
Grécia, Itália e os sagazes sarcasmos de Marx sobre os 

“governos técnicos” 

Se retornasse ao debate jornalístico no mundo de hoje, analisando o caráter cíclico e estrutural das 

crises capitalistas, Marx poderia ser lido com particular interesse hoje na Grécia e na Itália por um 

motivo especial: a reaparição do “governo técnico”. 

Na qualidade de articulista do New York Daily Tribune, um dos diários de maior circulação de seu 

tempo, Marx observou os acontecimentos político-institucionais que levaram ao nascimento de um 

dos primeiros “governos técnicos” da história, em 1852, na Inglaterra: o gabinete Aberdeen 

(dezembro de 1852/janeiro de 1855). 

A análise de Marx é notável por sua sagacidade e sarcasmo. Enquanto o Times celebrava o 

acontecimento como um sinal de ingresso “no milênio político, em uma época na qual o espírito de 

partido está destinado a desaparecer e no qual somente o gênio, a experiência, o trabalho e o 

patriotismo darão direito a acesso aos cargos públicos”, e pedia para esse governo o apoio dos 

“homens de todas as tendências”, porque “seus princípios exigem o consenso e o apoio universais”; 

enquanto os editorialistas do jornal diziam isso, Marx ridicularizava a situação inglesa no artigo 

“Um governo decrépito. Perspectivas do gabinete de coalizão”, publicado em janeiro de 1853. 

O que o Times considerava tão moderno e bem articulado, era apresentado por Marx como uma 

farsa. Quando a imprensa de Londres anunciou “um ministério composto por homens novos”, Marx 

declarou que “o mundo ficará um tanto estupefato ao saber que a nova era da história está a ponto 

de ser inaugurada por cansados e decrépitos octogenários (...), burocratas que participaram de 

praticamente todos os governos desde o final do século passado, frequentadores assíduos de 

gabinetes duplamente mortos, por idade e por usura, e só mantidos vivos por artifício”. 

Para além do juízo pessoal estava em questão, é claro, o de natureza política. Marx se pergunta: 

“quando nos promete a desaparição total das lutas entre os partidos, inclusive o desaparecimento 

dos próprios partidos, o que o Times quer dizer?” A interrogação é, infelizmente, de estrita 

atualidade no mundo de hoje, no qual o domínio do capital sobre o trabalho voltou a tornar-se tão 

selvagem como era em meados do século XIX. 

A separação entre o “econômico” e o “político”, que diferencia o capitalismo de modos de produção 

que o precederam, chegou hoje ao seu ápice. A economia não só domina a política, fixando agendas 

e decisões, como retirou competências e atribuições que eram próprias desta, privando-a do controle 

democrático a tal ponto que uma mudança de governo já não altera as diretrizes da política 

econômica e social. 

Nos últimos 30 anos, inexoravelmente, o poder de decisão foi sendo transferido da esfera política 

para a econômica, transformando possíveis decisões políticas em incontestáveis imperativos 

econômicos que, sob a máscara ideológica do “apolítico”, dissimulam, ao contrário, uma orientação 

claramente política e de conteúdo absolutamente reacionário. O deslocamento de uma parte da 

esfera política para a economia, como âmbito separável e inalterável, a passagem do poder dos 

parlamentos (já suficientemente esvaziados de valor representativo pelos sistemas eleitorais e 

majoritários e pela revisão autoritária da relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo) para os 

mercados e suas instituições e oligarquias constitui, em nossa época, o maior e mais grave obstáculo 

interposto no caminho da democracia. As avaliações de Standard & Poor’s, os sinais vindos de Wall 



Street – esses enormes fetiches da sociedade contemporânea – valem muito mais do que a vontade 

popular. 

No melhor dos casos, o poder político pode intervir na economia (as classes dominantes precisam 

disso, inclusive, para mitigar as destruições geradas pela anarquia do capitalismo e a violência de 

suas crises), mas sem que seja possível discutir as regras dessa intervenção e muito menos as 

opções de fundo. 

Exemplos deslumbrantes disso são os acontecimentos dos últimos dias na Grécia e na Itália. Por trás 

da impostura da noção de um “governo técnico” – ou, como se dizia nos tempos de Marx, do 

“governo de todos os talentos” – esconde-se a suspensão da política (referendo e eleições estão 

excluídos), que deve ceder em tudo para a economia. No artigo “Operações de governo” (abril de 

1853), Marx afirmou que “o mínimo que se pode dizer do governo de coalizão (“técnico”) é que ele 

representa a impotência do poder (político) em um momento de transição”. Os governos já não 

discutem as diretrizes econômicas, mas, ao contrário, as diretrizes econômicas é que são as parteiras 

dos governos. 

No caso da Itália, a lista de seus pontos programáticos ficou clara em uma carta (que deveria ter 

sido secreta) dirigida pelo Banco Central europeu ao governo Berlusconi. Para “recuperar a 

confiança” dos mercados, é preciso avançar pela via das “reformas estruturais” – expressão que se 

tornou sinônimo de dano social – ou seja, redução de salários, revisão de direitos trabalhistas em 

matéria de contratações e demissões, aumento da idade de aposentadoria e privatizações em grande 

escala. Os novos “governos técnicos” encabeçados por homens crescidos sob o teto de algumas das 

principais instituições responsáveis pela crise (veja-se os currículos de Papademos e de Monti) 

seguirão esse caminho. Nem é preciso dizer, pelo “bem do país” e pelo “futuro das gerações 

vindouras”, é claro. Para o paredão com qualquer voz dissonante desse coro. 

Mas se a esquerda não quer desaparecer tem que voltar a saber interpretar as verdadeiras causas da 

crise em curso e ter a coragem de propor e experimentar as respostas radicais exigidas para a sua 

superação. 

 


