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PREFÁCIO
O QUE É O “MARXISMO OCIDENTAL”?

A expressão que dá título a este trabalho deve sua sorte ao livro com o qual, 
em 1976, um filósofo inglês, marxista e comunista (trotskista) militante, con-
vidava o “marxismo ocidental” a finalmente declarar seu total distanciamento 
e sua independência em relação à caricatura de marxismo dos países oficial-
mente socialistas e marxistas, situados no Leste. O alvo era particularmente 
a União Soviética. Aqui, não obstante a Revolução de Outubro e a lição de 
Lênin, o marxismo era, àquela altura, uma “lembrança do passado”; Stálin e 
“a coletivização” tinham dado “fim a todo trabalho teórico sério”. A “China 
popular” não ia muito melhor: vê-la como um “modelo alternativo” significa-
va confirmar “a heteronomia política do marxismo ocidental”. Essa crítica se 
dirigia também aos próprios partidos comunistas do Ocidente, caracterizados 
pela “absoluta fidelidade às posições soviéticas” e, portanto, de fato orientais 
ou orientalizantes1.

A acusação não poupava sequer o partido que, com Gramsci e Togliatti, 
constantemente conjugara a afirmação do valor universal da Revolução de 
Outubro com a ênfase nas profundas diferenças políticas e culturais entre 
Leste e Oeste – e, logo, com a teorização da necessidade de elaborar uma via 
nacional para o socialismo, adequada às exigências de um país firmemente 
estabelecido no Ocidente. O filósofo inglês era implacável: “Os intelectuais 
(assim como os trabalhadores, não seja por isso) filiados a um partido comunista 
de massa, a menos que fossem cooptados pelo grupo dirigente, não podiam 

1 Perry Anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale (trad. Franco Moretti, Roma/Bari, La-
terza, 1977 [1976]), p. 28, 131 e 61 [ed. bras.: Considerações sobre o marxismo ocidental / Nas 
trilhas do materialismo histórico, trad. Fábio Fernandes, São Paulo, Boitempo, no prelo].
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se permitir a mínima opinião pessoal sobre os problemas políticos decisivos”. 
E, assim, “Gramsci tornou-se a referência ideológica oficial do PCI: não dei-
xava de ser invocado em todas as circunstâncias possíveis, mas seus escritos 
foram manipulados e ignorados”2. De que maneira os obtusos guardiães de 
um horrendo deserto cultural conseguiam atrair uma massa de intelectuais 
aguerridos e sofisticados, exercer uma extraordinária influência e hegemonia 
na cultura italiana e gozar de grande prestígio no cenário internacional, tudo 
isso era um mistério.

Perry Anderson não foi o primeiro a notar a lacuna entre o marxismo 
ocidental e o oriental. Escrevendo nos primeiros anos da Guerra Fria, um 
eminente filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty, observava:

A política revolucionária, que, na perspectiva de 1917, deveria suceder historica-
mente a política “liberal” – pressionada por difíceis problemas de organização, 
defesa e desempenho –, tornou-se, no entanto, cada vez mais uma política de paí-
ses novos, o modo como economias semicoloniais (ou civilizações paralisadas há 
séculos) podiam passar para os modernos modos de produção. O imenso aparato 
erguido por essa política, com suas regras e seus privilégios, ao mesmo tempo que 
se demonstra eficaz para implantar uma indústria ou fazer trabalhar um prole-
tariado ainda virgem, debilita a posição do proletariado como classe dirigente e 
deixa sem herdeiros o mistério civilizacional que, segundo Marx, o proletariado 
ocidental carregava [consigo].3

Um ano antes, em Dien Bien Phu, o poderoso e experiente Exército da Fran-
ça colonialista fora fragorosamente derrotado pelo movimento e pelo Exército 
popular vietnamita, guiados pelo Partido Comunista. Em toda a Ásia reverbe-
rava o eco da vitória estratégica do anticolonialismo que levara à fundação da 
República Popular da China. Sim, o comunismo se revelava a força dirigente das 
revoluções anticoloniais e, uma vez conquistado o poder, do desenvolvimento 
acelerado de que urgentemente necessitavam as “economias semicoloniais”. Os 
resultados e sucessos eram inegáveis, mas – perguntava-se o filósofo francês – e 

2 Ibidem, p. 59 e 55.
3 Maurice Merleau-Ponty, Umanismo e terrore / Le avventure della dialettica (trad. Andrea 

Bonomi, Milão, Sugar, 1965), p. 431 [ed. bras.: Humanismo e terror: ensaio sobre o problema 
comunista, trad. Naume Ladosky, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1968; As aventuras da 
dialética, trad. Cláudia Berliner, São Paulo, Martins Fontes, 2006].
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quanto ao comunismo que o “proletariado ocidental” tinha a tarefa de erguer, 
ao menos aos olhos de Marx e do “marxismo ‘ocidental’”4?

Defrontamo-nos aqui pela primeira vez com a expressão “marxismo ‘oci-
dental’”. Mas este não era positivamente contraposto ao marxismo oriental. Na 
verdade, mesmo no âmbito de uma crítica abrangente de Marx e do comunismo, 
o alvo principal era justamente o marxismo “ocidental”. Uma vez dissipadas 
as esperanças iniciais de uma sociedade radicalmente nova e do “declínio do 
aparelho estatal”, impunha-se uma conclusão: “o comunismo, hoje, caminha 
ao lado do progressismo”, e o progressismo não podia ignorar as condições 
concretas do país ou da área em que ocorria a ação política. Rompendo com a 
perspectiva messiânica da regeneração completa da humanidade, era preciso se 
orientar caso a caso: “Onde a escolha se dá entre a fome e o aparato comunista, a  
decisão [a favor deste último] é óbvia”, e provavelmente, para o filósofo francês, 
a decisão também era óbvia quando se tratava de escolher entre a submissão 
colonial e a revolução anticolonial (normalmente dirigida pelos comunistas). O 
Ocidente, porém, apresentava um quadro bem diferente: a revolução comunista 
era realmente necessária e benéfica? E quais seriam seus resultados concretos5?

Vários eram os aspectos frágeis dessa tomada de posição. Em primeiro lugar, 
a fim de melhor refutá-la, o filósofo francês acentuava a tendência messiânica 
presente em Marx e Engels. Não levava em conta que eles ora falam da “extin-
ção do Estado” enquanto tal, ora da “extinção do Estado em sua atual acepção 
política”; somente a primeira formulação pode ser tachada de messiânica (e 
anarquista)6. Em segundo lugar, Merleau-Ponty evitava se interrogar sobre a 
possível relação entre a liquidação do colonialismo em todas as suas formas e 
a edificação da sociedade pós-capitalista. Em terceiro lugar, e principalmente: 
podemos considerar a luta anticolonialista um problema exclusivo do Oriente? 
Seria inadmissível apoiar a luta contra a submissão colonial ou neocolonial e, ao 
mesmo tempo, absolver os responsáveis por tal política. E não apenas por razões 
éticas: as duas guerras mundiais demonstraram que o expansionismo colonial 
desembocava em desastrosas rivalidades interimperialistas de impacto global; 
o incêndio provocado poucos anos antes por Hitler na tentativa de erguer na 

4 Ibidem, p. 238 e seg.
5 Ibidem, p. 430 e 432.
6 Domenico Losurdo, Antonio Gramsci dal liberalismo al “comunismo critico” (Roma, Gambe-

retti, 1997), cap. 5, § 1-2 [ed. bras.: Antônio Gramsci: do liberalismo ao “comunismo crítico”, 
trad. Teresa Ottoni, Rio de Janeiro, Revan, 2011].
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Europa Oriental um império colonial alemão provocou um incêndio também 
no Ocidente e na própria Alemanha.

Uma vez estabelecidas essas críticas, deve ser reconhecido ao filósofo francês 
o mérito de ter sido o primeiro a identificar as razões político-sociais objetivas 
que estimulavam o distanciamento entre os dois marxismos. No Oriente – e, 
na prática, em todos os países onde os comunistas haviam conquistado o po-
der –, o problema prioritário para os dirigentes políticos não era promover a 
“desintegração do aparelho estatal”, mas outro bem diferente: como evitar o 
perigo da submissão colonial ou neocolonial e de que maneira superar o atraso 
em relação aos países industrialmente mais avançados?

Merleau-Ponty estava bem distante do repúdio ao marxismo oriental em prol 
do ocidental. Se quisermos encontrar um precedente para o posicionamento de 
Anderson, teremos de investigar em outra direção. Antes do filósofo britânico 
e do filósofo francês, foi Max Horkheimer quem, em 1942, chamou a atenção 
para a reviravolta verificada no país da Revolução de Outubro: os comunistas 
soviéticos tinham abandonado a perspectiva da “supressão dos Estados” para 
se concentrar no problema do desenvolvimento acelerado da “pátria indus-
trialmente atrasada”7. Era uma observação apropriada, infelizmente formulada 
como desdenhosa condenação. A Wehrmacht estava às portas de Moscou e era 
grotesco lamentar ou indignar-se pelo fato de que os líderes soviéticos não se 
preocupavam em realizar o ideal da extinção do Estado (Hitler teria, à sua 
maneira, compartilhado a mesma queixa ou a mesma indignação!). O filósofo 
alemão não percebia que era justamente o comportamento que ele acusava o que 
permitia à União Soviética escapar da submissão colonialista e escravista à qual 
o Terceiro Reich queria submetê-la. A luta desesperada conduzida no Oriente 
para resistir a uma guerra colonial de dizimação e de escravização parecia 
irrelevante no Ocidente aos olhos de um filósofo que, de Marx, apreciava não 
o programa de transformação revolucionária do real, mas apenas a conquista, 
num futuro remoto, do ideal de uma sociedade sem contradições e conflitos, 
e, portanto, que não carecesse de um aparelho de Estado.

Um quarto de século mais tarde, Horkheimer novamente trazia à baila o 
tema da extinção do Estado8, embora desta vez já não remetesse aos autores 
do Manifesto Comunista, mas sim a Schopenhauer. No mais, enquanto, de um 

7 Ver, neste volume, cap. 3, § 7.
8 Max Horkheimer, “Marx oggi”, em Werner Brede (org.), La società di transizione (Turim, 

Einaudi, 1979), p. 154 e 160.
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lado, prestava homenagem a Marx (“chegou finalmente o momento de fazer da 
doutrina marxiana, no Ocidente, uma das principais matérias de ensino”), do 
outro, expressava sua irritação pelo fato de que “em muitos países orientais ela 
serve como ideologia útil para recuperar a vantagem conquistada pelo Ociden-
te na produção industrial”. A “doutrina marxiana” aqui celebrada não tinha 
nenhuma relação com o problema do desenvolvimento das forças produtivas 
que, por sua vez, se impunha à atenção, por exemplo, do Vietnã do Norte, 
empenhado em se defender de uma bárbara agressão, pronta inclusive a fazer 
uso de armas químicas e ainda assim considerada com indulgência, e até mes-
mo apoiada, por Horkheimer. Como em 1942, a utopia em 1968 olhava com 
desprezo para as lutas dramáticas travadas no Oriente, que eram o resultado 
não de uma escolha subjetiva, mas sobretudo de uma situação objetiva. Mesmo 
sem recorrer a essa expressão, o marxismo ocidental já voltara as costas para 
o marxismo oriental.

Somos obrigados a nos fazer algumas perguntas: quando começou a se ma-
nifestar o afastamento entre os dois marxismos? Com o advento da autocracia 
de Stálin, como sustenta Anderson? E se tivesse começado no dia seguinte à 
Revolução de 1917? E se as primeiras fissuras tivessem emergido já no momento 
em que a unidade parecia mais sólida que nunca, fortalecida pela indignação 
geral com a imunda carnificina da Primeira Guerra Mundial e com o sistema 
capitalista-imperialista acusado de provocá-la? E se as fissuras e o sucessivo 
distanciamento, para além da diversidade da situação objetiva e da tradição 
cultural, remetessem aos limites teóricos e políticos, em primeiro lugar, do 
marxismo ocidental, o mais sofisticado e aguerrido no plano acadêmico?

Era longo o caminho percorrido pelo manifesto com que Anderson pro-
clamava a excelência de um marxismo ocidental finalmente liberto do abraço 
sufocante do marxismo oriental. Uma vida nova e brilhante parecia delinear-se 
para o primeiro; na realidade, era a premissa do suicídio. Estamos às voltas com 
importantes capítulos da história política e filosófica amplamente ignorados 
e que meu livro pretende reconstruir a fim de também se interrogar sobre as 
perspectivas de renascimento, sob novas bases, do marxismo ocidental.




