, em função de

A nível teológico dogmático, a
heterodoxia do neomarxismo cristão
processar-se-ía como decorrência da
extensão do a priori da suspeita
ideológica também no interior da igreja,
substituído o princípio da comunhão
pelo da ruptura eclesial, dificultando um
autêntico dlálogo teológico à luz da fé e
só da fé (cp. x, n. 1-3) : "Os critérios
teológicos da verdade vêem-se desse modo
relativizados e subordinados aos
imperativos da luta de classes" (ib. n. 3).
As conseqüências de tal colocação são
principalmente três: ( 1) A questão
metodológica: A Escritura e a Tradição
sofrem uma releitura. privilegiando a
dimensão política da mensagem bíblica
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um reformismo avançado (lb. n. 12-14).
Portanto, opção pelos pobres, sim;
libertação integral, sim; denúncia
profética, sim; evangelização concreta,
sim; ação política dos cristãos, sim; mas
sem subverter a noção cristã de práxis
(caridade), nem a noção cristã de
teoria (verdade de fé). Tal parece ser o
sentido da exortação final à vigilância (I b.
n. 15-17).

comunidade eclesial? Qual a relação entre
evangelização concreta e "libertação"
integral? Qual a relação entre "anúncio"
evangélico e "denúncia" profética? É
ortodoxa a "cristologia" feita na e a
partir da realidade latinoamericana? Etc.
3. A intenção dominante da Instrução
romana, sobre alguns aspectos da
"Teologia da Libertação", parece ser a
exclusão de uma nova forma, mesmo
moderada, de "neoracional is mo"
católico, latente no projeto de um
neomarxismo cristão em simbiose com
uma Teologia da Libertação elaborada
utilizando a "ferramenta" marxista. O
documento lembra que a Teologia,
enquanto é teoria da fé (scientia fidei)
só pode ser elaborada tendo a luz da fé
(Iumen fidei) como princípio
determinante (cf. cp. v ii, n. 1O). A
Instrução excluiria só aquele projeto
teológico, no qual o intellectus
neomarxianus fosse o princípio teorético
determinante, e a fé cristã fosse reduzida
a verificação religiosa do precedente

V. Teses Conclusivas
No final da nossa reflexão, seja ·nos
permitido formular algumas proposições,
de caráter conclusivo, sobre a questão em
foco :
1. O Concílio Vaticano li facilitou o
aparecimento no Brasil, e na América
Latina, de uma nova eclesiologia do
"povo de Deus", edificada sobre os
quatro princípios teológicos da
comunhão na fé, da evangelização
concreta, da denúncia profética e da
libertação integral. Esta nova consciência
eclesiológica, convalidada pelo consenso
episcopal de Mede li ín e Puebla,
legitimada pelo Magistério de João XX III
(Pacem in terris, Ma ter et magistral e de
Paulo VI (Evangelii nuntiandi, Populorum
progressio), pode considerar-se
irrenunciável e irreversível.

insight.

4. O Documento per se não se refere ao
estudo da história das idéias filosóficas,
nem à historiografia, à teoria social, à
politologia, à filosofia do direito, do
Estado ou da história, nem mesmo à ética
política de inspiração cristã. O
documento visa única e exclusivamente
a Teologia cristã sistemática, enquanto
elabora o mistério cristão, mesmo
naturalmente, tomando posição sobre
questões conexas com a antropologia
cristã (critério de verdade, princípio da
moralidade, sentido da história, relação
individuo-Estado).

2. Não obstante o consenso eclesial
conciliar e pós-conciliar, os últimos anos
foram caracterizados por um intenso
debate teológico, de caráter pessoal, de
caráter dogmático e de caráter
metodológico : Eis algumas questões
debatidas: Qual a "prioridade" eclesial e
pastoral na América Latina? Ou e significa
a ''opção preferencial pelos pobres".
como teoria e como práxis) Como viver a
··r.omunhão e a participação" na

5. Contra uma posição teológica de
caráter "tradicionalista" rígido, o
Documento afirma que a questão da
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insuficiente docilidade à observação
empírica.

"libertação dos pobres" é um problema
teológico legítimo, pertinente,
angustiante, que não pode, nem deve
deixar indiferente ao cristão. Ainda mais:
O documento romano afirma que a
elaboração· de uma teologia cristã da
libertação é uma exigência justa, urgente
e legitimada à luz da tradição bíblica e do
magistério eclesial. Ao afirmar esta dupla
legitimidade, o Documento avança sobre
precedentes declarações do magistério
eclesial.

8. A Instrução parece considerar o
projeto teológico do neomarxismo cristão
como um sistema teológico rival,
verdadeira "perversão" da mensagem
cristã, nos seus pressupostos: Substituição
do conceito cristão de práxis (primado da
caridade), pelo conceito marxista (luta
revolucionária), com a subseguinte
"subversão" dos conceitos
antropológico-filosóficos de verdade
(filosofia teorética) e de bondade
(filosofia moral), nos seus principias:
Uma nova escatologia, que secularizaria o
reino de Deus no imanentismo historicista
~ uma nova eclesiologia, que conceberia a
Igreja como mera diácona da pura
libertação humana, nos seus corolários
ou decorrências: uma nova metodologia
teológica, que opera uma releitura
puramente política da Escritura e que
silencia o Magistério; uma nova
cristologia, um Jesus histórico "figura"
da luta dos oprimidos; e uma nova
sacramento/agia, o sacramento como sinal
e instrumento de libertação puramente
terrestre.

6. Contra alguma posição de caráter
"progressista". na perspectiva
ético-profética associada ao uso do
instrumental teorético-social da tradição
marxiana, o Documento romano critica
duas suposições fundamentais:
Primeiramente, que só com o marxismo
se possa elaborar uma autêntica Teologia
da Libertação; a seguir, que a reflexão
teológica possa e deva usar o marxismo
como instrumental filosófico-conceituai
ou, pelo menos, como instrumental
científico-social. O documento considera
inaceitáveis ambas as teses, quer sob a
forma paleomarxista, quer sob a forma
neomarxista, por uma diversidade de
motivos, lógjco-lingüísticos,
epistemológico-gnoseológicos,
antropológico-teológicos e
teológico-metodológicos.

9. Contudo, a Instrução romana não
pode, nem quer invalidar o consenso
católico pós-conciliar: A igreja "povo de
Deus", comunhão carismática e diaconal
e "sacramento" concreto de salvação para
o mundo, que intenta implementar a sua
realidade e missão na comunhão e
participação, na evangelização concreta,
no anúncio e denúncia, na libertação
"integral". A instrução reafirma o
consensus dialético de Paulo VI
"libertação, sim" (Evangelii nuntiandi)_
"Análise marxista. não" (Qctogessima
adveniens)

7. A motivação fundamental da oposição
da Instrução ao uso da análise marxista é
de caráter teológico-metodológico: A
Teologia enquanto é scientia fidei deve
ser feita sob o único princípio do Iumen
fidei. A esta oposição de princípio,
acrescentam-se outras objeções de fato,
no sentido de achar que o modo concreto
de os teólogos usarem a análise marxista
não é isento de simplificações
esquemáticas, apriorismos dogmáticos e
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1O. Junto ao problema "teológico" da
Instrução, existe naturalmente a questão
filosófica. A Instrução parece entender
por "ideologia marxista" um sistema
filosófico total (pa/eomarxismo) e por
"análise marxista" um sistema filosófico
parcial (neomarxismo) , que assume o
"material is mo histórico" (teoria

econômica, filosofia social e filosofia da
história) sem o "materialismo dialético"
(filosofia teorética, filosofia moral,
filosofia do Estado, filosofia da religião,
etc.). Excluindo por insuficiente a pura
assunção da idéia de "conflito social
agudo" como sinônimo de "luta de
classes".
Transcrito de Comunicações do ISER, n!l 11,
nov. 1984.
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DEBATE: Marxismo e Teologia
- Primeiro dia -

fato de que eu notei da parte dele, que se
expôs com uma coragem intelectual
muito grand!!, botando o dedo na ferida
do conservadorismo, sacudindo os
preconceitos conservadores que estão
presentes no comportamento dos setores
mais conservadores da hierarquia diante
dos fenômenos políticos e sociais das
lutas do povo. Mas essa desenvoltura com
que ele fala cede lugar a palavras medidas
quando ele tenta analisar as deficiências
dos países, das sociedades do chamado
socialismo real. Eu notei da parte de!e
uma precaução muito grande, e acho que
talvez valha a pena nós nos tornarmos um
pouco desabusados, nós, homens de
esquerda, exatamente quando nós
tocamos nesses problemas porque, senão,
nós podemos dar a impressão de que
estamos subestimando a gravidade dos
problemas que se manifestam na história
da formação desses países, que afetam a
liberdade, mesmo que apenas em alguns
planos, não em todos, mas afetam a
liberdade em planos que são essenciais;
e aí a nossa posição tem que ser muito
firme, muito clara, nós temos que
aprofundar a crítica daquelas
deformações para que elas sejam
definitivamente superadas na medida
das nossas possibilidades de ação. Bom, as
duas provocações para o Felix Pastor (nós
estamos nos encontrando hoje pela
segunda vez, falamos desse mesmo
assunto hoje na PUC), são, em primeiro
lugar, o fato de que quando ele falou do
paleo-marxismo - eu tenho muita dúvida
sobre essa dicotomia, essa diferenciação,
porque o âmbito do neo-marxismo
também tem muita porcaria, e no âmbito
do paleo-marxismo há coisas excelentes
ainda muito pouco exploradas. Então,
quando você falou do paleo-marxismo e
você falou o marxismo de Marx, de

Leandro Konder Duas provocações, no
bom sentido, para cada um dos meus
companheiros de mesa. Primeiro, na
intervenção de Pedro, ele endossou um
argumento do Clodovis Boff, que é um
autor que admiro muito. Mas justamente
no argumento que o Pedro endossou ele
não foi muito feliz: é quando o Clodovis
diz que "a essa concepção de história que
estaria sendo assimilada pela Teologia da
Libertação não seria conveniente que lhe
déssemos o nome de marxismo, porque
ela tem uma dimensão da contribuição de
Marx à ciência, à história, e ninguém
chama de galileísmo o conjunto das
contribuições de Galileu à ciência." Eu
acho que há uma diferença, porque a
concepção da história de Marx não se
reduz estritamente à ciência, ela tem uma
dimensão filosófica que é fecunda,
exatamente enquanto filosofia ela envolve
uma determinada concepção do homem e
eu acho que, com todo respeito devido à
ciência, ela nunca vai conseguir resolver
esses problemas de natureza filosófica que
estão presentes nessa concepção de Marx.
Eu acho que a concepção da história de
Marx tem uma contribuição inestimável à
ciência da história e a gente vê isso na
historiografia contemporânea, onde a
presença do marxismo é esmagadora. Mas
eu acho que a ciência da história é mais
ampla do que a concepção marxista da
história. Eu acho que existem
historiadores não-marxistas que têm
contribuições essenciais para a
historiografia contemporânea. Então
convém continuar a dar nome aos bois
mesmo quando esses bois são polêmicos.
E marxismo é marxismo mesmo. A
segunda provocação ao Pedro está no
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Engels, de Lenin, aí você disse 'o
marxismo do materialismo histórico mais
materialismo dialético', e eu até aceito
essa crítica, eu acho que essa combinação
aí gerou um monstrinho, mas eu não
invocaria Marx porque Marx nunca
utilizou a expressão materialismo
dialético (então eu livro a cara de Marx
mais uma vez). Eu tenho um carinho
muito especial pelo velho Marx, se
depender de mim eu estou sempre
livrando a cara dele. Em segundo lutar,
eu acho que, na sua intervenção você
procura explicar as formulações do
Cardeal Ratzinger a respeito de um certo
uso do marxismo pela Teologia da
Libertação e sugere que as referências do
Cardeal Ratzinger ao marxismo
propriamente dito são secundárias no
documento, porque na verdade o que
está preocupando a ele não é o
marxismo, mas sim um certo uso do
marxismo pela Teologia da Libertação.
Mas eu acho que o Cardeal Ratzinger é
tão preconceituoso que ele não resiste,
ele parte para luta contra o marxismo
propriamente dito e, na sua investida, ele
é freqüentemente muito pouco feliz. Eu
acho, ppr exemplo que, quando ele diz,
quando ele atribui ao marxismo um
desconhecimento, e eu cito aqui
textualmente - 'desconhecimento da
natureza espiritual da pessoa que leva a
subordiná-la totalmente à coletividade' eu me pergundo : o Cardeal Ratzinger terá
lido os Grundrisse - eu acho que não leu,
porque os Grundrisse de Marx tem uma
preocupação muito grande justamente de
enfatizar a importância da autonomização
do indivíduo, da pessoa humana, e ele diz
que quanto mais nós penetramos no
passado e encontramos formações sociais
mais primitivas, mais rudes, mais o
indivíduo aparece subordinado à

coletividade. Então, parte da concepção
marxista da história, essa que a Teologia
da Libertação está assimilando, é uma
teoria, um certo modo de interpretar a
espiritualidade da pessoa humana num
processo histórico de autonomização.
Aliás, de passagem, confesso também que
fiquei chocado quando li a referência do
Cardeal Ratzinger ao amoralismo político
de Marx, o que eu acho uma grave·
injustiça histórica. Então, feitas essas duas
provocações eu levanto a bola para
eles chutarem.
Pedro Vamos à questão da concepção

materialista da história do marxismo. Er:n
geral, falo marxismo mas tenho a
impressão de que é melhor falar
concepção materialista da história,
porque a concepção materialista da
história não é só teoria do valor, teoria da
luta de classes, teoria do Estado, mas
inclui uma filosofia que é a relação teoria
e prática, e também o projeto histórico.
Adotar uma concepção materialista da
história significa adotar também um
projeto histórico, projeto de sociedade
sem classes. Gosto da sugestão do
Clodovis Boff no sentido de não falar de
marxismo mas de falar de uma teoria
dialética ou de uma concepção
materialista de história para não se ficar
preso ao pai fundador, com todo o
carinho que se possa ter por ele; a
concepção materialista da história já tem
mais de 100 anos de idade mas está muito
viva, tem muito dinamismo, enquanto o
marxismo, de certa maneira, ficou velho.
A gente deve ter reverência pelo pai
fundador sim, mas é preciso deixar claro
que a concepção materialista da história
é muito maior do que o marxismo de
Marx, ela está viva, está crescendo, e está
se defrontando com problemas novos
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codificada pela União Soviética, como
país líder etc .. e digamos a ideologia
oficial : e assim se explica que seja tão
mono Iítica e que de fato desautorize
demais aquilo que o pensamento
originário de Marx, a sua filosofia da
sociedade e da história, assim como
outras incrustrações, inclusive o
Ieninismo, a filosofia do Estado e o
totalitarismo justamente, e a filosofia
teorética do materialismo dialético, que é
muito mais materialista, muito mais
rígida, muito mais crua, por assim dizer.
Agora, nesse ponto, fiz também as minhas
reservas ao documento neste sentido que o que prova demais prova de menos,
justamente. Querendo atacar o que é, na
realidade, um fóssil, porque a ideologia
oficial (nos países livres, nos socialismos
livres, quem é que comunga com esse
bloco do materialismo dialético oficial)
que muitos acham que nem na Rússia
acreditam, mas é um pouco a fé que há
que manterem, a fachada que há que se
manter. A segunda questão que é - como
prescindir do uso da análise marxista, eu
também acho que é um dos silêncios do
documento, é o famoso problema que
levantava hoje - como a poesia do
Drummond: que bonito o oceano se não
podemos fazer barcos. Então, como
vamos fazer? Eu apelaria para a referência
oral : o Cardeal Ratzinger. na entrevista
que deu antes do documento, disse assim:
'eu não nego que a análise marxista
permita certos conhecimentos', ele não
nega. Um bispo que não pode ser
chamado progressista como Dom Lucas
Moreira Neves, em artigo de ampla
difusão há um ano atrás, no centenário de
Marx, reconhecia que um dos aspectos
do marxismo altamente positivo era a
denúncia dos males do capitalismo
mdustrial etcétera. Então . isto quer

hoje, principalmente na América Latina.
Concordo com o Leandro, criticando a
distinção de Pastor entre paleo-marxismo
e neo-marxismo. No marxismo do velho
Marx existem teorias, idéias e intuições
que não ficaram para trás, pois estão vivas.
Quanto à questão do socialismo real,
aceito a crítica: fui cauteloso sim, por
uma questão de respeito; eu tenho a
impressão de que, às vezes, a gente é
muito duro ao falar do totalitarismo do
Estado, quando afinal de contas o direito
à vida é mais importante do que o
direito da cidadania. Mas estou
inteiramente de acordo: temos que ser
duros na crítica ao totalitarismo do
Estado sim, e eu diria até mais: duros na
crítica ao totalitarismo de Estado no seu
embrião, que é a teoria do partido de
vanguarda. Pois o problema do
totalitarismo do Estado não é um
problema pós-triunfo revolucionário, ele
já está na teoria do partido, porque um
partido que se propõe ser-vanguarda da
classe revolucionária antes de tomar o
poder, não deixará de sê-lo depois de
tomar o poder.
Pastor Acho que fui provocado
praticamente nessas duas questões sobre
três problemas conexos, que eu chamaria
a questão de nomenclatura filosófica e
de conteúdo filosófico, a questão
sociológica da análise marxista, e a
questão política, que eu queria também
chamar a atenção para ela porque estava
conexa com o documento. Eu reconheço
que a nomenclatura paleo-marxista é
altamente discutível: eu queria entender
por ela que, no documento, a concepção
dominante de marxismo é, realmente. o
que chamaríamos marxismo dialético ,
quer dizer. a ortodoxia marxista
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dizer que um certo tipo de análise
marxista é possível porque até Dom Lucas
Moreira Neves e o Cardeal Ratzinger
podem fazer e não acontece nada. Agora,
vem o problema da questão política e o
famoso problema da violência. E aqui
também a referência oral explica um
pouco: Ratzinger e o Papa teriam falado :
'a Igreja não é contra a sociedade sem
classes, e nem, indiscriminadamente,
contra o uso da violência; na ética
católica se fala na violência, mas se
consideram condições muito particulares
para o uso da violência - 1~ que seja a
última razão possível: nunca se considera
o método ideal, mas a última emergência;
2~ condição - que exista uma proporção
adequada entre a violência que se pensa
desencadear e aquela que se quer superar;
e 3~ -que exista uma justa esperança de
que esse uso da violência vai conseguir,
digamos, o efeito que se pretende, e como
sabem, essa 3~ condição da ética católica
tradicional, de séculos, é a primeira que o
Lenin coloca quando diz como fazer
revolução. Para fazer revolução para
valer e para ganhar não para perder,
porque para perder seria um grande
masoquismo histórico, um grande
suicídio coletivo.' Então, acho que aqui
entra não um problema de teoria mas um
problema de plano econômico e direitos
humanos, ou seja, um projeto liberal na
poHtica e um projeto
social-democrático-reformista, que pede
reforma em toda parte. E la diz que são os
cristãos, os leigos, os homens que estão na
sociedade, não os ministros do culto os
que devem implementar essas condições.
Bem. o problema é mais se, em certos
marxismos ou em certas pronunciações
de alguns teólogos da libertação , fica
claro ou não fica claro este tipo de
condicionamento. este tipo de equilíbrio

sobre o uso da violência, e esse é um
ponto importante. Agora, aqui, se os
senhores não aceitam a distinção entre
neo-marxismo e materialismo dialético
oficial, então não podemos fazer
marxismo sem Ieninismo também, não
podemos fazer marxismo sem filosofia da
religião atéia, me expliquem então
como é.
A 1íl explicação é a seguinte: você
(virando-se para Konder) diz que no
marxismo não existe unidade monoHtica
mas existe uma unidade, o que seria essa
unidade no marxismo? E a segunda é o
que foi que você quiz dizer com
materialismo histórico mais materialismo
dialético gerou um monstrinho?
Konder Marx ofereceu uma imagem
convincente da unidade dele em poucas
palavras; existe uma concepção do
homem em Marx - um ser que se cria
pelo trabalho, depois desenvolve uma
série de formas de intervenção na
realidade, transforma o mundo e se
transforma ao transformar o mundo.
Dessa concepção do homem decorre uma
concepção da história, uma crítica dos
efeitos (segundo Marx) profund(ssimos
da divisão social do trabalho, da
existência de classes, um método
adequado para dar conta das contradições
que movem a história, e das
transformações qualitativas que se
operam com a presença do sujeito em
contraposição ao objeto. Eu acho que isso
a( dá uma certa unidade ao pensamento
de Marx. Agora, essa unidade não é
mono Iítica porque de repente em
algumas frases, em algumas idéias, Marx
reflete também a presença de influências
típicas do seu tempo, do seu contento. Às
vezes ele é mais dialético, às vezes um
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pouco cientificista, também. Então, há
uma triagem a ser feita e há uma
releitura de Marx à luz das exigências dos
novos tempos, e essa reeleitura, na
medida em que a gente começa a fazê-la,
revela em Marx certas fraturas, essas
tensões internas a que eu me referi. ~
muito diffcil fazer uma leitura de Marx
que não seja negativamente marcada pela
história do marxismo, que vem depois
dele, e que nos influencia a todos. O
próprio Marx dizia que o que vem depois
ajuda a compreender o que aconteceu
antes. Então nós temos que levar em
conta o que veio depois para entender o
que aconteceu antes, mas ao levar em
conta o que veio depois, a gente pode
encontrar, na história do marxismo, uma
justificação de certos aspectos de Marx
ou uma razão para rever exatamente
aqueles aspectos que pretendem se
justificar nessa história. Depende da
nossa relação com essa história do
marxismo.

uma teoria preocupada em preservar
determinaçias instituições, em conservar
determinada situação. Há uma certa
impregnação conservadora que é
incontrolável. Então, eu tenho idéia de
que materialismo dialético tem um
vínculo com esse marxismo-leninismo.
Veio a ter um vínculo muito grande, que
talvez justifique, inclusive, a visão crítica
do Rubem César em relação ao marxismo.
O marxismo como o materialismo
dialético estaria definitivamente
comprometido com aquela experiência
histórica que precisa ser criticada
implacavelmente. Agora, o materialismo
histórico não, e aí o Pedro fez aqui uma
bela defesa do materialismo histórico.
Então, eu acho que, na medida do
possível, a separação pode ser proveitosa.
Interventor A pergunta é para a mesa em
geral, a propósito de uma questão que eu
acho fundamental examinar nesse tema
"teologia e marxismo". É o problema da
situação histórica da religião do séc. XIX,
onde a mentalidade difusa, mesmo na
sociedade geral, era uma mentalidade que
a gente chama de positivista. Onde se
julgava que o teológico e o metafísico era
algo de superável, que de uma certa
maneira o futuro ia revelar que a teologia
foi uma fase de reflexão da infância da
humanidade, e que em seguida, depois
que a humanidade teve acesso a uma
certa, digamos, adolescência, ou
juventude, ela começou a pensar
filosoficamente; e que finalmente, depois
de superar essa juventude, chegada a
maturidade, nós entrávamos em plena era
científica, a era que se tinha iniciado com
a revolução das ciências. a revolução que
surgiu sobretudo depois da Idade Média.
Eu estou colocando isso para fazer a
seguinte pergunta : até que ponto o

Agora vou retomar a outra parte, a outra
pergunta. Materialismo dialético foi o
nome dado a uma certa sistematização de
alguns aspectos da filosofia de Marx. Essa
expressão aparece em Engels, é retomada
e utilizada por Plekanov, passa por Lenin
e se codifica no chamado
marxismo-leninismo que é uma
construção posterior a Lenin, para a qual
Lenin evidentemente deu uma grande
contribuição, mas é uma construção que
ficou marcada pelo seu uso na época
staliniana, uma construção que
corresponde a uma certa situação
histórica bem definida, quer dizer, o
marxismo em vez de ser, segundo a
frase de Marx que eu gosto muito, 'uma
crítica implacável a tudo que existe' .
aparece ar, no marxismo-leninismo , como
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posicionamento de Marx e dos seguidores
de Marx, em face do religioso, não estaria
dependendo um pouco do clima dessa
época onde, por outro lado, a própria
Igreja como instituição representativa do
religioso estava colada aos poderes
vigentes? A religião pouco (sobretudo a
Igreja Católica) engoliu a Revolução
Francesa e as instituições religiosas
geralmente foram barreiras para a
liberação da sociedade. Eu me pergunto
o seguinte: será que nós não temos outra
experiência hoje, sobretudo na América
Latina, e se vocês quiserem, no Irã, e
outras sociedades que talvez nos forcem
a rever essa posição da religião como
sendo algo que freia o desenvolvimento,
o progresso da consciência humana? Até
que ponto o Vietnã não foi de certa
maneira um Davi diante do Golias e, em
particular, não foi um Davi o Irã com a
revolução que derrubou o Xá e liquidou
com as pretensões dos Estados Unidos
naquela região, isso através do impulso
religioso. Então, eu gostaria de insistir
nisso: até que ponto a gente não teria
que historicisar a problemática religiosa
hoje, quando se diz que a América Latina
não fará revolução se não passar pelo
religioso. Vocês já imaginaram quando
nos terreiros de macumba o pessoal
descobrir que o Exu é ele mesmo e não o
que vem de fora?

o cristianismo. Neste ponto, acho que um
dos méritos da Teologia da Libertação na
América Latina é fazer o que se chama
a crítica ideológica, mostrar que uma
forma aburguesada de cristianismo não é
o único modo de viver o cristianismo, que
cabe um outro modo de viver o
cristianismo. Agora, sobre o problema da
religião em si, eu sou teólogo e tenho
naturalmente grande amor à religião que é
o catolicismo, o cristianismo em geral,
aprendo muito de todas as religiões, dos
protestantes em particular, dos luteranos,
mesmo sendo jesuíta, meus grandes
mestres são fifty-fifty. Mas eu daria um
axioma de um dos meus grandes mestres
- Ernest Block, luterano, alemão e
socialista religioso, que acha que a religião
é uma coisa perigosíssima porque é uma
força terrível. Só que tem em si mesmo a
força profética que é capaz de criticar a
religião em nome da religião, e por isso eu
acho que o marxismo, como outras
grandes revoluções precedentes, digamos
a revolução liberal também, foram
beneméritos da humanidade, ou seja, são
forças proféticas secularizadas que
criticaram formas demoníacas de viver a
religião e viver a sociedade. Acho também
que a religião, quando é vivida na sua
pureza (e acho que Komeini não é o
exemplo mais feliz para tal fenômeno,
mas pensemos em São Francisco de Assis
e outras figuras assim inquestionáveis,
mesmo João XX III) pode ser uma grande
força de humanização também, ou
mesmo um grande gênio religioso como
Agostinho ou São Tomás de Aquino, que
são também grandes figuras do desenrolar
do pensamento da humanidade. Esta
então seria a minha colocação um pouco
mais modesta sobre o problema da
religião.

Pastor Bem, eu vou dar minha

colocação particular, naturalmente
concedo toda a problemática que o
perguntador colocava para nós, que no
séc. XI X se dava o fenômeno muito
agudo e não só entre o catolicismo mas
provavelmente para Marx foi mais
vtnculante o caso do luteranismo alemão
de simbiose entre burguesia e
cristianismo, uma forma burguesa de viver
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Marx, com um espírito crítico, à luz do
que nós sabemos e que ele não sabia, da
história que nós vivemos e que ele não
viveu. Se, então o ideal de Marx não é
problemático, eu acho que é, o d iabo
é que todas as alternativas a esse ideal
também são problemáticas, a
alternativa liberal, a alternativa
social -democrát ica de tipo eclético, as
diversas correntes democráticas leigas,
pragmáticas, isso para não falar nas
diversas correntes de pensamento de
linha conservadora. Eu acho que tudo é
problemático, nós fazemos o balanÇo dos
problemas, fazemos as opções que nem
sempre são as mais racionais, mas
procuramos também ser racionais no
desdobramento, no desenvolvimento das
nossas opções. Eu acho que é o mínimo
que nós temos que cobrar de nós é
essa prática democrática no nosso
trabalho.

Rubem Cesar Um esclarecimento e duas
perguntas: o Leandro criticou uma
observação que fiz em Comunicações do
/SER n9 9, segundo a qual "o nome do
marxismo está irremediavelmente
associado ao nome do totalitarismo".
Leandro diz que nem todo marxismo é
totalitário, sendo possível portanto
dissociar os dois nomes. Concordo com
ele, e por isso não disse que são idênticos.
Disse que estão associados. O marxista
que queira escapar a essa associação
lamentável precisa, justamente, fazer um
profundo esforço crítico para
dissociá-los ...
Nesse sentido, vão as duas perguntas :
primeiro, para o Leandro : a seu juízo, até
onde levará essa revisão crítica? De Stalin
a Lenin? De Lenin a Engels? De Engels a
Marx? O ideal do jovem Marx, de uma
eliminação da diferença entre Estado e
Sociedade Civil, não estará já
contaminado por uma visão totalitária?
A segunda pergunta é para o Pedro: a sua
idéia de um "totalitarismo do mercado"
não esticará demais o conceito? Não será
uma fórmula para escapafao problema da
opressão característica dos Estados
socialistas? Ao invés de confundir as duas
formas de opressão - a do dinheiro e a do
Estado totalitário- não será melhor
distingui-las? Ademais, no capitalismo
avançado, os trabalhadores ganham
dinheiro e têm direito à cidadania. Será
então que a Social Democracia resolve os
problemas do Pedro com o "totalitarismo
do mercado"?

Pedro A questão do totalitarismo voltou
e a gente tem que reconhecer que é um
espinho, é um problema prático e teórico.
Ouando eu comparo o totalitarismo do
mercado com o totalitarismo do Estado
não é para negar o totalitarismo do
Estado, é apenas para lembrar de um
outro totalitarismo que nós esquecemos,
mas que existe para milhões de cidadãos
que não têm o direito de cidadania
porque não têm dinheiro para exercer
esse direito. O totalitarismo do Estado
existe, está a(, e não vamos contorná-lo
dizendo que agora o nosso problema é a
fome e a miséria e depois nós vamos ver o
problema do Estado, que o problema do
totalitarismo é um problema dos cubanos ,
dos russos, dos poloneses . .. Não . é um
problema nosso , desde já.
Eu creio que a questão do totalitansmo
está na capac1dade de se exercer um

Konder Nós já estamos encerrando .
então minha resposta tem que ser
curtíssima: o Rubem pergunta se a gente
mdo fundo não chega a Marx . eu acho
que chega , eu falei numa releitura de
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controle sóbre o Estado. Falar de Estado
é falar de poder. Enquanto houver Estado
haverá poder. E me parece que durante
muito tempo teremos que conviver com o
Estado e c~m o poder. Ora, como manter
sob controle esse Estado que tem o
poder? Só pode ser alguma força social
maior do que o Estado. Tenho a
impressão de que nessa busca de uma
força social mais forte do que o Estado,
os Partidos Comunistas acabaram se
elegendo a si mesmos como a força, e a(
o problema. Por isso é que me coloco
a questão em termos de movimento
popular. (E este é um conceito que a
gente nem consegue formular direito, mas
sente, intuitivamente, quando numa greve
de metalúrgicos chega um caminhão de
arroz que vem de Goiás.) Se pensamos o
movimento popular como uma força
maior do que o Estado, essa força só
pode controlar o Estado se não for ela
mesma controlada por um Partido. Eu
acho que esse é o nosso desafio. Este é o
desafio-chave do totalitarismo. Não se
pode exigir que Lenin, vendo a revolução
perigar. fosse confiar mais no movimento
popular na União Soviética do que num
Partido de quadros que ele já tinha a sua
disposição. Lenin foi não só o teórico
desse partido mas também o prático desse
part ido. O azar e a sorte do socialismo é
que essa receita deu certo, e a partir de
então sempre se confiou mais no Partido
de quadros do que no Movimento Popular
de Massas. Não sei como é que a gente
pode seguir ·adiante na solução do
problema. Acho que a experiência
nicaragüense - onde a FSLN se recusa a
ser um Partido de quadros e procura ser
sempre uma organização de massas - tem
aí alguma coisa de nova ... alguma
novidade histórica, que merece reflexllo
teórica. Agora, nâ'o consi9o ir além disso

nessa reflexão••. Dou razão ao Rubem
quando coloca que a questão a{ está e
não se pode driblá-la. Vou pelejar durante
muito tempo buscando uma solução
teórica, pois ela é resolvível, e minha pista
para solucioná -la está na Teoria do
Partido.
Paulo Ayres As demais apresentações
procurarão aprofundar a discussão de
hoje no sentido mais direto das
implicações práticas e pastorais da
discussão de hoje. Seria interessante
lembrar que a questão da justiça e da
liberdade é colocada pelos cristãos a
partir da própria tradição bíblica, quer
dizer, as questões que nós estamos
discutindo de justiça e liberdade estão
claramente expressas dentro da tradição
bíblica, especialmente da tradição
profética, e na interpretação profética
que se faz do txodo. A questão toda que
a gente enfrenta é que, com o avanço da
própria sociedade, a denúncia profética,
por si só, é incapaz de provocar as
mudanças a partir de uma indignação
moral, e se coloca para nós. cristãos, a
questão de como se transforma o Poder.
Eu creio que é exatamente nesta
confrontação, quando diversas
experiências cristãs, vamos dizer de
socialismo cristão (não de socialismo
cristão como se entende agora mas como
na Alemanha pré-primeira Guerra
Mundial) ou de democracia cristã, todas
essas experiências que praticamente de
forma histórica falharam, colocaram
os cristãos diante de uma alternativa,
quando essas experiências não têm mais
viabilidade. Portanto, a questão do uso do
marxismo pelos cristãos é uma questão
que se coloca muito mais por uma
exigência de uma pastoral que para
responder de maneira concreta a questão
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são nicaraguenses, os misquitos antes de
mais nada são misquitos, e a questão
étnica é realmente bastante grave quando
nós temos que enfrentar os socialismos
reais. A questão muito grave que muitas
vezes se coloca para nós, cristãos, que
estamos comprometidos com
um processo de transformação social, é
a questão do negro na sociedade cubana :
afinal de contas eles são muito bons
corredores e também são belas cantoras
e cantores, mas quantos negros existem
no Comitê Central? Essas questões, então,
são questões que nós devemos colocar,
nesse instante, quando nós estamos
discutindo exatamente a relação de
teologia e marxismo, como cristãos
comprometidos com um processo de
transformação profunda das relações
sociais, aonde justiça e liberdade possam
ser colocadas. Agora, essa questão
amanhã eu creio que vai ser bastante boa
porque nós vamos ter Rubem Alves, que
é considerado, sem qualquer
benevolência, como um dos primeiros
teólogos latino-americanos cristãos
a burilar o caminho da Teologia da
Libertação. Vamos ter o Frei Betto,
que pela sua própria prática de cristão,
engajado na realidade do ABC. fala
muito alto no compromisso de
superar as presentes situações que
negam tanto a liberdade quanto a
justiça; e vamos ter o Rubem César,
que com a sua experiência ·tanto de
Brasil como de Polônia, pessoalmente,
aonde ele viveu algum tempo, certamente
poderá acreséentar muito a esse debate.
Eu creio que a pimenta amanhã vai
continuar muito forte.

do Poder : para não ficar na denúncia
profética, simplesmente como indignação
moral, se sente obrigada a lançar ma'o de
instrumentais que possam viabilizar uma
ação política dos cristãos. E é claro que,
para nós, cristãos, as questões colocadas
pelos socialismos reais nos confrontam
porque quando nós estamos nos
defrontando com a questão da pobreza,
que é a realidade que nós vivemos
maciçamente na América Latina e,
portanto, é a questa'o da justiça logo
na frente, nós vamos, aqui na América
Latina, também nos dar conta da questa'o
da liberdade e de como construir uma
sociedade que seja igualitária e ao mesmo
tempo livre. Realmente é o cerne da
questão para nós, cristãos, quando temos
que lançar ma'o de um instrumental como
a análise marxista de como a sociedade se
organiza, se estrutura, e como se enfrenta
a questão do poder político. i: claro que
para muitos de nós, a questão fica ainda
muito mais delicada quando a gente
simplesmente não discute só do ponto de
vista do poder político em si mesmo, o
controle do aparato do Estado, mas se
colocam outras questões que são tão
graves quanto a questão do próprio
Estado. Por exemplo, numa das
discussões, e há pouco o Konder fazia um
comentário aqui ... sobre que nós não
devemos manter ilusões. Eu me lembro
que, quando da visita do comandante
Daniel Ortéga ao Brasil, há coisa de
quatro anos atrás, nós tivemos
oportunidade de levantar para ele numa
discussão em que estavam presentes
diversos cristãos, a questão dos índios
misquito, e o comandante Daniel Ortéga
respondeu de uma maneira muito rápida
dizendo - os misquitos são nicaraguenses
e todos nós que conhecemos a questão
Misquito sabemos que os misquitos não
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Discurso sobre presenças
e discurso sobre ausências
RUBEM ALVES
Teólogo- Unicamp

Eu gosto de chamar as coisas pelos nomes
antigos ... Vocês sabem que Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé é um
nome novo para uma coisa antiga, que é o
Santo Ofício, ao qual compareceram,
entre outras personalidades, Giordano
Bruno, que foi cremado, e Galileu. É
interessante que esse debate sobre a
Teologia da Libertação tenha se
centralizado na questão, em algumas
questões relativas ao Marxismo. Quando
se fala em Teologia da Libertação, a
primeira pergunta que se faz
imediatamente é: afinal de contas isso é
coisa de marxistas? O Wall Street Journal
publicou um editorial muito interessante,
comentando o que aconteceu com o
documento da Sagrada Congregação,
dizendo : "Marx finalmente se embatina",
como se a Teologia da Libertação fosse
questão de marxismo. E as grandes
questões do marxismo, as grandes
crfticas do marxismo foram levantadaseu queria fazer um ligeiro comentário
sobre elas. Primeiro, a questão de luta de
classes : parece que a questão da luta é
uma coisa que ofende muito às pessoas
religiosas porque elas gostam tanto de
concórdia, elas não gostam de demitir
professores e nem de queimar ninguém.
São pessoas muito cordatas e muito bem
nascidas. No entanto, eu diria o seguinte,

que -o bem nascido aí é um joguinho de
palavras que vocês perceberão a quê que
eu estou me referindo- o marxismo, eu
diria, é uma versão muito domesticada e
muito mansa de uma visão de conflito
que é muito essencial. A visão de luta é
muito essencial na fé cristã, só que não se
fala em luta de classes. Cada época usa,
para definir os seus problemas, os
conceitos que ela tem à sua mão. Agora, a
gente fala em classe social, mas
antigamente não se falava em classe
social, falava-se em leão e cordeiro. Isso é
uma imagem que perpassa toda a Bíblia,
que existe sempre inimizade entre leão e
cordeiro. Tanto que uma das esperanças
dos profetas do Velho Testamento era
que finalmente o conflito se resolvesse. E
a esperança do profeta Isaías, se vocês se
recordam, era que finalmente, algum dia,
os leões haveriam de comer palha com o
Iboi, ou seja, eles não teriam mais os
dentes de leões. Eu diria que os profetas
do Velho Testamento estavam
percebendo ess.e fato que marca nossa
sociedade, de que não há harmonia entre
as pessoas. Será que vocês acreditam que
existe harmonia entre os interesses do
FMI e os interesses do Brasil? Os
interesses dos grandes colonizadores e os
interesses dos fndios? Ou os interesses das
pessoas que foram para o com(cio nas

ao ateísmo das ciências em geral. Quando
a gente vai ao médico, a gente não
pergunta se ele crê em Deus. A gente
pergunta se ele é um bom médico. Todas
as ciências, sem nenh'uma exceção, são
metodologicamente atéias. Um cientista
não pode invocar Deus, pode acreditar em
Deus, mas quando cientista, quando ele
está fazendo a sua pesquisa, ele não pode
invocar Deus como hipótese explicativa.
De modo que todas as nossas ciências são
radicalmente atéias, porque elas não
invocam Deus para explicar coisa
nenhuma. De modo que o ateísmo do
marxismo, eu diria, é um ateísmo que
perpassa todas as ciências que nós temos.

ruas e os outros que chicoteavam, que
andando a cavalo, chicoteavam os
automóveis? Evidentemente que não há
harmonia de interesses. J: interessante que
o primeiro grande teólogo da Igreja, o
grande pai da Igreja, que é aliás, um pai
interessante, porque ele é pai da Igreja
Católica e pai da Igreja Protestante. Ele é
pai da Igreja Católica por causa da
Doutrina da Igreja e pai da Igreja
Protestante por causa da Doutrioa da
Graça, que é Santo Agostinho. Pai dos
dois. Agostinho entendia tudo em termos
de conflito. Há duas cidades: a cidade de
Deus e a cidade dos homens. Não há
harmonia, não há jeito de harmonizar as
duas. Mas eu queria chamar à_atenção de
vocês, que eu acho estranho que essa
seja a grande questão, porque afinal de
contas na nossa tradição, na boa tradição
ortodoxa -estou invocando a ortodoxia
-o conflito é uma categoria essencial no
nosso pensamento. Quando a gente fala
então em conflito de classes é como se
essas categorias metafísicas enormes, de
conflito entre Deus e o Diabo, o Céu e o
Inferno, tivessem ficado assim muito
domesticadas, reduzidas a uma coisa
assim tão pequenininha como classe
social. Esse é o primeiro ponto que eu
acho estranho nisso. Segundo, o que eu
acho estranho, é a invocação do ateísmo
de Marx. Eu diria o seguinte: que o
ateísmo de Marx é mais inofensivo do que
o ateísmo de Aristóteles. Porque Marx é
muito mais cristão do que Aristóteles; por
uma razão muito simples: ele era judeu,
ele tinha uma tradição judaica. De modo
que, quando a gente pensa nos dois, eu
diria que de um ponto de vista cristão, é
mais fácil lidar com Marx. A Igreja não
reclama -- e quando eu falo Igreja, eu
estou me referindo à Igreja Católica e
Protestante - elas não reclamam quanto

Agora, sobre o uso da violência, deixa eu
dizer a vocês que eu sou pacifista , eu
tenho dificuldades em matar animais, sou
radicalmente contra a violência , sou um
apreciador de Ghandi , então eu não estou
defendendo nenhuma violência - mas, se
há uma coisa que a Igreja não pode
invocar em nome da sua tradição, é um
amor à não violência. A Igreja - e quando
eu estou falando Igreja , eu estou me
referindo à Igreja Católica e Protestante as Igrejas têm sido entidades
extremamente violentas. E por uma razão
muito simples: é porque elas são
entidades, são organizações que
pretendem ter a verdade. To das as
pessoas que pretendem ter a verdade são
violentas. Se eu pretendo ter a verdade,
não existe nenhuma razão para eu
tolerar a opinião diferente de vocês. Se
eu tenho a verdade, a opinião diferente de
vocês só pode ser um erro. Eu posso
escutar vocês por pura delicadeza, mas eu
sei de antemão que vbcês estão errados.
Olha, eu pergunto a vocês, se eu estou
certo e vocês estão errados. se o
Magistério romano está certo e os outros
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que têm opiniões diferentes estão errados,
eu pergunto a vocês: quem é, que
argumento convenceria essa pessoa a ser
tolerante? Quem faz uma meditação
muito interessante sobre esse assunto é
um filósofo polonês- e nós temos aqui
um especialista nesse filósofo que é o
Rubem César -o Leszek Kolakowski.
Ele tem um ensaio muito interessante,
com o título "Em louvor à
inconsistência". Aliás, digamos entre
aspas que uma das coisas deliciosas no
documento do Ratzinger é sua absoluta
consistência. Se vocês lerem o
documento, vocês verão que é uma rede
para apanhar peixe miúdo. Daquele
documento não escapa ninguém. E
ninguém escapou, hein? Não tenham a
ilusão de que o Leonardo Boff escapou,
não. A execução foi adiada porque ele já
estava condenado antes de ser ouvido.
Todos os teólogos da Iibertação já estão
condenados. Houve umas revistas aí que
diziam: "Desfecho feliz para o caso
Leonardo Boff". Quem falou isso não
entende os dois mil anos de polrtica da
Igreja. Vocês conhecem a história de
Alice no pais das maravilhas, que tem um
momento em que há um famoso
julgamento sobre o roubo das tortas? E a
rainha, aquela rainha maluca lá da história
da Alice, ela berrava furiosa : "a sentença
primeiro, o julgamento depois. A
sentença primeiro, o julgamento depois".
Mas foi exatamente isso o que aconteceu!
A sentença é o documento! A sentença é
muito simples. Não sei se vocês
perceberam que o documento do
Ratzinger tem vários momentos: O
primeiro momento do documento do
Ratzinger é dizer : "a Teologia da
Libertação não tem absolutamente nada
que não tenha sido dito pelo Magistério".
É o que está dito lá . Ao contrário, - não

é para se fiar ao documento Ratzinger o Magistério romano diz muito mais e
oferece muito mais que a Teologia da
Libertação (primeiro ponto). Então,
retira da Teologia da Libertação e coloca
tudo de bom que é dito pela Teologia da
Libertação nas mãos do Magistério, como
se os teólogos da libertação simplesmente
tivessem repetindo aquelas coisas que já
tinham sido ditas pelo Magistério. A
partir daí, o documento trata de mostrar
duas coisas: que a Teologia da Libertação
é heresia, portanto, um perigoso desvio isso está absolutameote claro no
documento. O documento é muito, eu
diria, sagaz, matreiro. Ele começa se
referindo: "esta é uma instrução sobre
alguns aspectos de algumas teologias da
libertação", primeira parte do
documento. Mas essa colocação assim
modesta, "é uma instrução sobre alguns
aspectos de algumas teologias da
libertação"; parece que há um momento
em que o documento passa a ser escrito
por um outro redator e o documento se
afunila repentinamente e não há mais
"algumas teologias da libertação". O
documento descreve os teólogos da
libertação e a Teologia da Libertação
como um bloco. E a sensação que tive é
que ele estava sendo absolutamente
teológico, quando a Teologia, o Novo
Testamento diz: "um pecou, portanto
todos pecaram", ou seja, o que um
teólogo da libertação falou, todos
falaram. Então, há uma colagem de coisas
que alguém disse ali, coisas que alguém
disse lá e a Sagrada Congregação constrói
um bloco, um monolítico de Teologia da
Libertação que nenhum teólogo da
libertação se reconhece nela. Mas não
adianta não reconhecer que o Santa
Ofício nos reconhece. De modo que, se
ele diz, por exemplo, "eu nunca falei
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isso", a réplica do documento é: "não
falou, mas se tivesse tido a oportunidade
teria falado". Porque está dito lá, na
oitava seção, se não me engano, porque
muitas das coisas estão ditas em alguns
lugares e outras podem ser deduzidas.
Eu estou citando Ratzinger. Então,
constrói aquele documento com uma
rede que não sobra, realmente,
absolutamente ninguém. Então, a heresia
está nos teólogos da libertaçãoportanto Boff está condenado - terceiro
ponto: não basta dizer que os hereges são
hereges, é preciso dizer que os hereges
são ímpios. Porque a heresia é coisa do
demónio e não é possível admitir que um
herege, que tem coisas a ver com o
demõnio, seja uma pessoa piedosa. Então,
para se evitar a possibilidade de que o
advogado de defesa invocasse atenuantes,
eles tratam de dizer que todos os teólogos
da libertação são ímpios. Ímpios, por
quê? Porque a Teologia da Libertação foi
construí da a partir da falta de fé, foi
construída a partir de dúvidas e há uma
intenção direta de contestar a nossa
tradição cristã, oferecendo, portanto, um
ataque direto à Igreja - está escrito no
documento. Então, não é que sejam
pessoas simplesmente intelectualmente
erradas, elas fazem parte das ordens do
Satanás que estão atacando a Igreja.
Então, passados estes três pontos chega à
conclusão inevitável que se entrega ao
braço secular. Esse negócio de entregar
ao braço secular, secular e eclesiástico,
demanda uma meditação que é o
seguinte: existe uma tradição muito
grande em círculos religiosos de proteção
às pessoas acusadas de crime. Não sei se
vocês sabem que o Levítico previa que
um certo número de cidades em Israel
seriam as cidades refúgio. As pes.soas que
estavam acusadas de crimes podiam

correr para essas cidades e lá ninguém
podia fazer nada com elas. Isso aí passou
para a tradição da Igreja e as igrejas e
templos se tornaram em santuários. Se
vocês viram aquele filme O Corcunda de
Notredame, quando a heroína, cujo nome
eu me esqueci, está para ser enforcada
porque ela tinha sido julgada pelo
tribunal inquisitorial como bruxa, - ela
estava p 'r a ser enforcada e, nesse
momento, Ouasímodo desce
repentinamente no patíbulo, agarra a
moça e a leva para dentro da Igreja. Vocês
se lembram disso? E ela não é mais, ·
ninguém, ninguém entra: militar não
entra na Igreja, as portas da Igreja se
transformavam em santuários. As igrejas
protestantes nos Estados Unidos estão
tentando recriar essa tradição,
transformando as igrejas em santuários
para pessoas que estão fugindo das
chacinas que estão acontecendo nos
países da América Central e que entraram
ilegalmente nos Estados Unidos. Muitas,
muitas igrejas abriram as suas portas para
proteger essas pessoas, dizendo : aqui não
entra a Lei, porque impera o amor. Aqui
no Brasil, e eu diria não só no Brasil, mas
na América Latina, houve sempre uma
certa bolha protetora em cima de pessoas.
Quando essas pessoas estavam lutando
pelos direitos dos pobres, elas sempre
podiam invocar: nós estamos falando em
nome do Magistério da Igreja. Então, se
elas estavam falando em nome do
Magistério da Igreja é como se fossem
embaixadores de Roma. E vocês sabem
que ninguém pode atacar um embaixador.
Um embaixador é um negócio sagrado.
Agora, vocês vejam o que é que o
documento de Roma fez: o que o
documento de Roma fez foi
simplesmente dizer : essas pessoas estão
qualificadas, são Marx sem batina. Então
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nós retiramos a proteção. Ao declarar que
esse tipo de teologia é heresia, o que
Roma fez foi simplesmente dizer: olha,
podem liquidar essas pessoas. porque se
elas forem liquidadas ninguém poderá
invocar que os embaixadores da Igreja
estão sendo atacados. Vocês vejam, foi
exatamente assim que o Wall Street Journal
interpretou a coisa. Ou seja, que agora as
forças norte-americanas tinham uma
liberdade maior para lidar com os
dissidentes na América Central.
Evidentemente, eles foram entregues ao
braço secular e também ao braço
eclesiástico. Porque os teólogos em
tempos passados sempre podiam dizer:
"nós é que somos os ortodoxos e I íderes
eclesiásticos é que estão fora da doutrina
da Igreja, fora dos documentos da Igreja".
Mas, agora, isso não pode ser mais feito.
tntão, os teólogos da libertação estão
realmente à mercê das autoridades
episcopais mais elevadas. Por que que essa
Teologia da Libertação provocou um rebu
tão grande, hein gente? O Leonardo, num
artigo que ele escreveu, dizendo "quem
tem medo da Teologia da Libertação" ele deu a interpretação em termos de. se
eu não. me equivoco, quem está contra a
Teologia da Libertação são aqueles que
estão contra a libertação dos pobres,
então, são os ricos da nossa sociedade. Eu
não sei se é bem assim, não. Pode ser que
isso seja em parte verdade, mas eu acho
que há outras razões. Eu acho que o
documento de Roma tem uma outra
razão que, do meu ponto de vista, é mais
importante. Pode ser que eu esteja
equivocado. Eu vou tentar explicar essa
razão. E para explicar essa razão, eu peço
licença para invocar o testemunho de um
Ilustre intelectual católico que foi
Gustavo Corção. Gustavo Corção. em
vários dos seus artigos, criticava a Igreja

pós- Vaticano, dizendo que a Igreja
pós- Vaticano estava ficando protestante.
Eu quero dizer que ele estava
absolutamente certo, do meu ponto de
vista. Na minha interpretação, o rebu
todo do documento, o que se está dizendo
é o seguinte: esses teólogos da libertaÇão
ficaram protestantes. Claro que não se
juntaram à nenhuma igreja protestante,
mas ficaram protestantes na coisa que é
absolutamente essencial. Se vocês lerem o
documento do Ratzinger, vocês vão
observar que, no princípio, ele afirma
todas as idéias de justiça, contra o
capitalismo, tudo isso está dito. Mas ele
fala que essa é a doutrina propriamente
interpretada pelo Magistério da Igreja.
Coisa de fundamental importância é
afirmar que: 1) o Magistério tem a
verdade; 2) o Magistério tem o monopólio
da verdade. Não basta dizer que o
Magistério tem a verdade, é preciso dizer
que o Magistério tem o monopólio da
verdade. Vocês sabem que o
Protestantismo apareceu como uma briga
contra isso. Quando os protestantes
começaram a dizer: não é nada disso, que
cada fiel é um sacerdote, que cada fiel
tem o direito de interpretar a palavra de
Deus, o que os protestantes estavam
dizendo é que a verdade não é monopólio
de um Magistério; estavam dizendo que o
Espírito Santo anda solto por aí, aquele
vento que não tem jeito de segurar- ele
anda por aí- o vento sopra aonde quer,
ouve a sua voz, aquele negócio. Ora,
vejam, eu não estou dizendo ,que a
Teologia da Libertação seja isso que vou
dizer. Estou dizendo que o documento de
Ratzinger diz que é assim. O que o
documento diz é o seguinte: que os
teólogos da libertação estão deslocando o
local da revelação e o local da
interpretação da revelação, porque eles
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vão dizer o seguinte: que a revelação de
!Deus acontece naquelas fronteiras onde as
pessoas estão lutando pela libertação dos
pobres. Ou seja, o que, segundo a
interpretação de Ratzinger, está
acontecendo é um deslocamento de
autoridade. Se na tradição eclesial
católica, teológica católica, a autoridade
está localizada numa certa instância que
tem uma determinada continuidade
histórica com o passado, que é o
Magistério, o que os teólogos da
libertação, segundo o documento de
Ratzinger, estariam dizendo é que não é
nada assim; que esse acesso à verdade,
uma verdade absolutamente nova, se dá
naqueles lugares onde a luta está
acontecendo. Então, vocês vejam que a
revelação e a verdade não são mediadas
nem instutucionalmente, nem
sacramentalmente, mas são mediadas por
uma luta, uma luta política em prol dos
pobres. Quando isso acontece, então, se
estabelece a possibilidade de que as
pessoas, nessas fronteiras, assumam para
si a autoridade e ao mesmo tempo
desqualifiquem a autoridade daqueles que
no Magistério pretendem ter autoridade.
Então, eu leio no documento de
Ratzinger um horror ao cisma, um horror
à separação. t como se a Teologia da
Libertação tivesse em si poder para
instaurar um deslocamento, seja
subversiva na medida em que declara que
a verdade não é monopólio do Magistério
da Igreja e pode mesmo acontecer que o
Magistério da Igreja nem tenha essa
verdade. Eu veria que é justamente aqui
que está o nó górdio e o ponto crucial da
questão. Não vejo que a coisa seja
reversível e os meus companheiros
católicos poderão me informar de alguma
rnstância em que o Santo Offcio tenha
revogado os seus pressupostos. Eu não

conheço nenhuma instância. t possível
que o Santo Ofício reveja o seu
julgamento, isso é uma coisa. Mas rever os
seus pressupostos é impossível,
exatamente porque uma instância que
pretende ser detentora da verdade, não
pode na realidade rever os seus
pressupostos. Então, eu diria, que o
problema da Teologia da Libertação não
tem a ver com a política externa, mas tem
basicamente a ver com a política interna
da Igreja e é exatamente por isso que a
Teologia da Libertação e os teólogos da
libertação devem ser eliminados. Se ·o
Ratzinger tivesse me pedido conselho
sobre críticas à Teologia da Libertação,
então eu teria dado muitos conselhos ao
Ratzinger, porque eu também tenho
muitas críticas à Teologia da Libertação,
mas são críticas que não passam pelos
caminhos que o Santo Ofício escolheu.
Eu diria que, basicamente, a grande
crítica que eu faria é a seguinte : - eu sou
obcecado com a linguagem. Eu acredito
literalmente no que diz o prólogo de
João, que nós somos poemas encarnados.
Não é isso o que diz lá? O verbo se fez
carne? Nós, não o verbo, nós somos
poemas feitos de carne. Então, para mim, a
linguagem é de fundamental importância.
Se eu fosse fazer uma crítica à Teologia
da Libertação eu diria que tanto o
marxismo, quanto o Magistério, quanto a
Teologia da Libertação - se é que se pode
admitir que existe esse negócio de
Teologia da Libertação, tantas são as
nuanças - todas elas comungam com a
mesma teoria de linguagem, todas elas
trabalham em cima de uma linguagem
científica, todas elas pretendem ser
ciência. O marxismo pretende ser ciência,
a Teologia da Libertação tem a pretensão
de fazer um falar científico e o Magistério
pretende fazer a ciência de Deus . Agora .
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ciência é um discurso sobre presenças. A
ciência sempre descreve os objetos à mão.
Daí a exigência de objetividade, descrever
objetos presentes. Então , os três, o
marxismo, a Teologia da Libertação e o
Magistério estão trabalhando, são como
aqueles soviéticos que estão brigando lá,
fazendo partida de xadrez, lembra? São
adversários , mas no fundo uma mesma
teoria, no fundo as mesmas regras do
jogo. Isso é posição totalmente minha : o
discurso teológico não é um discurso
científico; o discurso teológico não é para
falar sobre presenças, mas para falar sobre
ausências. Deus é uma grande ausência,
Deus é uma grande nostalgia. Eu digo que
eu estou na tradição Agostiniana. O
discurso sobre Deus é o discurso da
oração. Quando eu digo "ora, vem senhor
Jesus", eu estou invocando uma presença.
O meu falar sobre Deus é porque o reino
ainda não veio. Então, falar o discurso

teológico é falar um discurso poético. O
discurso poético não é o discurso das
coisas que existem; é discurso das coisas
que não existem. Falar sobre as coisas que
não 'e xistem, das ausências, dos buracos,
das nostalgias, do choro, da esperança, o
que não chegou, o que não está ar. isso é
Paulo: nós somos salvos não pelo que
vemos, somos salvos pela esperança, não
pelo conhecimento. Mas, é como se o
nosso mundo fosse marcado por um
grande gemido, alguma coisa que não
chegou. Então, o que seria a teologia?
Sonhos? Seria o discurso que busca dizer
as coisas que estão ausentes. Então, não é
o discurso científico das presenças, mas o
discurso poético das ausências. Então, eu
diria , que do meu ponto de vista, essa
seria a primeira crítica que eu faria aos
três de uma vez : à Teologia da Libertação,
aos marxistas, e ao Magistério. Eu acho
que era só isso o que eu tinha para falar.
Transcrito de Comunicações do ISER, nP 11,
nov. 1984.
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Observaçoes pós-·Marxistas à margem
do Documento do Cardeal Ratzinger
RUBEM CÉSAR FERNANDES
Antropólogo - Museu Nacional

Eu acho que o documento tem mais
nuances do que o Rubem .Alves deixou
transparecer. Diria, por exemplo, que se
coloca em uma perspectiva polftica
"progressista"; que "reacionário"
certamente não é. Tem palavras duras
sobre o capitalismo selvagem, o
colonialismo, a exploração econômica,
os governos autoritários. Fala da
"aspiração à libertação" como um
sentimento legítimo, fundado em
condições reais de opressão. Reconhece
que à Teologia da Libertação pertence o
mérito de haver despertado a igreja para
essas questões, atualizando a sua memória
profética. E mais, dentre os "desvios"
apontados, há uma série de questões que,
num contexto menos polarizado,
haveriam de provocar respostas
diferenciadas entre os próprios teólogos
identificados com o movimento "da
libertação". Diria, pois, que se
divid(ssemos o documento em teses
isoladas, e as considerássemos uma a uma,
obteríamos um material rico para a
reflexão. E, no entanto, o conjunto é
decepcionante. Os parágrafos são
articulados por uma lógica e por um
linguajar meramente disciplinadores. Em
seu todo, tem a clara função de conter o
pensamento definindo os limites das
idéias aceitáveis ao Magistério da igreja

romana. Pode vir a ser eficiente enquanto
instrumento da disciplina eclesiástica;
duvido que desperte idéias novas ou que
provoque entusiasmo em quem quer
que seja. Mas também, a Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé,
ex-Santo Ofício, não está lá para
entusiasmar ninguém.

E bom lembrar que toda instituição
religiosa possui instrumentos
mantenedores dos seus limites. Não há
grupo religioso, por mais "protestante"
que seja, que não pratique as suas
pequenas (ou grandes) inquisições. Seja
por meios jurídicos, rituais ou simbólicos,
há sempre um disciplina dor presente. Isto
vale também para as ideologias, as
anárquicas inclusive; e até mesmo para o
pensamento científico. A distinção entre
"norma" e "desvio", "ortodoxia" e
"heresia" é um lugar comum da
sociologia do conhecimento.
Faço essa lembrança para me distanciar
de duas posturas que me parecem
equivocadas. Elas são inversas e
complementares. A primeira é mais
conservadora, a segunda mais libertária.
Simplificando, a primeira é expressa mais
ou menos assim ·
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"Se Roma falou, está falado. As
dúvidas foram esclarecidas, a
discussão deve ser encerrada. Os
criticados comecem a reescrever
os seus livros. Os descontentes
que se mudem".
Esta postura leva a função disciplinar ao
seu extremo, confundindo-a com o
julgamento de um tribunal. ~ a ótica do
Santo Otrcio. Na verdade, o texto do
Cardeal Ratzinger não está livre de
ambigüidades; e pessoas bem informadas
garantem-nos que, ao contrário, o debate
está apenas começando. O ISER também
acha assim, e por isso convidou pessoas de
opiniões divergentes para virem comentar
o documento.
A segunda postura, da qual também
desejo me distanciar, faz o raciocínio
inverso:
"Se Roma falou, está errado. Não
importa a matéria em discussão,
devemos defender os acusados, pois
um discurso feito em nome da
autoridade é opressivo pela sua
própria natureza".
Ainda que simpática, essa posição não se
sustenta. A negar o princípio de
autoridade, como se pretende, seria
preciso condenar os dois lados, em bloco.
Os teólogos da libertação querem
mudanças profundas, mas não querem
acabar com Deus, nem tampouco com o
sacerdócio, e também eles falam em nome
de uma verdade absoluta. A frase que
vimos pintada nos muros recentemente "DI RETAS JÁ, NO BRAS I L, EM
MOSCOU E NO VATICANO!" - captou
bem um sentimento que nos perpassa,
mas pode ser enganadora. Valoriza demais
a comunicação "DI RETA" . ocultando o

aspecto das representações; e reduz a
política e a religião a um único parâmetro
(eletivo) de autoridade; o que é
problemático, para não dizer perigoso,
para o próprio princípio da liberdade.
Ao invés de negar a autoridade em si
mesma, prefiro indagar como ela é
exercida, e em que medida comporta as
diferenças de opinião. Nesses termos, o
debate atual pode ser extremamente
revelador. A igreja católico-romana está
exposta -ela que se distinguiu pela
defesa dos direitos humanos diante do
Estado, deverá mostrar se tais direitos
também valem, e como, para o
encaminhamento de suas diferenças
internas.
~ possível então reconhecer a
legitimidade de um "magistério romano"
e ainda assim questioná-lo, acatando
certos procedimentos e rejeitando outros.
Partindo desse pressuposto, confesso que
li o documento do Cardeal Ratzinger
tomado por uma certa ambição
paranóica. Li, me indagando: como se
deveria conduzir esse debate? Ora, eu não
tenho a mais m(nima condição para
influenciá-lo. Não tenho capacidade
sequer para modificar significativamente
as opiniões nesta sala, pois a maioria que
aqui veio já tem posição firmada. Mas a
gente pensa, às vezes, como quem reza,
expressando desejos.

Vejo duas possibilidades de
encaminhamento do debate, ambas
contidas no documento em pauta. Uma
é ruim, a outra é boa ... A primeira está
fixada na conclusão: "o marxismo e o
cristianismo são incompatíveis". A
segunda deriva da observação, freqüente
no texto de Ratzinger, de que "o
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marxismo precisq ser lido criticamente".
Evidentemente, as duas não são idênticas,
e a ambigüidade resultante pode acolher
estratégias de discussão radicalmente
contraditórias.

A pergunta do tribunal
O marxismo, afinal, é ou não compatível
com a fé cristã? Reconheço que a
pergunta é inevitável, mas não acho que
seja das mais interessantes, e quero crer
que não precisa, necessariamente,
dominar as mentes e os corações dos
interessados. Dou três razões para esta
opinião.
1 - Esta pergunta reifica o marxismo.

Transforma-o em uma doutrina
sistemática e unívoca, de sorte que se
possa decidir, com clareza, o que (e
quem) cabe ou não em seus limites.
Ora, quem conhece o marxismo por
dentro sabe que ele é extremamente
variado. Há marxistas das mais diversas
afinidades filosóficas - positivista,
hegeliano, kantiano, existencialista,
estruturalista etc., etc. E os há também
na política - revolucionários, reformistas,
terroristas; conservadores, liberais,
libertários, fascistas; nacionalistas,
internacionalistas. Na URSS forneceu a
justificação para o massacre dos
camponeses, em prol dos interesses e
valores do proletariado urbano; no
Cambodja, justificou a destruição das
cidades, em prol dos interesses e valores
do campo.
Tal variedade, fruto de uma fantástica
expansão pelos cinco continentes, ensejou
múltiplas leituras da obra de Marx,
revelando ambigüidades, silêncios, vazios
e possibilidades de significação que

surpreenderiam, em muito, ao próprio
Marx.
Em conseqüência, há sempre um
marxismo disponível para negar a
validade (fidelidade às origens) de um
outro marxismo. E qualquer crítica ao
marxismo pode ser evitada com o
argumento de que o marxismo em
questão não corresponde ao verdadeiro
marxismo. Sendo assim, a pergunta "se o
marxismo é ou não compatível com a fé
cristã" ganhará múltiplas significações
conforme a versão de marxismo que·se
tenha em mente; e haverá sempre uma
alternativa boa para abençoá-lo ou para
condená-lo com o sinal da cruz.
Os mal-entendidos são portanto
inevitáveis, e as divergências somente
serão resolvidas quando um dos
disputantes for investido com a
autoridade de um juiz de justiça. Essa
pergunta leva aos tribunais, sejam eles
partidários ou eclesiásticos.
2 - A reificação do marxismo tem uma
conseqüência curiosa: ela acaba
reproduzindo alguma variante do
marxismo soviético. Isto é assim porque a

hegemonia bolchevique entre os herdeiros
de Marx legou-nos um conjunto de
cânones que funcionam como o
referencial comum para a identificação
do que significa "ser marxista".
O Cardeal Ratzinger não escapou a essa
cilada. Fala do marxismo em geral, mas
tem em mente a fam rlia interpretativa
originária da experiência soviética. A
acusação de "amoralismo", por exemplo,
é válida para a tradição bolchevique; mas
é injusta para com os marxistas austríacos
da 29 Internacional , de inspiração
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Kantiana. Da mesma forma, o problema
da responsabilidade moral foi um dos
principais objetos da reflexão do
chamado "humanismo marxista" nos
anos sessenta.

Eugênio, que aparentemente não o lê?
Basta ouvir para intuir: a pergunta é
estapafúrdia; e no entanto, um tribunal
haveria de se pronunciar autoritariamente
sobre ela.

A tese da "luta de classes como motor da
história" é um outro exemplo. Dogma
dos manuais soviéticos, sofreu múltiplas
interpretações na 29 Internacional. Basta
lembrar que não só o nome, como a
própria teoria dos partidos
social-democratas, tem origem marxista.
Historiadores e antropólogos marxistas
têm questionado o sentido daquela tese
para as chamadas sociedades
"pré-capitalistas". O seu significado no
capitalismo computorizado, ou nas
sociedades socialistas, também é motivo
de opiniões divergentes. Em suma, a
polémica de Ratzinger contra a idéia de
uma guerra de classes, que seria o gerador
universal da história humana, tem
endereço certo se pensamos na vertente
soviética; mas deixa ao largo diversas
correntes e continentes do marxismo.

Questões para uma leitura crítica
O Cardeal Ratzinger insiste que o
marxismo deve ser avaliado criticamente.
Creio que, partindo da(, a controvérsia
poderia tomar rumos bem mais
proveitosos. Pouca gente discordaria do
ponto de partida, e as diferenças seriam
marcadas em torno de problemas
concretos. Ao invés de um confronto
doutrinário, teríamos um debate
propriamente "prático" como pedem os
maiores interessados. Dou três exemplos
de questões que me parecem exigir uma
revisão crítica do marxismo.

Ignorando a multiplicidade do universo
marxista, e considerando-o como uma
doutrina fechada, o Vaticano,
curiosamente, reforça o estereótipo
padrão: o "verdadeiro marxismo" vem de
Moscou ...
3 - A pergunta reifica também o
cristianismo. Pretende traduzir os seus

mistérios em teses claras que permitam
decidir cabalmente, se é Iícito ou não ao
cristão tirar proveito da leitura de Marx.
Suponhamos que decidam pela negativa.
Nesse caso um Dom Pedro Casaldãliga,
que aparentemente lê Marx com simpatia,
sena menos evangélico do que um Dom

1 - Quanto ao projeto socialista: como
pensar hoje "a socialização dos meios
de produção"?

A resposta do marxismo ortodoxo foi a
estatização da propriedade. O resultado,
bem conhecido, é a maior concentração
de poderes já vista na história humana.
Na prática, o ideal de uma sociedade sem
classes foi realizado pela incorporação das
diferenças sociais na burocracia estatal. A
mais valia, que se produzia em função do
mercado, passou a ser produzida em
função das razões do Estado. O regime de
propriedade e a lógica econõmica
mudaram profundamente, mas com
certeza não era esta a "socialização"
imaginada por Marx.
A preservar o ideal, será preciso rever,
criticamente, toda a literatura socialista.
E aí sim, valerá à pena discutir o
marxismo. Não como um exerdcio
mental de disciplina dogmática, mas
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como uma tentativa viva para atualizar o
projeto de uma sociedade onde o trabalho
faça sentido.
2 - Quanto ao sujeito da transformação.
Em Marx, o sujeito da revolução socialista
seria o proletariado, e ele pensava nos
trabalhadores da grande indústria
moderna. O proletariado, para Marx, não
se confundia com os camponeses, os
artesãos, ou os pobres marginais das
cidades. Foi tão incisivo quanto a este
ponto que a ele dedicou grande parte das
suas análises teóricas e polêmicas
ideológicas.
A palavra de ordem do Manifesto de
1848: "PROLETÁRIOS DE TODO O
MUNDO UN l-VOS!" foi justificada por
um complexo conjunto de noções
sociológicas e filosóficas que convergiam
para um ponto central : apenas no
proletariado da grande indústria moderna
são dadas as condições para a unificação
dos interesses particulares e universais
dos trabalhadores. Um importante
capítulo do 19 volume d'O Capital foi
dedicado ao desenvolvimento desse
ponto. Foi ele também que deu a base da
argumentação de Engels na polêmica
contra os populistas russos, que
pretendiam apoiar a revolução socialista
no campesinato e na pequena indústria
doméstica.
As idéias de Marx e Engels sobre "o
trabalho coletivo" na indústria moderna
merecem ser reavaliadas criticamente.
E las não parecem considerar, por
exemplo, a estratificação resultante dos
diversos níveis de qualificação. Mas é
outro o ponto que desejo realçar aqui.
A noção era tão importante para eles
porque parecia oferecer uma solução

objetiva para o problema da unidade dos
trabalhadores. Lutariam subjetivamente
unidos contra o Capital, uma vez que
haviam sido objetivamente unificados
pelo mesmo Capital. A "unidade"
deixaria o plano ideal das utopias para ser
inserida nas condições intrínsecas da
contribuição do proletariado.
Ora, a expansão do marxismo levou-o a
orientar movimentos de bases sociais as
mais heterogêneas - camponeses, pobres
marginais, estudantes, sociedades tribais,
burocratas militares ("exércitos de
libertação"), profissionais qualificados
etc. O contraste entre a visão de Marx e a
realidade histórica do marxismo é, aqui
também, estonteante.
Com essa expansão, o problema da
unidade foi deslocado para um outro
plano, a saber, da organização mediadora
entre os vários grupos em luta. De um
atributo intrínseco à classe proletária, a
unidade tornou-se uma resultante da
disciplina partidária. Ao invés da
superação imanente das contradições
entre interesses particulares e universais (a
utopia teoricamente escondida em Marx),
o ocultamente e a repressão das
diferenças internas às classes
trabalhadoras por uma eficiente
organização burocrática - o partido e seu
discurso, primeiro; o Estado e suas armas
depois da tomada do poder.
Parece, pois, evidente que a questão do
sujeito da transformação está a exigir uma
profunda revisão crítica - para que se
compreenda os múltiplos grupos sociais
contestatários, e para que se legitime esta
multiplicidade. A relação entre as
diferenças e a identidade, ou entre o
múltiplo e o uno necessitam ser
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recolocadas, teórica e praticamente. Esse
é um ponto que, a meu ju(zo, merece
atenção especial dos agentes das pastorais
populares, pois a palavra "povo" pode
muito bem servir como um artifl'cio de
ocultamento das muitas faces da opressão.
3 - Entre o sujeito e o Projeto, hã a
crise de Passagem, o grande evento que é
a revolução.
O jovem Marx atribui um valor filosófico
a esse evento. Na "práxis revolucionária"
dar-se-ía a passagem da falsa consciência à
consciência plena do que se faz . Ainda na
maturidade, pensava a revolução
comunista como a passagem do reino da
necessidade ao reino da liberdade. Sem
dúvida, Marx ajudou a elevar a
"Revolução" às alturas dos grandes mitos
contemporâneos.
O mito foi eficiente para a mobilização
política, mas tem se revelado incapaz para
lidar com as dramáticas realidades dos
processos revolucionários. Uma revisão
crítica há de considerar os aspectos
negativos da utopia revolucionária, ou
não será cr(tica. Há de questionar
também a abrangência do dilema entre
"revolução e reforma", dilema que
atravessa a tradição marxista, e que

atribui talvez um valor excessivo à
tomada do poder político. Não vou me
alongar sobre este ponto, mas lembrar
apenas que as transformações podem
ocorrer em múltiplos planos e em
múltiplas medidas de tempo. O mito
revolucionário tende a esconder também
essa multiplicidade, atribuindo um valor
total a uma única crise de passagem.
Questionar essa obsessão pela tomada do
poder deveria abrir novas vistas para ações
transformadoras.
O que restará do marxismo se
questionarmos o projeto, o sujeito e o
evento central do discurso marxista? Eis
uma questão que não roe preocupa. Será
importante para os ca~deais responsáveis
pelo magistério das idéias de Marx. Mas
não deveria angustiar a quem sonhe com
o socialismo e a liberdade com os olhos
postos no futuro. É bem provável que as
esquerdas e as lutas populares venham a
se comunicar, ainda neste século, em uma
linguagem pós-marxista. Esclarecidos, sem
dúvida, pela leitura de Marx, mas livres
dos rigores da sua doutrina. Não sei se o
Cardeal Ratzinger ficaria mais satisfeito
com uma perspectiva deste teor. Não me
surpreenderia se ela viesse a lhe causar
dificuldades ainda maiores que as atuais.
Transcrito de Comunicações do ISER, n911,
nov. 1984.
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O que é
Teologia da Libertação ?
FREIBETTO
Escritor

Já se falou bastante sobre o documento,
já se escreveu bastante na imprensa, eu
vou pegar outro caminho. Às vezes eu
tenho a impressão que a gente fica
discutindo o documento, mas, o que é
essa tal de Teologia da Libertação?
Teologia é a pergunta que a gente faz a
respeito de Deus na vida da gente. Isso é
fazer Teologia. E todo cristão faz
Teologia quando procura refletir a sua fé,
a sua vida, o sentido da sua existência, o
caminho da sua atlvidade. Agora, nem
todo cristão é teólogo, como toda dona
de casa faz economia mas nem toda
dona de casa é economista. Quer dizer, o
teólogo é aquele cristão que dispõe do
instrumental científico necessário para
apreender essa reflexão de comunidade,
sistematizá-la, organizá-la e devolvê-la à
comunidade, para alimento da
comunidade. Mas, na verdade, o ato
primeiro da Teologia não é ela própria.
É a vida dos cristãos em comunidade.
Então, o ato primeiro da Teologia da
Libertação não é o que escreve Boff,
6ustavo Gutierrez ou Pablo Richard, é o
que se passa com os cristãos hoje, nesse
continente chamado América Latina, que
abriga uma população de 300 milhões de
pessoas em extrema pobreza. Sendo que
quase 1/3 habita este país chamado Brasil.
Tem que haver uma só Teologia? Pode

haver duas? Três? Ou quatro? A Igreja
comportaria um leque de diferentes ·
teologias? Como é isso? A maior prova de
que a Igreja tem que comportar um leque
de muitas teologias é o que me disse o Sr.
Antônio, meu vizinho no morro em
Vitória -ele nunca tinha lido o Novo
Testamento, eu dei a ele um exemplar de
presente, mas vivia cobrando: "como é
que é, Sr. Antônio, já leu?, gostou, o que
achou?"- Um dia ele me disse : "olha
Betto, eu li os Evangelhos. A historinha é
muito repetida". Por que não é um só
Evangelho, mas quatro? Porque são
quatro Teologias. São quatro enfoques
teológicos diferentes. De Mateus é um,
para os judeus; de Lucas é outro, para os
pagãos; de João, dentro de toda uma
ideologia grega que ele tinha e de Marcos,
que é o mais próximo da existência
histórica de Jesus. São quatro concepções
teológicas diferentes. Aí está a riqueza,
inclusive, da reflexão da fé. A primeira
pergunta teológica que surge na
comunidade primitiva é esta: nós sabemos
que Jesus é Deus, mas desde quando este
Jesus com o qual nós convivemos, desde
quando ele era Deus? E a primeira
resposta é dada trinta anos depois da
ressurreição pelo Evangelho de Marcos.
que foi o primeiro a ser escrito. O
primeiro capítulo do Evangelho de
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Marcos assim responde a esta pergunta :
desde o dia em que ele foi batizado no
Jordão. Com o batismo, Jesus se imbuiu
da missão divina . Quinze anos depois,
houve um avanço na reflexão teológica
da comunidade e a resposta de Lucas e de
Mateus já é outra, refletindo esse avanço :
Jesus não se imbuiu da sua missão divina
a partir do batismo, foi antes do batismo,
já no nascimento. Dai porque os dois
evangelistas começam seus evangelhos
pelas descrições das circunstâncias do
nascimento de Jesus. Já é um nascimento
providencial; já ali estava definido o seu
caminho e o caráter da sua missão. Lá
pelo ano 100, João escreve o quarto
evangelho e já a concepção teológica da
comunidade evoluiu mais: Jesus não
estava imbuído da sua missão divina
apenas no dia em que foi batizado, ou
quando nasceu. Antes mesmo de nascer,
no princípio era o verbo e o verbo estava
em Deus e o verbo se fez carne e habitou
entre nós. Então o mistério do Cristo
abarca não só a história, mas inclusive
toda a dimensão cósmica (esse poema a
que se referiu Rubem Alves) . Isso mostra
o seguinte: cada comunidade cristã,
dentrp do seu contexto, elabora a sua
visão teológica. O grande problema é que,
historicamente, essa riqueza foi perdida
a partir do momento em que a referência
da comunhão eclesial se tornou só a Igreja
de Roma. Dessa referência da comunhão
eclesial se criou toda uma super-estrutura,
não só disciplinadora da atividade eclesial,
mas exportadora de um modelo e de uma
doutrina única. Depois do Concílio de
Trento houve esse monopólio, essa
centralização de um modelo eclesiástico,
exportável para todo o mundo: dentro de
uma concepção de Igreja que predominou
até o Vaticano Segundo. que era a de
"' Igreja, sociedade perfeita" e que refletia

na sua elaboração toda uma concepção
monárquica, cuja estrutura de poder
ainda hoje a Igreja adota. Pois bem, no
Concílio Vaticano li reformulou-se a
concepção de Igreja, de uma concepção
horizontalista para uma concepção
comunitária. A Igreja é o povo de Deus
em marcha na História. Agora, o que se
passou nas comissões conciliares nós não
sabemos, a não ser por algumas
inconfidências, uma das quais eu vou
revelar aqui. Na comissão que preparou a
Constituição Lumen Gentium, que
justamente reformulou o conceito de
flgreja, um dos bispos que mais defendeu a
manutenção do conceito tridentino de
"Igreja, sociedade perfeita", foi um bispo
polonês chamado Karol Wojtylla que foi
voto vencido na comissão. Então, isso
ajuda a gente a entender a coexistência de
diferentes modelos de Igreja dentro da
Pastoral de uma única Igreja, hoje, em
plano internacional. Há aqueles que têm
uma concepção mais comunitária e
aqueles que têm uma concepção mais
hierarquizada de Igreja. Com a
centralização em Roma, uma cidade
européia, era natural que a teologia
européia refletisse os problemas da
Europa. E qual foi o grande problema
da Europa no século XX? Foram as duas
guerras. E a grande pergunta que surgiu
na Europa foi : que sentido, que valor tem
a vida da pessoa humana? Como é que
nós, os mais civilizados, que
conquistamos o mundo e levamos a
civilização para a Ásia, para a África e
para as Américas, fomos nos trucidar
desta maneira? E essa pergunta não se
colocou só para a Teologia , só para os
cristãos. Se colocou também para a
ciência, se colocou também para a
filosofia. Toda a filosofia existencialista é
uma tentativa de responder a essa
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indagação. Então, a questão se colocou
também para os cristãos e a Teologia para
poder articular o seu discurso dentro da
realidade européia, essa teologia que nós
chamamos de Teologia Liberal, buscou a
mediação da Filosofia. Qual o problema
fundamental da América Latina nesse
século? Não é a guerra e nem a pergunta
sobre o valor da pessoa humana. A
questão fundamental da América Latina é
a existência maciça da não pessoa, de 300
milhões de seres que sequer têm o nível
animal de vida assegurado socialmente.
Essa coisa de comer, de beber, de
abrigar-se, de poder procriar em
segurança. Sequer isso está assegurado.
Então, para entender o problema da não
pessoa na América Latina não nos basta a
filosofia. ~ preciso recorrer a uma outra
mediação sem dispensar da filosofia que é
a mediação das ciências sociais, para
entender por que existe tanta miséria. Por
que é tão difícil as pessoas saírem disso?
Será que a miséria é fruto da preguiça?
Será que é porque nós temos tantas
praias e a gente é meio vagabundo? Faz
sol e ninguém vai trabalhar . .. Vocês
estão rindo, mas isso eu já li em livros.
Eram interpretações que se fazia da nossa
miséria. Então, a ciência social é que
ajuda a Teologia a chegar à raiz do
problema social e entre todo o
patrimônio das ciências sociais, o que
melhor ajuda a entender o fenômeno do
sistema capitalista, no qual nós vivemos, é
a teoria marxista.
Isso não significa que a teoria marxista
seja perfeita, não contenha erros e
equ rvocos. Não. Apenas uma coisa: e que
no mercado do instrumental da análise
do sistema capitalista, eu, pessoalmente,
não conheço nada melhor do que a teoria
marxista. Marx fez com as ciências da

sociedade o que Copérnico fez com a
ciência da natureza. Até Copérnico todo
mundo olhaya o céu com os pés na terra e
a impressão que se tem, quando se faz
isso, é exatamente que o sol nasce lá, vai
vindo, vai vindo, meio-dia não dá nem
sombra porque ele fica em cima da gente,
continua andando e depois passa por
baixo. Copérnico fez o seguinte
raciocfnio: se eu me imaginar com os pés
no sol? O que eu vou ver? E ele viu tudo
diferente. E viu certo. Nós somos um dos
astros que estamos girando em torno
dessa estrela e cada vez que gira sobre si
mesma é um dia, e cada vez que faz a
volta completa é um ano. Pois foi
exatamente isso que fez Marx, ao
contrário de Adam Smith, Stewart Mills,
Ricardo. E se eu olhar a sóciedade não a
partir dos salões da burguesia, mas a
partir da luta da classe trabalhadora? O
que eu vou ver? E o que ele viu é
exatamente a diferença entre a gente ver
o carro de fora e a gente ver o carro como
o mecânico, que deita em baixo e sabe
como funciona o motor. Então, essa
contribuição a gente não pode dispensar
como não se pode dispensar hoje a
contribuição de Copérnico e Galileu,
apesar das suspeitas e condenações que
sofreram em sua época.
O que, então, é essa Teologia da
Libertação?~ uma Teologia produzida
a partir da situação de miséria do povo da
América Latina. Situação da qual os
cristãos participam e no interior dessa
situação eles refletem a sua fé. A pergunta
que um cristão hoje, em EI Salvador, na
Nicarágua , na Guatemala, na zona rural
do Araguaia no Brasil, no ABC paulista,
faz a respeito de Deus , Jesus, Reino,
graça, pecado . é diferente da pergunta
que um cristão faz em Paris, na Suécia ou
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na Alemanha. t diferente. Toda leitura
que a gente faz de um texto, a gente faz
a partir de um contexto. Quanto mais nós
conhecemos o contexto, no qual o texto
foi produzido, melhor entenderemos o
texto. Traduzindo: se você conhece a
Bahia, tanto melhor vai entender as obras
de Jorge Amado; se você vive numa
situação de opressão, onde a grande sede
do povo é a libertação, tanto melhor você
vai entender o Evangelho. Porque o
Evangelho antes de ser escrito foi vivido
nessa mesma situação de opressão. Tanto
que custou a Jesus o seu assassinato como
preso político. Porque se não fosse assim,
não haveria isso o que o Rubem César
disse: um só texto de Marx com infinitas
interpretações. Por que infinitas
interpretações? Por que infinitos lugares
sociais históricos diferentes?
Então, a Teologia da Libertação quer
possibilitar que a reflexão da fé se faça a
partir da realidade que nós estamos
vivendo e não que a gente continue
importando toda uma teologia feita a
partir de uma outra realidade, a realidade
européia, e querer decorá-la como
doutrina acabada e definida e que não
responde às indagações fundamentais que
se colocam para o homem
latino-americano. Por exemplo, o que
fazem as elites cristãs no Brasil?
Importam movimentos cristãos europeus
mais de acordo com as suas necessidades
espirituais, ou seja, de não envolver-se na
luta pela justiça. Movimentos que fazem a
privatização da fé. Transformam a fé
numa espécie de tranqüilizante e de
energia pessoal e alegam que a fé não tem
nada a ver com a política. Uma pergunta
que sempre se coloca é isso: afinal, a fé
tem ou não tem relação com a política?
Leiamos os dois primeiros versículos do

capítulo três do Evangelho de São Lucas:
"já fazia vinte anos que os militares
governa.vam o Brasil. Brizola era
governador do Rio de Janeiro, Montoro
governava São Paulo e José Richa
governava o Paraná, Moacir Dalla era o
presidente do Congresso Nacional".
Vocês vão dizer: isso é pura política, isso
não tem no Evangelho. Agora eu vou ler
como Lucas escreveu e quero que vocês
me digam qual é a diferença: "Já fazia
quinze anos que Tibério era imperador
romano, Pilatos era governador da Judéia,
Herodes governava a Galiléia e seu irmão
Felipe a região da lturéia e Traconites ... "
Então, é o caso de perguntar: por que
Lucas pode e eu não posso? Por que
Lucas introduz seu Evangelho situando a
Palavra de Deus politicamente, e quando
a gente faz isso é chamado de desvio, de
subversivo, de abuso, de marxismo? O
grande problema é que não se ensina
Teologia no catecismo e não se ensina
catecismo para adulto. Por isso as pessoas
crescem com a roupa do batismo, só que
de repente fica ridículo, porque a roupa
não cabe mais e a gente na igreja muitas
vezes não cria mecanismos de reciclagem
na fé. Eu acho que o grande mérito do
caso Boff foi ter popularizado a questão
teológica. Para encerrar eu queria dar um
outro exemplo. Na Teologia da
Libertação, procura-se conhecer o texto
bíblico dentro do seu contexto porque
nós fomos formados numa idéia de que a
Revelação é só do texto bíblico. E a
interpretação bíblica dentro da Teologia
da Libertação valoriza que nós
conheceremos tanto mais a Revolução de
Deus, quanto mais conhecermos o
contexto em que ela se processou, para
daí tirar o pretexto da nossa ação. A
leitura fundamentalista, que eu chamo de
pescaria de versículo, é uma leitura que
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não faz sentido. Claro, porque nessa
leitura você encontra na Bíblia razões
para matar a mãe, sabe? Aquela
discussão: mas na Bíblia não tem um
versículo que diz que Jesus pegou o
chicote? Não, mas ele falou que tem que
virar a face. Isso é que é pescaria do
versículo.
Quero só ler mais um texto que é muito
conhecido: o relato da multiplicação dos
pães. Existem duas leituras da
multiplicação dos pães: uma da Teologia
Liberal e outra da Teologia da Libertação.
Qual é a da Teologia Liberal: Jesus viu o
povo passando fome, teve pena daquele
povo e como ele tinha o poder do
milagre, multiplicou os pães e os peixes,
todos ficaram saciados, felizes ... e se
nós tivéssemos o mesmo poder, nós
resolveríamos o problema dos pobres.
Como não temos, paciência ... No
capítulo 6, a partir do versículo 32,
lemos: "Então foram sozinhos de barco a
um lugar deserto. Muitas pessoas, porém,
viram quando saíram e perceberam que
eram eles. De todos os povoados, muitos
correram pela margem e chegaram lá
antes deles. Quando Jesus saiu do barco
viu a multidão e teve pena daquela gente,
porque pareciam ovelhas sem pastor. E
começou a ensinar muitas coisas. (Eu
brinco com esse versículo: "e começou a
ensinar muitas coisas", é como alguém
que chega agora na sua comunidade,
depois dessa palestra e fala: e como é que
foi lá? Foi jóia. Isso não quer dizer nada,
né? Marcos teve a oportunidade de saber
0 que Jesus ensinou e no entanto ele diz:
''' ele ensinou muitas coisas". Cheira a
irresponsabilidade evangélica. Mas, na
V'erdade Marcos não estava interessado em
contar para a gente o que Jesus ensinou,
mas aquilo que Jesus fez; ele ensina
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relatando a prática de Jesus.) Já estava
ficando tarde quando os discípulos foram
se encontrar com Jesus e disseram: "é
muito tarde e esse lugar é deserto. Mande
essa gente embora: que comprem nesses
sítios e povoados alguma coisa para
comer". (0 raciocínio é meridiano: o
povo está com fome, está ficando tarde,
mande esse povo embora para se virar
para sobreviver, porque palavras de vida
eterna nós temos, agora resolver o
problema da fome do povo, isso não é
missão da Igreja. Que cada um se vire por
ar para comprar o que comer.) Jesus
respondeu: "vocês mesmos dêem comida
a eles." (Não vão mandar o povo embora,
não. Esse problema é nosso e há uma
diferença de verbo entre comprar e dar
comida.) "Para comprar para toda essa
gente, nós precisaríamos de duzentas
moedas de prata", disseram os discípulos.
(Não perceberam o que Jesus falou,
porque eram duas freqüências: Jesus
falando em AMe eles em FM. Então, não
dava. ~ aquela história : se eu ganhar ria
Loteria Esportiva, eu resolvo o problema
dos pobres; se eu tiver dinheiro eu
resolvo, se houver distribuição de
dinheiro, de renda o problema pode se
resolver.) Jesus respondeu: "quantos pães
vocês têm? Vão ver ." (Eu não estou
perguntando quanto dinheiro vocês têm.
Eu estou perguntando quantos bens. ~
muito diferente partilhar o dinheiro e
partilhar os bens. São dois modelos
sociais completamente diferentes. A
pergunta de Jesus, quantos pães vocês
têm? ... ) Os discípulos foram ver e
disseram: "temos cinco pães e dois
peixes". (Aqui é que entra a questão
básica. Ensinam pra gente na escola
que o 8 deitado significa infinito. Mas,
não ensinam pra gente no catecismo que
o 7 na B fbl ia significa mui to e também
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infinito. Quando diz que Deus criou o
mundo em 7 dias, não significa que ele
começou a trabalhar na segunda,
terminou no sábado e descansou no
domingo. Significa que a criação foi um
processo histórico, ou que os nossos
pecados serão perdoados não apenas sete,
mas setenta e sete vezes, que a
misericórdia de Deus é infinita, ou a
genealogia de Jesus toda através de
múltiplos de sete, é que Jesus assumiu
toda a história da humanidade. Então,
aqui também o 7 significa muitos. Mas
vamos continuar para isso ficar claro. )
Jesus mandou o povo sentar-se em grupos
na grama verde. To dos se sentaram em
grupos de cem e de cinqüenta. (Isso
também está na sua Bíblia, que Jesus
organizou o povo, não está só na minha.)
Aí Jesus pegou os cinco pães e
dois peixes, olhou para o céu, deu graças
a Deus. (Não há, na prática de Jesus,
nenhuma dissociação entre a
manifestação da bondade de Deus e a
prática da Justiça. Pelo contrário, cada
vez que há a prática da justiça, aí se
manifesta a presença de Deus. Não se
concebe essa dissociação na prática de
Jesus.) Depois partiu os pães e entregou
aos discípulos para que eles distribuíssem
ao povo. E também dividiu os dois peixes
com todos. Todos comeram i! ficaram
satisfeitos. E os discípulos recolheram
ainda doze cestos cheios de pedaços de
pão e de peixe. (Foram cinco mil os

homens que comeram os pães, porque
mulher e criança não contavam.)
A pergunta é essa: se sobraram doze
cestos cheios, o que foram fazes estes
cestos lá, antes? Havia o costume de
carregar cesto na cabeça para manter a
coluna ereta? É muito simples: se foram
cinco mil homens que se reuniram, você
reúne cinco mil pessoas numa praça e
observe o que acontece. Só que naquela
época não tinha carrinho de Kibon, de
sanduíche, de pastel, tinha cesto. Agora
alguém vai dizer: quer dizer que você nega
o milagre? Não. Eu nego a mágica. E o
que é a mágica? É você pegar cinco
pãezinhos colocar desse lado, dois
peixinhos desse, cobrir e falar
"abra-cadabra", aparece uma padaria aqui
e uma peixaria ali. Então, o milagre houve
e o que é milagre? É o poder que Deus
tem de alterar o rumo natural das coisas.
E onde é que age este poder de Deus?
Principalmente no coração do homem.
Nesse dia, Jesus mostrou que se as pessoas
partilhassem os seus bens, dava e sobrava.
Tanto que depois quiseram fazê-lo rei.
Isso foi concreto. Então, gente, quando
numa comunidade de base as pessoas
começam a perceber que a luta pela
justiça não precisa recorrer ao marxismo,
como fundamento, que a nossa fé já é·
fundamento suficiente para isso, eu acho
que a gente começa, nesse continente,
uma nova etapa histórica.
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DEBATE: Marxismo e Teologia
-Segundo diaInterventor Eu gostaria de fazer duas
considerações sobre o documento da
Sagrada Congregação. A primeira diz
respeito à Teologia da Libertação. Eu não
pude ver, na minha leitura do documento,
a Teologia da Libertação como uma
heresia da forma como foi exposta aqui.
Não consegui achar; se alguém encontrou
uma passagem, até pediria que citasse. O
documento também não chega a construir
a Teologia da Libertação como um
amálgama mono Iítico. E Ie deixa bem
claro que aponta apenas alguns desvios da
Teologia da Libertação. Ele não diz que
são desvios também colados um ao outro;
pelo contrário, ele vê uma Teologia
autêntica da Libertação e, inclusive,
demonstra fundamentos bíblicos dessa
autêntica Teologia da Libertação. E
aponta também pontos comuns com o
Magistério da Igreja. O documento aponta
um caminho correto de el<pansão e dá
motivos, inclusive, de entusiasmo,
lembrando a fala do Pe. Felix Pastor,
ontem, quando disse que foi o primeiro
texto de Roma que aceitou uma Teologia
da Libertação explicitamente. Um outro
ponto é sobre o marxismo. Também não
vi no documento uma ingenuidade de
negar a existência de múltiplos
marxismos , mas se existe um marxismo
hegeliano, se existe um marxismo
existencialista, se existe um marxismo
estruturalista e outros, antes deles existe
um marxismo, que a palavra não é vazia.
Então, o documento tenta apontar onde
estaria essa unidade. Como achar, é uma
questão a se pensar. Mas o documento
aponta alguns postulados básicos desse
marx 1smo. Postulados básicos que, se
desenvolvidos radical e coerentemente,

seriam incompatíveis com a visão cristã
do homem. Não quer dizer que você vá
desenvolvê-los radical e coerentemente;
não quer dizer que você vã adotar a
filosofia no seu todo, mas ele alerta para
que você, à medida que usa aquilo, pode
incorrer nessa incompatibilidade com a
visão cristã de pessoa. Uma outra
incorreção vem no seguinte: 'O documento
aponta para algumas incorreções quando
se considera acriticamente o marxismo
como o discurso científico por
excelência. Nesse caso o documento
alerta para a existência de uma
pluralidade de métodos e perspectivas. E
a história, a sociologia e as demais
ciências sociais, quanto mais se
consolidam como ciência, tendem a
adotar essa postura de pluralidade de
perspectivas e de metodologias. Nesse
sentido, não é só com Marx que a gente
vai avançar, mas com Marx e muito,
muito mais gente.
Interventor Pela palavra do Frei Betto eu
pude entender que o bom aí na Teologia
da Libertação - eu entendo muito pouco
disso - é que no final nós vamos dividir e
assim nós estaremos vivendo uma vida de
amor, estaremos vivendo bem , em
comunhão uns com os outros e
estaremos, sei lá, fazendo a vontade de
Deus. Mas agora gostaria de perguntar a
ele: e quando a gente não tem para
dividir? E quando o que a gente ganha
não dá nem para sustentar a família da
gente? E quando o que a gente ganha não
dá direito nem para a subsistência pessoal,
como é que a gente vai dividir?
Frei Betto Rapaz, aí a gente vai dividir
o dos outros. Mas é a gente que vai
dividir o deles, porque eles nunca
vão dividir .
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Interventor Você diz que a gente precisa
tomar os bens das pessoas, vamos dividir
os bens deles. Agora, eu quero saber
como é que a gente vai dividir esses bens?
Se você está pregando a luta de classes tão
condenada pelo Vaticano?
Frei Betto Primeiro, eu não inventei a
luta de classes. Quem duvidar da luta de
classes eu convido para fazer um estágio
em São Bernardo do Campo, onde eu
trabalho, durante uma semana, para saber
o que é luta de classes. A luta de
classes está aí estruturalmente organizada,
legalmente assegurada, militarmente
defendida. Agora, esse processo de quem
é que vai tomar de quem não é novo.
Existe toda uma parte da humanidade
onde isso efetivamente está se dando. Em
que pese as cdticas que o Rubem César
fez ao bloco socialista, pelo menos a
única experiência socialista que eu
conheço, que é de Cuba, aquilo que
efetivamente era de poucos hoje é, pelo
menos, no mínimo para assegurar
socialmente um mínimo de dignidade
humana, é de todos. Em Cuba,
efetivamente, ninguém passa fome,
efetivamente não se vê um garoto
descalço na rua, rasgado, sabe? Não há o
problema do desemprego, não há o
problema da prostituição, não há o
problema da droga, não há o problema
da exploração de um pelo outro, no
sentido de alguém poder explorar o
trabalho de outra pessoa. Você pode
querer explorar, mas as estruturas do país
não te permitem realizar esta exploração.
Então, eu acho que esse processo já
começou de alguma maneira. Quando se
coloca o problema do amor, como é que
fica isso que a gente está dizendo com a
questão do amor? Uma concepção de
amor como uma concessão burguesa? De

alguém aceitar o erro de outrem, sem
nada fazer, sem nenhuma denúncia etc.?
Não, para o Evangelho, pelo que eu
entendo, o que é amor?~ ser verdadeiro
primeiro consigo mesmo; segundo, com o
outro, ainda que doa. Essa é a concepção
que eu tirei do Evangelho. E qual é o
critério do amor e do desamor? É o
critério da vida e da não vida. Tudo
aquilo que é gesto que traz vida, é gesto
de amor; tudo aquilo que é gesto que é
ameaça, ou mata a vida, é gesto de
desamor ou de ódio. E tem uma passagem
em São Marcos em que isso fica muito
claro. No capítulo 10, de São Marcos,
quando o homem rico chegou perto de
Jesus e falou: "Que devo fazer para
conseguir a vida eterna?" Jesus
respondeu: "Por que você me chama
bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Você conhece os mandamentos".
Observem a lista dos mandamentos que
Jesus deu: não mate, não cometa
adultério, não roube, não diga mentiras,
não engane os outros, respeite seu pai e
sua mãe. Interessante a lista, porque de
acordo com o catecismo tradicional a lista
é incompleta. Jesus só cita seis
mandamentos e são dez. Eu teria sido
expulso do meu Catecismo se desse essa
lista. Não há um mandamento que diz
respeito a Deus. Os mandamentos citados
por Jesus são só aqueles que dizem
respeito ao próximo, porque no
cristianismo não há possibilidade de amor
a Deus se esse amor não passa pelo
próximo. Aquele que julga amar a Deus
sem passar pelo próximo caiu numa coisa
que os Profetas denunciam como
idolatria. Pois bem: "Mestré, desde
pequeno tenho obedecido todos esses
mandamentos", respondeu o homem. (O
homem era um santo! Quem de nós pode
dizer a mesma coisa?) Jesus olhou para
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ele com amor e disse: -quer dizer, Jesus
gostou do cara, amou o cara e no entanto
foi exigente com ele. Foi verdadeiro com
ele: "Você precisa somente de uma coisa:
vá, venda o que tem, dê o dinheiro aos
pobres e assim terá riquezas no céu.
Depois, venha e siga-me." "quando o
homem ouviu isto, foi embora triste e
aborrecido porque era muito rico" . Eu ,
como mineiro, teria dito para o cara:
rapaz, você é um santo. Fica a( com a
gente, com o tempo você vai melhorando.
Mas, Jesus não era mineiro. Exigiu que
primeiro ele tivesse compromisso de
justiça com os pobres. Esse é o critério
evangélico de ser disc(pulo de Jesus. Não
há possibilidade de chegar a Jesus sem
passar primeiro pelo compromisso com os
pobres. Então, isso é a concepção do que
eu entendo por amor.

Interventor Há dois meses atrás eu estive
em Salvador, no Encontro da Pastoral da
Mulher Marginalizada, e que acho até que
é um mascar'a mento, porque deveria se
chamar Pastoral da Prostituta. Naquele
encontro eu descobri que existem
determinadas pessoas, leigos, padres e
freiras, que pela primeira vez, desde o
in(cio do mundo, estavam se
preocupando com uma realidade
existente. Encontrei um bispo, que se
chama D. José Rodrigues, que tem um
programa no rádio lá em Juazeiro, no
interior da Bahia, que começa
às seis horas da tarde dizendo : "Boa
tarde, minhas companheiras prostitutas".
Então eu acho que muita gente aqui não
sabe que existe essa pastoral, mas em
nome de três milhões de prostitutas - eu
não sei se eu posso falar em nome delas mas, eu tenho que dizer muito obrigado à
Teologia da Libertação.
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O Totalitarismo : problema
também da ''Igreja Popular''
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA
Sociólogo -/SER e UFRJ

O debate sobre o uso da análise marxista
pelos cristãos, que vem ocupando estas
Comunicações do !SER, parece estar
apenas no começo. Cada um que entra na
fogueira traz um novo tema para a
discussão. Quero ater-me aqui ao
problema levantado por Rubem César o totalitarismo - e por Paulo Cezar
Bottas- o partido político. Embora
levantados a partir de diferentes
contextos - os Estados socialistas e a
participação dos cristãos no Partido dos
Trabalhadores - ambos tocam numa
questão central da prática poHtica:
a democracia.

O Totalitarismo
Nós que geralmente usufruimos os
direitos de cidadania somos muito
sensíveis ao totalitarismo do Estado. E
estamos com razão : é odioso o Estado
totalitário, que mantém sob seu controle
a sociedade civil, suprimindo os direitos
dos cidadãos. Mesmo quando se faz em
nome de direitos mais fundamentais do
ser humano, o totalitarismo não pode ser
admitido. O fato de Cuba, por exemplo,
ter assegurado à sua população o direito
ao trabalho, à alimentação, à moradia,
a saúde, enquanto quase todos os outros
palses latino-americanos vêem as crianças

e os pobres morrerem sem que o Estado
se ocupe deles, não exime a culpa de um
Estado que controla os cidadãos sem
deixar-se controlar por eles.
Mas não há só o totalitarismo de Estado.
Infelizmente, o totalitarismo não ocorre
só na esfera política. Há também aquele
que Fraz Hinkelammert chama
totalitarismo do mercado (Crítica a la
razón utópica, DEI, San José, 1984). No
mundo capitalista o mercado
assenhoreou-se da sociedade. Ele regula
não só as relações de produção, mas todas
as relações sociais, inclusive as que
garantem a cidadania. Quem perde no
jogo do mercado tem cassados os seus
direitos de cidadão : quem não tem
dinheiro não vale nada, enquanto quem
tem dinheiro manda- esta a lei suprema
das sociedades regidas pelo mercado. E
contra este totalitarismo do mercado, que
beneficia os ricos e oprime os pobres e os
fracos, que se insurge a Igreja dos Pobres.
Contra a idolatria do dinheiro, opõe-se a
adoração ao Deus da vida. Se hoje os
cristãos estamos mais preocupados com o
totalitarismo do mercado do que com o
totalitarismo do Estado, é porque o
mercado que está suprimindo os direitos
dos pobres, é o mercado que está
matando os fracos, os doentes, as
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crianças, e só distribuindo os bens
econômicos a quem pague por eles. Hoje
é o mercado que está atentando contra a
Criação, matando seres humanos e
destruindo a natureza. Quem crê num
Deus da vida, num Deus vivo, não pode
aceitar que a lei da oferta e da procura
determine quem tem ou não o direito de
usufruir o dom da vida. Isso não significa
que aprovemos o Estado totalitário como
1emédio - ainda que transitório - contra
as leis do mercado. Totalitarismo é
sempre problema. Apenas, hoje nosso
problema maior é o totalitarismo do
mercado , ao qual somos pouco sensíveis
enquanto no seu jogo fazemos parte do
time vencedor.

dominação burguesa. Este fato, que não
se pode negar, é a "prova" empírica do
totalitarismo marxista. Só a existência de
um socialismo marxista não totalitário
poderia trazer uma evidência contrária,
mas à exceção da Nicarágua - que não se
define como marx ista - tal fato não se
constata empiricamente. O problema está
ai e devemos reconhecer que é um
espinho para todos os que partilhamos
um projeto socialista.

· Marxismo e Totalitarismo

Antes de tratar o problema, é
indispensável deixar clara uma
dificuldade : não conheço por experiência
própria uma sociedade socialista. Tudo
que conheço do totalitarismo socialista é
por testemunhos de algumas pessoas que
lá estiveram, ou mais freqüentemente, por
informações veiculadas pela imprensa de
pa íses capitalistas. É preciso também
deixar claro que se a satisfação das
necessidades vitais da população não
exime de culpa um Estado totalitário, os
direitos da vida têm um primado absoluto
sobre os direitos de cidadania. A crrtica
que fazemos ao socialismo real não é,
portanto, no sentido de negar o seu valor
como etapa de superação da dominação
capitalista, mas no sentido de superar
também esta forma totalitária para que o
direito à vida e o direito à cidadania
possam dar-se as mãos, como no anúncio
profético de Isaías.

O socialismo real, isto é, aquele que
vemos nas sociedades que se definem
como fundamentadas no Marxismo,
apresenta como uma de suas
caractedsticas o Estado exercendo forte
controle sobre a sociedade civil através
do Partido. Nelas o totalitarismo do
l: stado tem uma justificativa teórica :
alega-se a necessidade de um Estado
forte para suprimir o resto da

O apelo ao Estado como garantidor da
continuidade do processo revolucionário
não é historicamente inevitável. Talvez o
tenha sido no caso de Stalin , não sei.
Debilitada e cercada de inimigos
poderosos, a revolução soviética apoiou -se
no Estado para não sucumbir. Stalin
colocou sua confiança no Estado , não no
mov1mento popular. Eficiente, o Estado

Não pretendo , porém, fugir do problema
e dizer que o totalitarismo do Estado é
problema de russos, poloneses, chineses,
cubanos e outros povos que se insurgiram
contra o domínio das leis do mercado e
que agora estão em condições de
enfrentar o problema do Estado. Desde
agora temos que encarar de frente o
problema do totalitarismo do Estado, e
isto por duas razões : ai reside um ponto
fraco do projeto socialista, e é uma
questão diretamente ligada ao partido
político.
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garantiu a irreversabilidade da
revolução ... só que eliminou também o
seu elemento dinâmico , seu sujeito
histórico, que eram as classes populares.
E o pior é que a receita deu certo, ou ,
pelo menos, foi apreciada pelos PCs, que
trataram de seguir o exemplo: tomado o
poder, confiar a continuidade do processo
revolucionário ao Estado, deixando de
lado (quando não suprimindo) os
movimentos populares autônomos. Mas
não há nada na teoria marxista do Estado
que ex1ja o totalitarismo. Até mesmo a
proposta de "ditadura do proletariado"
pode ser perfeitamente traduzida por
"democracia popular" sem nem de leve
ferir a teoria do Estado na etapa
socialista. Numa analogia com categorias
católica s, pode-se dizer que o
totalitarismo do Estado é uma questão
"pastoral ", não "dogmática". O fato da
mesma solução ter sido sempre adotada
não implica necessariamente que seja a
única possível teoricamente.
Não se trata, porém, de uma simples
questão de vontade a escolha de um
socialismo com um Estado totalitário ou
com um Estado controlado pelo
movimento popular. O germe do Estado
socialista está no partido revolucionário.
Aí está a questão. De um partido de
quadros emerge um Estado totalitário. Se
os quadros se autodefinem como
vanguarda das classes populares antes da
tomada do poder , por que abdicariam
dessa posição ao chegarem lá? Só é
poss ível um Estado socialista controlado
pelo movimento popular (e não
controlando -o) se este Estado é
conduzido por um partido que por sua
natureza mesma esteja a serviço do
movimento popular. Ora , tal partido só
pode ser um partido de massa , um partido

profundamente ligado às lutas populares,
um partido que não quer dirigir as lutas
populares mas reforçá-las através da sua
contribuição específica: explicitar a
consciência política implícita nas lutas
populares, dando-lhe a forma de um
projeto político no qual o movimento
popular e seus diferentes segmentos se
identifiquem. ~ da existência e da
eficiência de um partido revolucionário
de massas que poderá nascer um Estado
socialista a serviço do processo
revolucionário conduzido pelas classes
populares.
~ porque apostamos num partido

revolucionário de massas e,
conseqüentemente na possibilidade de
um socialismo onde o Estado não ocupe o
lugar do movimento popular, que
afirmamos a separação entre a concepção
marxista do Estado e o totalitarismo.
Digo "apostamos" porque até hoje não
podemos trazer evidências empíricas de
um partido revolucionário de massas e,
menos ainda, garantir que um partido de
massas, uma vez no poder não se
autonomize do movimento popular e
passe a controlá-lo. Neste ponto só
contamos com alguns indícios
encontrados na nossa realidade.
Concretamente, só podemos invocar em
nosso favor as experiências de
participação e igualdade existentes no
movimento popular e no partido que a
meu ver melhor o expressa: o Partido
dos Trabalhadores.
Os Cristãos e o
Partido dos Trabalhadores
Embora não seja geral, há uma larga
identificação da "Igreja popular" com o
Partido dos Trabalhadores. Talvez Paulo
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C. Bottas esteja certo ao afirmar que esta
identificação é porque o PT é novo e
pobre. Só que ele pode ser muito mais
novo do que se pensa: pode ser um
partido como nunca existiu na história um partido revolucionário de massas.
Heresia para um Ieninista dogmático (não
para um que queira ser tão criativo para
hoje quanto Lenin o foi para a Rússia).
ficção para quem pensa que o povo já
sabe das suas necessidades e quer apenas
uma liderança na qual confie, o projeto
de um partido revolucionário de massa é
hoje compartilhado por um número
crescente de cristãos. Não porque seja
um partido cristão, mas porque
concretiza, no plano da política partidária,
as práticas do Movimento popular onde
estão inseridos esses cristãos. Na relação
entre o partido político e o Movimento
Popular encontra-se a chave para a
explicação da opção de tantos cristãos
pelo PT. Por isso quero aqui lançar
algumas idéias sobre o assunto.
Falo do Movimento Popular --com letra
maiúscula e no singular- para designar o
conjunto das forças sociais que se opõem
à sociedade capitalista burguesa. Formado
principalmente pelas classes dominadas
(trabalhadores da cidade e do campo ,
camponeses, setores da antiga classe
média), o MP é como um rio subterrâneo
cujas manifestações são os diversos
movimentos populares que irrompem na
sociedade civil. Podemos citar como
exemplo, no campo religioso, as CEBs;
no mun~o do trabalho, a oposição
sindical, as comissões de fábrica, o
sindicalismo autêntico, a CUT. a Conclat;
no local de moradia, aparecem as
associações de moradores . clubes de mães.
cooperativas. hortas comunitárias; entre
as minorias sociais. o MP irrompe como

movimento de mulheres, de negros, de
índios. Da mesma forma, no campo
político o MP irrompe através de partidos
políticos : o PT, os setores populares do
PMDB e do PDT, alguns partidos que
estão na clandestinidade. Evidentemente
esses poucos exemplos apenas ilustram
algumas manifestações visíveis do MP na
sociedade civil , estando longe de
pretender esgotá-las; mas já são o
suficiente para entender a afinidade entre
o PT e as CEBs: ambos são manifestações
- em campos diferentes - de um mesmo
movimento social profundo: o
Movimento Popular.
Ao simplificar aqui esta noção de MP,
corro o risco de passar a idéia de que as
CEBs sejam apenas um resultado do MP.
Ora, isso não é verdade. Todos sabemos
que as CEBs resultam de dois grandes
vetores históricos: o aparelho religioso
católico que vai às classes populares e as
classes populares que depois de 1964 só
no campo religioso encontraram seu
espaço de autonomia. Se a Igreja optou
pelos pobres, também os pobres optaram
pela Igreja. Assim também a formação
do PT. Ele não resulta apenas da ação do
MP , mas também de múltiplas iniciativas
de grupos políticos, mais ou menos
organizados, que buscavam uma
alternativa aos partidos políticos de tipo
Ieninista. Nem o PT nem as CEBs são um
puro produto do MP, embora ambos
tenham ali as suas raízes mais profundas
e o seu meio natural para crescer. É esta
afinidade básica que está na origem e no
cotidiano de ambos, que torna o "pessoal
das CEBs" tão próximo ao PT.
Relendo o que escrevi, tenho a impressão
de ter sido sectário. A gente quer
simplificar as idéias. escrever um
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artiguinho curto e se dá mal ... As CEBs
não são a expressão religiosa do MP,
como o PT não é o partido do MP. São,
sim, as expressões numericamente mais
importantes, mas não necessariamente as
melhores. Hã comunidades evangélicas
populares que melhor do que muitas
CEBs casam a mensagem religiosa da
libertação com as lutas populares. Por
outro lado, há setores do PT onde o
divórcio com o MP é quase escandaloso,
enquanto em alguns lugares o PMDB é o
canal natural do MP. Entretanto, deve-se
reconhecer que, em geral, o MP está mais
à vontade nas CEBs da Igreja Católica do
que em outras confissões religiosas, assim
como encontra no PT um espaço muito
mais favorável do que noutros partidos.
De qualquer modo, esta situação atual
pode mudar e surgir um partido muito
mais afinado com o MP, ou formas
religiosas mais ligadas ao MP do que as
CEBs ... O que importa não são as
instituições- formas históricas de
expressão e de condução das lutas
populares - mas sim as lutas populares.

fórmula. Por isso, ao invés de democracia
prefiro falar de participação e igualdade.
São duas bandeiras do MP. São valores
que se encontram sempre que irrompe um
movimento popular autêntico, pois as
classes populares lutam pelo direito à
participação e pelo reconhecimento social
de sua igualdade. Por elas podemos
reconhecer um movimento
autenticamente popular: onde uma
organização não tiver como eixos a
participação e a igualdade de todos,
devemos desconfiar de suas raízes ...
Dificilmente terá nascido no terreno fértil
das classes populares.
Resta então aplicar o teste da
participação e da igualdade às CEBs e ao
PT. É na medida em que são mais
participativos do que autoritários e mais
igualitários do que discriminatórios, que
são mais ou menos capazes de
expressarem e servirem de conduto ao
Movimento Popular. ~com a esperança
de que o PT se aproxime sempre mais das
práticas participativas e igualitáriastornando-se assim um verdadeiro partido
de massas- que muitos cristãos vemos
nele um antídoto contra o totalitarismo
presente e futuro. O mesmo vale para as
CEBs e a "Igreja popular". Mas isso já é
assunto para outra comunicação.

Retomando agora o tema inicial, quero
explicitar a questão da democracia. Esta
palavrà está tão usada e abusada que me
parece quase irrecuperável. Prefiro falar
do seu conteúdo sem usar a mesma

Transcrito de Comunicações do ISER, n9 12,
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De volta ao diálogo
FRANCISCO CARTAXO ROUM
Sociólogo· UFF

1. Antes de comentar.
Sem pressa, sem correr atropelando os
outros para tornar·lhes o espaço a que
têm direito, nestas folhas, quero exprimir,
antes de comentar a resposta de Rubem
César, uma congratulação e um desejo:
congratulação pela presença, no debate,
da palavra do teólogo Clodovis, sempre
clara e precisa; desejo de que
Comunicações não venha a se transformar
em forum de disputas acadêmicas. Não
que o tema o seja. Temo; porém, que
nossa maneira de apresentar e discutir o
assunto nos leve por um caminho
indesejável.
2. Dizer tudo, medir tudo.
Dizer tudo é coisa que não cabe nos
limites de um artigo, esclarece o Rubem.
Mas convenhamos que não fica bem
arrolar, negativamente, uma série de
fatos. Livro algum, por mais cientffico
que seja, é para dizer tudo. Rubem
escreveu que iria discutir "uma imagem
recorrente no discurso dos teólogos" da
Teologia da Libertação (T.L.),
referindo-se à assimilação das idéias de
Marx pela T.L. Falou em marxismo e,
sobretudo, em "ferramenta marxista" .
Merece reparo confundir idéias de Marx
com marxismo, hoje. Sabe-se das mais

variadas correntes que desabrocharam a
partir e em torno dos textos de Marx, o
que não exprime envelhecimento mas
vitalidade do pensamento do autor d'
O Capital. Sem nos dizer quais estas
idéias de que os teólogos se apropriam,
mas reconhecendo que seria necessário
apontá· las, frisando, entretanto, ter sido
bastante o que disse, desculpa-se o autor
culpando o espaço do artigo. Rubem
sabe, mas omitiu, que esses teólogos não
andam à cata de ismos, nem em defesa
das idéias de Marx , mas buscam a
compreensão de nossa realidade social
como ponto de partida para sua prática
teológica. E nesta realidade caberia ver o
que procuram: as raízes sociais e
históricas do que a pastoral chama de
pobres, emergindo daí um movimento
inverso ao da teologia clássica. Seria
necessário ver nesta tentativa como se
servem das idéias de Marx, enquanto
instrumento analítico de nossa sociedade.
Ao invés disso, o artigo desandou em
mostrar fatos e tendências totalitárias em
países comunistas de que falaremos
depois. Vejamos, primeiro, como se
posiciona o autor, teoricamente, para
tirar suas conclusões dos fatos
apresentados. Percebo que a idéia de dizer
tudo vai de modo subjacente com a de
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medir tudo. Assim é que toma a
expressão "ferramenta marxista", dá-lhe
um sentido arbitrário para insistir no que
lhe interessa: "se é ferramenta, entâ'o deve
medir, servir para algumas coisas e outras
não". Arbitrariamente o faz, porque
ferramenta não serve apenas para medir.
Há outros usos, consoante os tipos de
ferramenta. Em seu primeiro artigo, falou
em instrumento de análise da realidade.
Caberia indicar, então, o valor deste
instrumento, o seu uso e um m(nimo de
regulações para o seu uso, já que se trata
de realidade social. No segundo, porém,
diz que aceita a expressão "como artitrcio
de linguagem" e assim a toma para insistir
no ponto que lhe interessa: "medir uns
objetos, e outros não". Fala ainda em
metáfora. Eu me pergunto quando e
como um artifício de linguagem se muda
em metáfora. Ou as duas coisas se
equivalem? Se é artifício de linguagem, é
deveras interessante partir da(. sem
nenhum exame cr(tico, e sair medindo
uma série de fatos. A medição vale o
mesmo que o artiHcio. Se, porém , é
metáfora , cabe examinar o lugar dela no
conjunto dos conceitos teóricos aos quais
alude ou aos quais remete para apreciar o
seu senti do e valor. Mas , ainda não é com
metáforas que se medem realidades
sociais, processo por demais positivista.
Instrumental anal(tico , expressão que
mesmo sem lhe analisar o conteúdo o
autor deixa de lado para tomar a de
ferramenta , eu ou outro pesquisador
poderia tomar em sentido analógico, em
plano científico. Então me tocaria
primeiro destacar o plano em que me
situo para então explicitar o que ele
contém. E isso, porque estou interessado
na descoberta da realidade social e o
instrumento nada mais é que um meio,

uma mediação para me auxiliar na leitura
que pretendo fazer. Então, o que revela
este instrumento, analogicamente
tomado, pode ser diferente de uma
simples medição.

3. Não um conceito isolado, mas
conceitos intimamente entrelaçados.
Indo direto ao assunto: ao termo de suas
variadas análises concretas, Marx
posiciona-se, como ponto de partida,
numa totalidade social, conceito-chave,
implicando substantivamente outros,
também fundamentais. Nesse campo
posso identificar um núcleo de conceitos
suficientemente consistentes, nunca
dogmáticos, mas organicamente ligados
ao ponto de partida. Trabalhando-os em
conexão com dados concretos posso dar
início à construção da análise de um
problema social. Só que os conceitos
tais como estrutura básica, determinante,
superestrutura determinada, relações
sociais, classes sociais, para citar apenas
estes, não entram num jogo mecânico,
mas discursivamente. Cabe não esquecer
que tais conceitos se encontram
intimamente ligados e organicamente
relacionados ao ponto de partida, ou seja,
à totalidade social. Isso pode parecer ao
Rubem algo como anacrônico,
envelhecido, ultrapassado. Mas tem uma
exigência interna que merece ser
respeitada. Um primeiro caráter desta
ex igência é que qualquer conceito dos
que apenas assinalei só guarda seu peso
teórico se vinculado ao ponto de partida,
isto é, à realidade histórico-social.
Desvinculado desta , já perde seu teor
analftico.
3.1. Se por instrumento de análise social

passo a entender este conjunto de noções
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teóricas a serem trabalhadas, quando dele
alguém se serve, enquanto instrumento
in acto, tem primeiramente a força de
estabelecer um recorte, um corte, uma
perspectiva qualitativamente diferente,
que me permite construir a visão do real
social. Então não se trata de medir, mas
de tomar um horizonte referencial
diferente. Importa lembrar que este
instrumental não me é dado todo pronto ,
mas eu tenho que reconstruí-lo frente aos
dados de que disponho. 1: neste sentido
que Marx abriu caminhos, pistas de acesso
ao real.

Rubem não percebeu o que Ribeiro de
Oliveiro assinalou , com razão : que o
estudo da sociedade capitalista permitiu a
Marx trazer precisão à problemática das
classes, como por exemplo quando trata,
no Livro III d'O Capital, de "Capital
Comercial e Lucro Comercial",
desfazendo ambigüidades contidas no
capítulo VI (inédito) do Livro I, muito
embora não houvesse deixado um texto
formal e sistemático sobre as classes. Não
foi ele quem descobriu classes sociais, ele
mesmo o declarou. Mas situou as
contradições de classes no âmago da
história.

3.2. Por não situar a relação
capital/trabalho em referência à
totalidade histórico-social, é que Rubem
a toma isoladamente. E passa então a
aplicá-la aos objetos, em busca de medida.
Aquela relação que é mais do que
oposição, pois ela é excludente por
implicar contradição, é caracterizadora
de um determinado tipo de sociedade.
Isso significa que a partir-desta
perspectiva os fenômenos a serem
analisados, seja burocracia ou outros,
devem ser referenciados à totalidade
social.

4. Prãxis.
Para Rubem, práxis enquanto ponto de
partida do conhecimento é "um
contra-senso. Se é a conjunção do passivo
e do ativo", diz ele, "analizá-la equivale a
fixá-la num de seus perfis". Sem possuir
esta habilidosa maneira de me exprimir,
entendo que ao se dizer que a práxis é o
ponto de partida do conhecimento
(perspectiva de Marx) , cabe ver primeiro
que, como tal, ela aparece como um
t ermo relativo à teoria, estabelecendo-se
daí uma relação entre teoria e práxis ,
entre conhecer e transformar, como
resposta ao problema do conhecimento.
Não é, pois, uma relação entre "dizer e
fazer". A partir daí, ou seja, tomando
teoria como compreensão da prática,
entendida esta como atividade básica
transformadora da natureza e da
sociedade, é a vez de questionar onde
reside e em que consiste a inteligibilidade
e a racionalidade próprias da prática
(práxis). Pois que cumpre ter uma
inteligência própria para ser o ponto de
partida da teoria. Este é o ponto-chave
e sobre o qual muito já se escreveu.

3.3. Esta maneira um tanto simplista de
dizer coisas transparece quando o autor
diz que acenei para "uma integração de
Weber em Marx". Não se trata de
integração pura e simplesmente. Assinalei
duas ressalvas: burocracia não é um
fenômeno inteiramente independente
(como aparece em Weber) e há que ser
vista em relação à totalidade social. Isso
implica descontextualizar burocracia da
perspectiva weberiana, o que não
desmerece a importância de Weber nos
trabalhos sobre burocracia. Também por
não levar em conta a totalidade social,
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Lembra-me aqui, de passagem, uma
intuição de Duns Scott, ao dizer que
Deus é objeto de conhecimento
prático porque se encontra a Deus a partir
de um comportamento, de uma prática,
como se quisesse ir além do meio em que
se conhece e chegar a algo de concreto
que se abre à intelecção. Voltando ao
assunto, digamos que a realidade não é
apenas exterior ao sujeito, mas nela este
tem interferência ativa, não
abstratamente, mas de modo bem
concreto. Rubem prefere falar em junção
do passivo com o ativo, terminologia bem
ambígüa. Salvo melhor juízo, não se trata
de junção, mas de superar, de um lado, a
visualização da realidade como apenas
exterior ao sujeito e este passivo em
relação a ela, e, do outro, do real
enquanto apenas projeção da atividade
racional. Superação da antinomia entre o
lado ativo do sujeito, no plano das idéias
apenas, e a passividade do sujeito ante o
real. De fato, o real é exterior ao sujeito,
mas é uma apropriação deste através de
uma atividade transformadora e
apropriadora. Por isso a teoria é a prática
pensada e, como tal, está no centro da
transformação da sociedade. O que não
significa uma linearidade entre estes dois
termos, mas uma circularidade, da prática
para a teoria e desta para a prática. A
superação daquele dilema afasta tanto
o dogmatismo como o pragmatismo, o
que levou Marx a falar da atividade
transformadora como "atividade
crítico-prática" (Tese I). Rubem diz ainda
que práxis é a soma das práticas. E daí?
Se tomarmos práticas não justapostas mas
articuladas em níveis diferentes, teríamos
estruturas de práticas, que me parece uma
expressão mais apropriada.

5. Totalitarismos.

Vai o termo no plural por significar
relações entre Estado e sociedade civil, ·
diversificadas consoante os países em que
se estabelece este ou aquele regime. No
caso da inflação do Estado ou da
desmedida do poder político sobre a
sociedade civil, cabe a distinção entre
países do terceiro mundo e países
comunistas, sem falar nos de capitalismo
desenvolvido. No primeiro grupo, cabe
ainda distinguir aqueles onde existe uma
classe ou classes dominantes em situação
economicamente bem estabelecida, como
é o caso dos países latino-americanos
(exceção de Cuba, atualmente). e aqueles
onde esta classe não exjste, como os
países da África (exceção da África do
Sul). Pensamos nos países sul-americanos,
onde, além de suas peculiaridades
históricas, culturais e econômicas, cabe
ver que se orientam para empresas
capitalistas e que assumiram nos últimos
anos formas ditatoriais às quais grupos
sociais dominantes se acomodaram para
resguardar seus interesses. Mesmo em
períodos de representação
liberal-democrática, é inegável que a
igualdade formal-jurídica encobre as
desigualdades sociais, alimentadas e
ocultadas pela tendência capitalista, sob
pressões internas e externas. Isso
representa formas de violência mais ou
menos acentuada. Nos países comu;1istas,
a inflação do Estado sobre a sociedade
civil, vinculada à inexistência de classe
dominante, gira sob as pressões de
regimes coletivistas com drástica
tendência a coibir surgimento de formas
capitalistas, a ponto de ferir brutalmente
a liberdade e os direitos da pessoa. A
existência do Estado-autocrático, ou
Estado-Partido, com todas as
conseqüências que conhecemos,
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praticamente não solucionadas, coloca
problemas sem solução, sobre os quais a
crítica histórica é chamada a se
pronunciar, manifestando-se mais nas
fronteiras externas, dada a
impossibilidade de analisar tais
experiências a partir do seu interior.
O que é preciso não esquecer é que tais
fatos não podem servir para encobrir
outras formas de violência que
desabrocham sempre e ainda não
superadas, instaladas em nossos países.
E não esquecer ainda que vêm surgindo,
nas atuais tentativas de recuperação
democrática, movimentos a partir da
base, ou dos trabalhadores, tentante
superar o elitismo democrático pela
formação de núcleos básicos,
permanentes, tendentes a recuperar
mediações políticas entre o Estado e a
sociedade civil, tais como sindicatos livres
e autônomos, partidos políticos não
elitistas. Este movimento, que tende se
organizar de baixo para cima, exprime
tanto uma resposta, em germinação, à
inflação do poder estatal nos países
comunistas (movimento de cima para
baixo), como uma ruptura com as
tendências burguesas da liberal
democracia (também de cima para
baixo). Estes são problemas delicados e
complexos que não podem ser vistos
tendo-se diante dos olhos apenas o
quadro negativo das experiências
comunistas, mas também os impasses
econômicos e políticos no meio dos
quais vivemos. Caberia lembrar que Marx
não deu um receituário para a
organização do Estado, nem uma teoria
do Estado; tampouco, o que seria mais
lógico com seu pensamento, uma teoria
ou fórmulas da supressão do Estado. ,;
inegável que muitos problemas atuais,
principalmente os de caráter político,

constituem um desafio constante para os
marxistas e que não basta ir aos textos de
Marx para encontrar a solução. Esta
demanda um esforço renovador que não
se fará sem se levar em conta a
contribuição de áreas de pensamento não
marxista. Concordo com Rubem quando
lembra fatos de totalitarismo nos países
comunistas, no sentido de que este
quadro não pode fugir a nossa reflexão
crítica. Só não concordo em
absolutizá-los como tive a impressão que
o fez, talvez como resultado de sua
experiência pessoal. ,; preciso não
esquecer as variadas formas de
totalitarismo que nos rodeiam, impedindo
a participação de setores populacionais
através de mediações legítimas e livres ,
obstando que muitas das decisões
tomadas na cúpula venham das bases.
Creio que tan to há o perigo de se apegar
aos textos de Marx, como se fossem a
palavra definida, quando jamais foi isso
o que ele próprio quis, como há o perigo
naqueles que um dia saíram de sua casa· e
começaram a ver coisas que outros já
conheciam.
6. Problema real.
Quando afirmei que Rubem citou apenas
fatos europeus, não foi para impugná-los
e sim para chamar a atenção para os
p roblemas nossos a serem examinados
com cuidado , levando-se em conta, sem
dúvida , experiências de outros países. É
com estes nossos problemas reais,
culturais, políticos, religiosos, que estão
preocupados os especialistas da T. L.
Cabe-nos dar-lhes nossa contribuição,
sincera, com eles dialogando, mesmo com
discordâncias, mas como eles, voltados
para uma problemática que é nossa, em
seus múltiplos aspectos, num esforço de
interdisciplinaridade científica.
Transcrito de Comunicações do ISER, nP12.

dez 1984.
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Da Franca,
sobre o marxismo
,
e o.crtsttantsmo
Carta de IVO LESBAUPIN
Mestre em Sociologia

Só agora tive oportunidade de ler os
n9S 7, 8, 9 e 11 de Comunicações do
!SER, que trazem o debate sobre o
marxismo. Como alguns se perguntam
até que ponto essa questão não é
fundamentalmente européia, talvez seja
útil expor como se coloca aqui na Europa.
e mais especialmente na França, essa
questão. Assim - penso - . veremos mais
claramente aquilo que é puramente
europeu e aquilo que nos interessa.
Chamo a atenção para aqueles que
estiveram na França na década de 70,
que o clima ideológico dominante hoje é
totalmente diferente do que eles
conheceram . Ainda existe um
pensamento de esquerda como o que nós
conhecemos outrora, mas é minoritário.
Ainda existe uma preocupação pelos
países do Terceiro Mundo, mas é
minoritá ria. O dominante é o antiterceiromundismo, o antitotalitarismo
(comunista) , o antimarxismo. " Marx?
Já morreu, e vocês não perceberam."
Mesmo em certos centros universitários
de esquerda, a utilização de conceitos
tipo "força de trabalho", "classes
dominantes", é mal vista, porque esses
conceitos têm uma conotação marxista.
Vou dar alguns exemplos para que vocês
tenham uma idéia mais ampla. Desde
agosto de 1983 - quando cheguei aqui -

acompanho dois jornais que são
considerados, um, de centro-esquerda,
Le Monde (não confundir com o Le
Monde Diplomatique, que tem outro
corpo de redação e sai mensalmente), e o
outro, de esquerda, Libération. Pois bem:
ambos consideram a Nicarágua algo como
uma "ditadura soviete-cubana", e
consideram que os EUA têm pleno direito
de coagi-la a voltar ao bom caminho da
democracia ocidental. Em nenhum de
seus editoriais a respeito eles condenaram
uma possível invasão (fica impHcito que
eles não são inteiramente contra) . No dia
21 de março, o Le Monde trouxe, em
matéria paga, um manifesto de
intelectuais europeus instando o
Congresso dos EUA a aprovar o pedido de
Reagan de auxílio aos contra-sandinistas.
Um mês depois, felizmente, saiu um
outro manifesto, de outros in telectuais
europeus, defendendo o direito da
Nicarágua à autodeterminação. Quando
Reagan decretou o embargo comercial à
Nicarágua, o editorial do Le Monde só
chamou a atenção para a semelhança do
que ocorreu com Cuba, mas não teceu
nenhuma crftica. Quando em novembro
do ano passado os EUA ameaçaram
invadir a Nicarágua, o principal jornal
televisado daqui tratou a questão assim,
·alguns dias depois: "A psicose da invasão
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continua na Nicarágua ... " (sic!) Há
alguns dias atrás, a televisão apresentou
um programa muito bem montado sobre
o problema da defesa estratégica da
França. O apresentador foi Yves
Montand. O objetivo era mostrar que essa
defesa está obsoleta, e o exemplo dado
para comprovar isso foi uma poss(vel
invasão da Europa pelos tanques russos
(sic!) com a ajuda de filmes de manobras
militares do Pacto de Varsóvia, mapas
animados etc. O programa foi tão
exagerado, que até alguns militares
franceses reagiram dizendo que isso é
extremamente prejudicial, pois pode criar
uma psicose de massa ...
Esse tipo de ideologia é o que está
dominando hoje em dia nos meios de
comunicação e na maioria dos que se
dizem de esquerda. A pergunta que surge
imediatamente é: mas, afinal, o que
aconteceu com a França? Tudo parece ter
começado com a questão polonesa, a
repressão ao Solidariedade, e Jaruzelski.
Houve um despertar para a realidade da
opressão nos pafses ditos socialistas. A
esquerda francesa havia apoiado
entusiasticamente a luta do Vietnã, tinha
se entusiasmado com a China de Mao
etc. De repente, o Vietnã revelava-se uma
ditadura, a China idem, e assim por
diante: os países socialistas realmente
existentes apareciam como totalitários.
O totalitarismo passou a ser o grande
problema do mundo atual. E quando se
fala em totalitarismo, entende-se o
"bloco comunista", isto é, todos os
países socialistas realmente existentes,
sem exceção e sem diferença, tratados
como um bloco. Frente ao totalitarismo
(comunista), todos os outros problemas
passaram a ser secundários. Mas e as
ditaduras capitalistas (Chile, Paraguai,

Filipinas etc.)? "São apenas ditaduras,
isto é, regimes temporários: elas podem
voltar a ser democracias - é só olhar o
caso da Espanha, de Portugal. Já o
totalitarismo, não: depois de estabelecido,
não tem possibilidade de voltar atrás".
Bem, e qual a causa do totalitarismo?
"Nós pensávamos que era o estalinismo,
mas aos poucos se viu que já em Lenin
havia indícios desse totalitarismo. E
Lenin se inspirou em quem? Em Marx.
Não foi Marx o primeiro a falar em
ditadura do proletariado? Resumindo:
totalitarismo= marxismo. E se queremos
combater o totalitarismo, temos de
combater a sua raiz, que é o marxismo."
E aí não se trata de mostrar apenas a
insuficiência do marxismo para resolver
uma série de questões - trata-se de
mostrar que o responsável pelo
totalitarismo é o marxismo in totum,
globalmente. Utilizar, por exemplo, o
conceito de classe social, implica em
conceber a sociedade como classes em
oposição. "E aonde vai levar isso? A achar
que a sociedade está mal estruturada, que
é preciso transformá-la para chegar a uma
situação mais justa. E, em última análise,
aonde vai levar isso? Leva ao
totalitarismo, ao Goulag." ~ proibido
utilizar qualquer conceito marxista,
porque eles não podem ser usados
separadamen~e. "eles constituem um todo
que lev a a acreditar em utopias, a querer
t rans~ormar a sociedade. Ora, os que
acreditam nisso e ousaram transformar a
sociedade chegaram ao totalitarismo.
Portanto, chega de ilusões: o sonho
acabou, não há utopias. O que existe é
esse mundo aqui, capitalista sim, mas
onde tem liberdade, tem pobreza, mas a
gente pode dizer o que pensa, e com
todos os seus defeitos é cem vezes melhor
que o Goulag. Portanto, chega de pensar
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em transformação : vamos melhorar aqui e
ali e pronto. O marxismo acabou. E, se
não acabou, vamos enterrã-lo".

Eessa ideologia que está no ar, por aqui.
Se observarmos bem, ela não é nova: nas
décadas de 50 e 60, jã a propaganda
norte-americana opunha o "mundo
ocidental e livre" à "cortina de ferro";
"aqui tem fome mas tem liberdade", "de
que serve ter pão se a gente não tem
liberdade" etc. O antimarxismo começa
a ter laivos de macartismo: em algumas
universidades jâ se começa a dificultar as
teses cujo marco teórico é marxista. Em
compensação, na área da sociologia, é de
bom tom pesquisar sobre a "vida
cotidiana" ou qualquer aspecto do
"imaginário". Pode-se fazer
microssociologia, estudos de caso bem
localizados. Mas, por favor, nada de
interpretações globalizantes tipo
"estrutura da sociedade". A moda agora é
Weber, mas um Weber esterilizado de
qualquer vestfgio de conflito social, de
raízes econômicas de situações sociais etc.
Utilizava-se Weber para se opor a Marx.
(Cá entre nós, há muito tempo Persons já
havia descoberto esse Weber.) Nesse
conjunto ideológico, onde se desloca a
atenção única e exclusivamente para o
totalitarismo do leste europeu, a
contradição fundamental deixa de ser
capitalismo versus socialismo, ou mesmo
Norte versus Sul {pa(ses desenvolvidos
versus países subdesenvolvidos), e passa a
ser totalitarismo (comunista) versus
democracia (desde os EUA até o Chile,
passando pelas Filipinas) . E por isso que,
segundo essa concepção, é diffcil apoiar a
N icarâgua, porque a N icarãgua tende para
o totalitarismo, e para impedir isso ("o
império do mal") tudo é vãlido. Que
Reagan dissesse isso, ninguém estranharia.

A gente começa a estranhar quando
pessoas que se dizem de esquerda
começam a insinuar que, de fato, a
ameaça totalitãria (comunista) é tão grave
que os conflitos "intra-sistêmicos" (o
sistema ocidental, democrata, livre) são
secundãrios. (Cã entre nós, é exatamente
esta a tese desenvolvida pelo Golbery em
Geopolftica do Brasil. Hã dois blocos: o
oriental e o ocidental; nós pertencemos
ao ocidental. Frente à ameaça do Leste,
nossas divergências internas são
secundárias, a autonomia nacional é uma
coisa relativa ... ) Quer dizer que a
contradição entre os EUA e os pafses
latino-americanos, entre a burguesia
associada e os explorados, passa a ser um
conflito secundãrio frente ao "sistema
mais centralizado de que se tem notfcia
na história" (desculpem, mas o nazismo
era comunista? e o nazismo era
descentralizado?). Está a( o Behemoth
a ser combatido- o totalitarismo
comunista. "Torturaram no seu pafs?
Quantos? Ah, não tem comparação com
o que torturaram lã [no Goulag] ."
Assassinaram na Argentina? Quantos? Ah,
não tem comparação com os milhões que
foram massacrados lã [no Goulag] " .
Conclusão: não se deve lutar para acabar
com a ditadura ou com o sistema que
gera essas ditaduras (latino-americanas).
porque essa luta corre o risco de levar ao
Goulag. Em suma, estamos bloqueados,
emperrados, impedidos de pensar em
mudança ou em lutar contra a opressão
(capitalista). porque qualquer mudança
mais radical ou uma luta mais séria só
teria um final possfvel: o totalitarismo de
tipo soviético.
Pouco a pouco procura-se esvaziar não
só a luta de classes mas a exploração
.internacional, o imperialismo
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norte-americano. O
antiterceiro-mundismo consiste em
deixar bem claro que tudo o que foi dito
até hoje sobre a relação entre a riqueza
dos países desenvolvidos e a miséria dos
países subdesenvolvidos, entre a liberdade
desfrutada no Norte e as ditaduras que
volta e meia explodem no Sul, é pura
invenção dos marxistas. Na verdade uma
coisa não tem nada a ver com a outra.
O problema mesmo é o totalitarismo
(comunista).
Bem, acho que agora já podemos discutir
seriamente a questão do marxismo.
Porque, a meu ver, o marxismo não pode
ser discutido seriamente no nível que
acabo de descrever. Em primeiro lugar, é
preciso deixar claro que outros podem
confundir a análise do socialismo
realmente existente com a teoria de Marx :
em nome da ciência, não dá para fazer
essa confusão. Ou então Rosa de
Luxemburgo não era marxista. Portanto,
denunciar todas as barbar:idades
cometidas nos países socialistas realmente
existentes, tudo bem. Utilizar estas
mesmas barbaridades para concluir pela
incapacidade teórica do marxismo a dar
conta de qualquer fenômeno social é um
argumento que não tem cabimento. Que
se diga que o marxismo não dá conta da
questão nacional, da questão indígena,
das relações afetivas, eu posso concordar.
E posso até acrescentar outras questões
de que o marxismo não dá conta (ou,
pelo menos, ainda não dá conta). A
problemática do socialismo real é muito
séria e deve nos levar a repensar em que
consiste o socialismo, a questão do poder
político, o papel das classes populares no
processo de transformação etc. E o
Weffort lançou um excelente ensaio nesta
linha, Porque Democracia?.

Mas vejamos: a teoria da exploração, que
Marx desenvolveu, não tem mais sentido?
A miséria das classes trabalhadoras vem
de onde? O conceito de classe social é
inútil? A luta de classes não existe? O
econômico não tem um peso
determinante na sociedade? As idéias não
são condicionadas pelas condições de
existência material? Tomei apenas o mais
óbvio para mostrar que, na minha
opinião, alguns elementos essenciais do
marxismo não estão nada superados, e
nenhuma outra teoria sociológica
resolveria melhor que o marxismo estas
questões. Em outros termos: a denúncia
da opressão no socialismo real não
suprime a validade teórica do método
dialético e de inúmeros conceitos
marxistas. E a utilização deles não vai dar
no Goulag, como pretende a campanha
ideológica atualmente em curso. Com
milênios de história nas costas, nenhum
de nós pode achar que os últimos tipos
de organização social possíveis são o
capitalismo e o socialismo tal qual
existem hoje. Nenhum de nós pode achar
que a única maneira de se estabelecer a
justiça, de acabar com a exploração, seja
a supressão da liberdade, só porque isso
ocorreu no socialismo realmente
existente. Justiça e Iiberdade não são
excludentes. (Como também não é
porque existe a Cúria Romana que eu vou
achar que esta é a única concretização
histórica possível dos Evangelhos.)
Isso significa então que eu concordo
com o marxismo in to tum? ~ evidente
que não, e acho que o Clodovis foi
extremamente feliz no seu artigo sobre
o marxismo. Na minha opinião, o
problema do marxismo é ser tratado
como uma " religião", isto é: um divino
fundador, as Sagradas Escrituras, os
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dogmas. os Santos continuadores e seus
novos dogmas incorporados à Tradição,
a ortodoxia (que exclui todas as
heresias ... ), a interpretação oficial do
Magistério, a Hierarquia etc. (Talvez a
comparação fosse melhor com a Igreja:;
é incrrvel como os marxistas, ao criticar
as práticas estalinistas, utilizam-se de
termos como Inquisição, processos
inquisitoriais, fndex, dogmas etc. e como
os cristãos, ao criticar as práticas
autoritárias da Igreja, a comparam com o
Politburo etc.) Esse tratamento
"religioso" do marxismo é que, a meu
ver, gera problemas sérios como querer
dar conta de tudo (até do sentido da
vida), ou mesmo considerar que certos
conceitos, tais como foram elaborados hã
mais de um século, não podem ser
tocados, são "sagrados". Se o marxismo é
uma teoria que se pretende cientffica da
história e da sociedade, existem outras
teorias que se pretendem cient(ficas e que
têm o mesmo objeto. Como qualquer
teoria científica, seus conceitos só têm
valor se dão conta do setor da realidade
que pretendem explicar. Portanto, não
basta citar Marx para validar um conceito.
~ preciso, também para as afirmações de
Marx; passar por um processo de
verificação. Ora, em ciências sociais, o
"laboratório de experimentação" é
sobretudo a história. Se alguém disser,
por exemplo, que o proletariado é
essencialmente revolucionário, bastará
examinar os EUA, a Suécia, a Alemanha,
a França, para verificar que uma
afirmação como esta não se sustenta, que
não vale como afirmação de pretensões
universais. Isto não significa que a classe
operária desses países não tenha um
potencial transformador, mas sem dúvida
é essencialmente revolucionária. Outro
exemplo: mudada a estrutura econômica

da sociedade, a superestrutura muda
rapidamente; isso não se verificou
historicamente. Significa isso que a
estrutura econômica não tenha peso, seja
secundária? Claro que não, mas é evidente
que não basta mudar a estrutura
econômica.
E assim por diante, me parece que todos
os conceitos desta teoria cientffica devem
passar - como em qualquer ciênêta ::- por
um processo de verificação, para o qliãl
não se pode ter o mfnimo receio de ir a
fundo. O mesmo processo que utilizamos
para os conceitos de Weber, Durkheim,
Simmel, Gurvitch, Parsons, Merton. têm
de ser utilizados para Marx, Engels, Lenin,
Gramsci, Trotsky, Mao, Nada do que eles
escreveram ou fizeram é dogma de fé.
O fato de que tenham sido tratados como
um conjunto de dogmas é que emperrou
algumas de suas explicações. Basta tratar
essas teorias como elaborações cientrficas
para que elas possam recuperar seu valor
e tenham poder explicativo. Não hã nada
mais absurdo ou anticientffico do que
proibir a "revisão" dos conceitos de
Marx. Se o que Marx escreveu é do
domínio da ciência, e se o próprio de
toda ciência é progredir, seus conceitos
têm de estar em permanente
aperfeiçoamento, em confronto com as
novas realidades. Se um conceito,
sobretudo na ãrea das ciências sociais,
é mantido sobre tal como foi produzido
hã mais de um século, sem que se permita
acréscimo, correção, verificação,
adaptação, aperfeiçoamento, é bem
provãvel que em determinado momento
deixe de ser explicativo. t: a regra da
ciência, não é particular ao marxismo. Os
que fizeram avançar o poder explicativo
do marxismo foram justamente os que
não se limitaram ao jã produzido por
Marx e Engels: assim Lenin elaborou a
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teoria do imperialismo, Gramsci o
conceito de hegemonia etc. Na minha
opinião, o marxismo oferece excelentes
princfpios para compreender a realidade
social e pensar a sua transformação. Em
vârios campos, essa virtualidade não foi
desenvolvida ainda, e hã outros campos
que não lhe são pertinentes. Muitos
conceitos exigem uma reformulação
profunda para se tornarem explicativos
atualmente: o fato de que existe uma
crise em sua utilização é a maior prova
dessa necessidade.
Poder-se-ia indagar: mas por que insistir
no paradigma marxista se ele jâ fez âgua
em vários setores? Se esse paradigma não
desse conta de mais nada, ou se outros
paradigmas dessem melhor conta desses
aspectos da realidade, não há dúvida de
que seria o caso de procurar outro
paradigma Porém, hã alguns elementos,
como os que eu apontei anteriormente,
em que o marxismo dâ bem melhor conta
do que outras teorias. Por outro lado,
outras teorias, se produziram resultados
de muito valor em tal ou qual campo- e
que a meu ver devem ser incorporados-,
não oferecem uma metodologia tão
fecunda como a que foi elaborada por
Marx . Alguns exemplos, no tocante ao
falado totalitarismo: Fernando Claudin,
marxista, é capaz de elaborar uma crrtica
radical ao estalinismo, à teoria Ieninista
de partido etc.; ele não precisa começar a
achar que o capitalismo não é tão mau
assim para denunciar o totalitarismo em
par ses do leste europeu. Nem tampouco
Rudolf Bahro. Nem tampouco Agnes
Heller. E, no entanto, foram vrtimas desse
totalitarismo. Mas, para eles, o
totalitarismo não é um fenômeno
exclusivo a parses socialistas.
Há quem conceba o socialismo como a
propriedade social dos meios de produção

promovida por uma elite burocrática
dominante, apoiada num partido único,
sem que as classes populares possam
participar do processo de decisão. Mas o
socialismo pode ser diferente.
Naturalmente, para os ideólogos do
capitalismo interessa que se diga que
socialismo é só isso que existe ar e não há
outra possibilidade. Mas nós temos cabeça
para pensar - dar que não precisemos
raciocinar como George Schulz, secretârio
de Estado norte-americano, para quem :
"Há dezenas de anos, os sociólogos e
'politólogos' admitem que existe uma
diferença entre as ditaduras tradicionais
de carâter nacional e os Estados
totalitários, onde a vontade de repressão,
estendendo-se em todos os sentidos, é
apoiada por uma tecnologia moderna,
partidos de massa e uma ideologia
messiânica ... No curso do recente
decênio, vimos vârias ditaduras de direita
se transformarem em democracias - de
Portugal, da Espanha ou da Grécia, à
Turquia e à Argentina. Mas nenhum
Estado comunista conheceu semelhante
evolução" (22/2/1984).
Para terminar, devo dizer que, mesmo
discordando, eu compreendo que o
marxismo tenda a ser descartado em
países como os da Europa ocidental, que
são Estados de Bem-Estar social, com
medicina socializada, salário mrnimo dez
vezes superior ao do.Brasil etc.
Compreendo por que as condições sociais
de existência são essas. ~ mais difícil de
compreender que, em par ses como os da
América Latina, com dois terços da
população sofrendo exploração e
passando necessidade (e também sofrendo
opressão ... ), se coloque em dúvida a
luta de classes, a existência mesmo de
classes sociais, e a necessidade de
transformação social. ~ claro que, onde
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não se pensa mais em transformação
social, o marxismo deixa de ser útil. Mas
onde essa transformação é vital, jogar fora
o marxismo como teoricamente inútil me
parece, no mínimo, estranho. Oue os
europeus fiquem impressionados com o
totalitarismo do leste é compreensível -é

logo ao lado deles. Mas seria muito sério
que na América Latina .se ficasse de tal
modo cego pelo totalitarismo nos países
socialistas realmente existentes que não se
visse que, no nosso continente, a opressão
não vem da Rússia.
Transcrito de Comunicações do ISER, n91S,
jul. 1985.
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O que são as Comunicações do ISER:
O !SER - Instituto de Estudos da
Religião -, órgão dedicado à atividade de
pesquisas e assessoria na área da
religião, vem com as Comunicações
incentivar um novo espaço de intercâmbio
entre os diversos trabalhos em andamento
no âmbito da religião, possibilitando uma
linguagem sem os rigores da academia,
num tom de quem põe à mesa os seus
rascunhos para discussão. Ao remeter a
sua contribuição, procure mantê-la em
torno de 1O laudas de 30 linhas.

