
SINAIS PARTICULARES

N ão há dúvida de
que Marx foi um
pensador de es-
querda. Isso quer
dizer duas coisas:
primeiro, ele foi

um pensador cujas ideias – como
a importância da economia
(“condições materiais de exis-
tência”) na vida social – influen-
ciaram também outras famílias
políticas. Segundo, foi um políti-
co cujo nome foi fartamente in-
vocado pelos partidos comunis-
tas e/ou marxistas-leninistas no
último século. Mas talvez esses
partidos não passassem num
exame sobre o pensamento de
Marx.

Resumireiesse pensador com-
plexo em três ideias fortes, que
estão longe de esgotá-lo, mas
são essenciais. A primeira: deve
ser extinta a propriedade priva-
da dos meios de produção. Eles
devem pertencer à sociedade, e
não a indivíduos. É claro que por
meios de produção não se enten-
de a casa, o carro, os móveis, mas
bens de impacto maior. É esse o
ponto que coloca Marx à esquer-
da e ainda hoje desperta a ira dos
anticomunistas, que receiam
perder suas propriedades.

Mas vejamos uma segunda
ideia-chave. Geralmente a es-
querda se pauta pela defesa de
um Estado atuante na econo-
mia. Até se distingue esquerda e
direita pelo papel do Estado na
vida econômica. Ora, Marx não
defende o Estado máximo. Nem
o Estado mínimo, é óbvio. O que
ele defende é o Estado nenhum.
A supressão do Estado é um prin-
cípio fundamental para ele, que
aí se aproxima dos anarquistas.
O Estado seria um aparelho re-
pressor. Por isso, Marx não que-
ria um Estado se metendo na vi-
da pessoal ou no que quer que
seja. As associações de produto-
res – isto é, dos trabalhadores
tanto produzindoquanto organi-
zando a produção – deveriam as-
sumir as funções que atribuímos
ao Estado e que ainda fossem ne-
cessárias. Quanto ao controle da
vida sexual, da moral etc., nada
de Estado, nada de polícia.

VemosqueesseMarx estámui-
to longe do comunismo do sécu-
lo 20! Ficará ainda mais longe de-
le se lembrarmos uma terceira
ideia do pensador alemão. Os
modos de produção – o capitalis-
mo e, antes dele, o feudalismo –
vivem enquanto são eficazes.
Quando um deles não dá mais
conta de organizar a produção, é
substituído. É um processo trau-
mático, demorado, mas que
acontece. O grande exemplo é a
vitória do capitalismo sobre o
feudalismo. Custou séculos,
mas se realizou.

No futuro, esperava Marx que

o socialismo (a cada um segun-
do o seu trabalho) e, depois, o
comunismo (de cada um segun-
do suas possibilidades, a cada
um segundo suas necessidades)
se mostrariam mais eficazes que
o capitalismo. Quandoeste esgo-
tasse sua capacidade de organi-
zar a produção, também passa-
ria sua vez. Um exemplo: se o ca-
pitalismo, por seu “instinto sel-
vagem”, for predatório a ponto
de ameaçar a sobrevivência do
planeta (esse é um exemplo
meu, mas que ilustra como atua-
lizar seu pensamento para os
dias de hoje. Fernando Gabeira
nãoconcorda e achaque ocapita-
lismo pode se adaptar a uma eco-
nomia verde e sustentável).

Ora, como fica o comunismo
do século 20 – e o pouco que dele
resta no 21, talvez apenas Cuba,
porque China e Vietnã se abri-
ram à economia de mercado e a

Coreia do Norte não passa de
umaditadura de família – no que-
sito da capacidade de organizar a
produção? Quando Castro repri-
me até mesmo restaurantes sim-
ples mantidos por famílias, por-
que estariam instilando o vene-
no do capitalismo no “homem
novo”cubano, o que ele nosmos-
tra?Simplesmenteque osocialis-
mo lá implantado não é mais efi-
caz que o capitalismo. Por isso, o
Estado cubano se fortalece, em
vez de rumar para sua extinção.
E se fortalece no que tem de pior:
a polícia, a repressão.

Marx falou de partidos e falou,
também, na revolução armada
como meio para tomar o poder.
Mas esse não é o cerne de seu
pensamento. O coautor de vá-
rios de seus livros, Friedrich En-
gels, que sobreviveu a ele por 12
anos, em seus últimos textos co-
gitava a vitória do socialismo pe-
la via eleitoral, pacífica. Nesse
tempo, colaboraram com ele
Eduard Bernstein, autor de So-
cialismo evolucionista, a obra
inaugural do “revisionismo” que
os comunistas depois tanto con-
denariam, e Karl Kautsky, que os
comunistaschamariamde“rene-
gado” porque não apoiou a Revo-
lução Russa e manteve um proje-
to social-democrata – que
Kautsky,ébomlembrar,conside-
rava marxista.

O que quero dizer com isso?
Não fossem a 1.ª Guerra Mundial
e a queda do czarismo, o socialis-
mo marxista poderia estar asso-
ciado hojea uma opção democrá-
tica, que era a dos partidos socia-
listas francês e alemão. A vitória
de Lenin e do partido bolchevis-
ta modificou profundamente o
que significava o marxismo. Um
projeto empenhado na extinção
do Estado foi desviado para a

construção de um Estado totali-
tário e policial. “Marxismo-leni-
nismo”deveria ser entendido co-
mo uma contradição em termos,
não como uma expressão que se
use tranquilamente. Talvez o hí-
fen seja, na verdade, uma subtra-
ção: marxismo menos leninis-
mo, dá quanto?

Quer isso dizer que os proje-
tos políticos de Marx são atuais e
podem dar certo? Há pelo me-
nos um problema: o que signifi-
ca “propriedade social” dos
meios de produção? Nós nos
acostumamos, na democracia, a
ver o Estado como expressão po-
lítica da sociedade. Como “a so-
ciedade” será proprietária dos
meios de produção, se não hou-
ver Estado? Difícil de entender.
Mas é preciso, para quem discu-
te política, lembrar que Lenin
mudou muito o que Marx e En-
gels disseram; que ele não foi seu
herdeiro principal ou necessá-
rio; e que, se Lenin adulterou o
que havia de melhor em Marx –
um certo espírito democrático
–, não há mal em rever, corrigir e
alterar o que, na obra de Marx,
está superado.

Não podemos deixar Marx re-
fém do comunismo histórico.
Talvez seja bom, um dia, discutir
como o leninismo se apropriou,
indevidamente, de seu espólio.
Mas o fundamental é saber que o
leninismo foi um dos usos mais
duvidosos que se pôde ter do
marxismo.
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Mercosul e
integração regional

Em Mercosul e Inte-
gração Regional,
editado pela Im-
prensa Oficial,
reuni, a pedido da
direçãodoMemo-

rial da América Latina, análises
dosfatosmaisrelevantesdopro-
cesso de negociação do cone sul
e sul-americano.

No lançamento do livro, em
debatecomMarioMarconini,di-
retordenegociaçõescomerciais
da Fiesp, discutimos o Mercosul
e suas perspectivas.

Nos últimos sete anos, a dis-
cussão sobre a integração regio-
nal ganhou novos contornos. O
Mercosul,tendoperdidosuasca-
racterísticasiniciais de um acor-
do de comércio visando à gra-
dual liberalização do intercâm-
bio comercial entre os países-
membros(Argentina, Brasil,Pa-
raguai e Uruguai), desviou-se da
rota preestabelecida e hoje está
estagnado e não é mais um ins-
trumento para a abertura de
mercado.

Em minha apresentação, res-
saltei os pontos que me pare-
cem mais importantes para en-
tender o que acontece hoje com
as negociações no âmbito do
Mercosul.

O Mercosul foi um dos proje-
tos que mais sofreu com a parti-
darização da política externa
brasileira. A visão de mundo do
Partido dos Trabalhadores, a
prioridade para criar um con-

trapeso aos EUA na América do
Sul e a inclusão da Venezuela co-
mo membro pleno do Mercosul
alteraram profundamente os ru-
mos do processo de integração
sub-regional.

O esvaziamento do Mercosul
no contexto do processo de inte-
gração regional e da globaliza-
ção resulta, entre outros fatores,
da falta de vontade de todos os
governos dos países-membros
de enfrentar decisões difíceis,
sempre postergadas quando os
presidentes se reúnem a cada
seis meses.

Comassucessivasmedidasres-
tritivasecontráriasàTarifaExter-
na Comum (TEC), desapareceu
a agenda de liberalização comer-
cial,principalcaracterísticadafa-
se atual do Mercosul, a união
aduaneira. A perda de relevância
comercial para os países-mem-
bros (o Mercosul representou

cerca de 16% do comércio exte-
rior brasileiro em 1998, ante me-
nosde10%em2009)nãoestimu-
lamaioresesforçosparaasupera-
ção das dificuldades, como a eli-
minação da dupla cobrança da
TEC e a aprovação do código de
valoração aduaneira. A bilaterali-
zação das ações de política exter-
naentreoBrasileospaíses-mem-
bros e os demais vizinhos sul-
americanos tirou o foco dos en-
tendimentos plurilaterais.

Não podendo avançar na aber-
tura de mercados, o Brasil influiu
para que o Mercosul passasse a
focalizar questões novas políti-
cas e sociais.

A criação de órgãos regionais
de integração, como a Unasul e a
Comunidade de Estados Latino-
Americanos e Caribenhos (Ce-
lac) acabam por duplicar compe-
tências e contribuir para o esva-
ziamento do Mercosul.

Uma análise objetiva dos cus-
tosebenefícios do Mercosul para
o Brasil não pode ignorar as difi-
culdades geradas pelo processo
decisóriobaseado no consenso, e
não no voto ponderado. Com o
ingressodaVenezuela, osproble-
mas potenciais aumentam pelas
diferenças que existem nas agen-
das dos países da alternativa boli-
variana (Aliança Bolivariana para
as Américas – Alba) e o Brasil. A
política da generosidade confun-
de objetivos políticos e partidá-
rioscomointeressenacionalbra-
sileiro ao aceitar todas as deman-
dasdaArgentina(emnomedaso-
lidariedade e da parceria estraté-
gica), do Paraguai (pondo em ris-
co a estabilidade do Tratado de
Itaipu)edo Uruguai(por afinida-
de ideológica e pelas assimetrias
de tamanho e peso econômico).

OMercosulnãoconseguiuam-
pliar seus mercados por meio de

negociações de acordos de livre
comércio. Nos últimos oito anos,
nenhum acordo de relevância foi
negociado.Paraserfactual,pode-
sedizer quefoiconcluídoumúni-
co acordo, com Israel, ainda não
aprovado pelo Congresso, que
pretende restringir as exporta-
çõesdeIsraelaoexcluirosprodu-
tos originários das áreas ocupa-
das por assentamentos israelen-
ses. Há notícias da retomada de
entendimentos com a União Eu-
ropeia e o México para a conclu-
são de acordos há muito deman-
dados pelo setor privado. A even-
tualconclusãodesses acordosse-
rá bem-vinda, mas não devemos
minimizar as dificuldades técni-
cas, políticas e comerciais para
chegar a um resultado amplo e
equilibrado.

As negociações do Mercosul se
realizam em meio a uma situação
cada vez mais complexa na Amé-
rica do Sul. A região, em vez de
caminhar para uma integração
benéfica para todos, enfrenta um
processodedesintegraçãopolíti-
ca e fragmentação comercial.
Sem mencionar a corrida arma-
mentista representada por cres-
centes compras de armamentos
por quase todos os países, multi-
plicam-se as divergências entre
eles,comoastensõesentreVene-
zuela e Colômbia (tanto milita-
res como comerciais), Argentina
e Uruguai (pela construção de fá-
brica de celulose), Chile e Peru,
Equador e Colômbia (que estão
com relações diplomáticas rom-
pidas) e Paraguai e Brasil (o Para-
guai quer rever o Tratado de Itai-
pu, o que traria grandes proble-
mas para a segurança nacional
brasileira).

Finalmente, a crescente proje-
ção global do Brasil, com interes-
ses econômicos e comerciais es-
palhados por todos os continen-
tes, faz com que os formuladores
de decisão no governo e o setor
privado comecem a perceber que
o horizonte brasileiro vai mais
além do Mercosul. Se mantiver-
mos uma taxa de crescimento
sustentável e o Brasil se tornar a
quinta economia do mundo na
próxima década, o Mercosul, as-
sim como a América do Sul, vão
se tornar pequenos para o Brasil.

Por tudo isso, impõe-se um
choque institucional no Merco-
sul. É preciso permitir a flexibili-
zação das regras em vigor para
tornar possíveis entendimentos
individuais de cada país-mem-
bro. Seria necessário também
uma reformulação na estratégia
de negociação comercial exter-
na, para que o Brasil possa, a
exemplo de outros países, ter
uma política agressiva de abertu-
ra de mercados via acordos de li-
vre comércio.
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DIPLOMACIA
Entrevista do chanceler

A propósito da entrevista do mi-
nistro Celso Amorim (O Estado
de S. Paulo, 25/4, A22), informo
que não fui tesoureiro de nenhu-
ma campanha do PSDB, como er-
roneamente afirma o chanceler.
O presidente do Comitê Finan-
ceiro das duas bem-sucedidas
campanhas à Presidência de Fer-
nando Henrique Cardoso foi o
professor Luiz Carlos Bresser Pe-
reira. Colaborei, no plano das
ideias e do debate público, na pri-
meira campanha presidencial de
FHC como membro do PSDB e
com a liberdade de quem não in-
tegra a carreira diplomática, que
é uma carreira de Estado. Dei
meu endosso à sua segunda cam-
panha, porém, com o decoro exi-
gido pela minha condição na épo-
ca, de embaixador, chefe da dele-
gação do Brasil em Genebra. Tive
o mesmo decoro, como chance-

ler, ao endossar, em 2002, a can-
didatura presidencial de José Ser-
ra. Observo que Roberto Cam-
pos, como diplomata, foi minis-
tro sem filiação partidária e só as-
sumiu a política partidária quan-
do se afastou do Itamaraty e dis-
putou cargos eleitorais para o
Congresso Nacional. Araújo Cas-
tro, Gibson Barboza, Azeredo da
Silveira, Saraiva Guerreiro, Luiz
Felipe Lampreia foram diploma-
tas que exerceram o cargo de mi-
nistro das Relações Exteriores
sem filiação partidária. Como é
natural na vida política e na com-
posição de ministérios, Olavo Se-
túbal e Roberto de Abreu Sodré,
que não eram, como eu, diploma-
tas, tinham filiação partidária.
CELSO LAFER
c_lafer@uol.com.br
São Paulo

Reveladora a entrevista do minis-
tro Celso Amorim. Ele se com-
porta mais como um advogado

das barbaridades ditas pelo “che-
fe” do que propriamente como
um formulador de política exter-
na. Não consegui saber dele, por
exemplo, se concorda ou discor-
da das afirmações de Lula a res-
peito de diversas questões de nos-
sa diplomacia. O ministro é me-
nos um executor de política ex-
terna do que um porta-voz ofi-
cial de um grupo cingido por
uma visão retrógrada sobre a no-
va ordem mundial. As eleições
presidenciais nos darão a oportu-
nidade de retomar uma tradição
que já nos premiou, em vez de
um insípido Celso Amorim (e
por que não Samuel Pinheiro Gui-
marães e Marco Aurélio Garcia?),
com José Bonifácio, Joaquim Na-
buco, Quintino Bocaiuva, Oswal-
do Aranha, Otávio Mangabeira,
José Maria da Silva Paranhos Ju-
nior (barão do Rio Branco), Afon-
so Arinos, San Tiago Dantas,
Evandro Lins e Silva, Olavo Setú-
bal, Abreu Sodré, Vinícius de Mo-
rais, Fernando Henrique Cardo-

so, Luiz Felipe Lampreia e o ou-
tro Celso, o Lafer.
FERNANDO CESAR GASPARINI
phernando.g@bol.com.br
Mogi Mirim

PROPAGANDA
Tricaidecofobia

A fina ironia do jornalista Mauro
Chaves em A Propaganda Subli-
minar (24/4, A2) deveria calar
fundo na cachola de políticos
que enxergam crimes em qual-
quer palavra ou número que não
os agradem. E por que não proi-
bir o número 13 nas casas de apos-
tas lotéricas? Ele se refere ao nú-
mero de conhecido partido e po-
deria provocar nos eleitores um
surto de tricaidecofobia (Laudeli-
no Freire, 1957), “temor mórbido
ao número 13”, com graves conse-
quências nas próximas eleições!
VIVIANO FERRANTINI
engferrantini@ig.com.br
São Paulo

Nada subliminar

Fiquei abismado com o artigo do
sr. Mauro Chaves. Reli o nome
do autor para ver se não era o sr.
Marco Aurélio Garcia, tamanha a
parcialidade na argumentação.
Pela lógica do sr. Chaves, devería-
mos suprimir o número 45 de
nossa vida. Declarar a opção por
melhores antecedentes na vida
pública também seria condená-
vel, em vez de um exemplo a ser
seguido pelos eleitores. Devería-
mos erguer loas ao ETA e ao IRA,
já que criticar a atividade de guer-
rilha e violência na atividade polí-
tica passa a ser preconceito. Na
mesma lógica, a TV Bandeirantes
(canal 13) deveria mudar de ca-
nal, o sr. Zagallo estaria proibido
de declarar sua superstição e eli-
minaríamos a camisa 13 dos ti-
mes de futebol. Não sou um cego
ignorante que não crê nas mensa-
gens subliminares, mas o sr. Cha-
ves exagerou na defesa de sua

candidata. Aliás, a única coisa
coerente em seu artigo: ele não
foi nem um pouco subliminar.
GILBERTO NATALINO SACCARO
gsaccaro@uol.com.br
São José dos Campos

Ao tentar impingir a outros as
suas preferências eleitorais, Mau-
ro Chaves deixou patente a dele,
sem entrelinhas. Usou um argu-
mento ridículo para tentar asso-
ciar o clipe da TV Globo à candi-
datura tucana. Mesmo que ele te-
nha sido, talvez, produzido com
o intuito de ajudar José Serra, é
inegável que a emissora está com-
pletando em 2010 seus 45 anos.
Do contrário, pelo raciocínio do
jornalista, imagino que Brasília
comemorou no dia 21 os seus 53
anos, e que ele comemora bem
antes o seu aniversário, pois seus
pais devem ter planejado seu nas-
cimento ou, no mínimo, que se
compute o tempo de gestação.
Querer desqualificar uma campa-
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LÉO MARTINS

Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)
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Washington Olivetto

Ele foi um dos projetos
que mais sofreu com
a partidarização da
nossa política externa

Em marxismo-leninismo,
talvez o hífen seja uma
subtração: um menos
o outro, dá quanto?
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