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RESUMO

A presente investigação propõe-se a pesquisar o lugar da política nos
Cadernos de Gramsci. Qual concepção da política emerge dos Cadernos do
cárcere? Para dar conta desta proposta, investigamos o lugar da política nas
reflexões filosóficas de Gramsci e no seu lugar clássico, ou seja, a teoria política
gramsciana, sobretudo o conceito de hegemonia. A lógica dessa divisão apoia-se na
argumentação segundo a qual Gramsci desenvolveu, especialmente nos Cadernos
10, 11 e 16, embora não apenas neles, um conjunto de reflexões filosóficas. Essas
concepções elaboradas nos Cadernos mais filosóficos serão magistralmente
traduzidas em uma robusta teoria política. Ou seja, este trabalho argumenta que
conceitos gramsciano como hegemonia, Estado Integral e guerra de posição podem
ser pensados como uma tradução, para o terreno da luta política concreta, das
referidas reflexões filosóficas. Em outras palavras, existe um nexo fundamental entre
as reflexões filosóficas de Gramsci e sua teoria política que investigaremos neste
trabalho.

Palavras-chave: Política. Filosofia da Práxis. Hegemonia. Estado. Guerra de
Posição.
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INTRODUÇÃO

Em carta endereçada à cunhada Tatiana Schucht, de 7 de setembro de 1931,
Gramsci afirma que, em 10 anos de jornalismo, período anterior à prisão, havia
escrito “linhas suficientes para encher quinze ou vinte volumes de quatrocentas
páginas”.1 Esses textos, relacionados a questões do dia a dia, segundo o próprio
Gramsci, eram fadados “a morrer no fim do dia”. Ao chegar à prisão, em novembro
de 1926, ele, de fato, já havia produzido uma enorme quantidade de textos em suas
atividades de jornalista, secretário de redação do jornal L’Ordine Nuovo, dirigente do
PCI (Partido Comunista da Itália) e da Terceira Internacional (Komintern). Durante
esse período de juventude, começou a desenhar uma original concepção política, já
presente em artigos memoráveis como “Socialismo e cultura”, “A revolução contra ’O
capital’”, “Democracia Operária”, “O programa de L’OrdineNuovo”, “A questão
meridional” etc.2
No entanto, ao contrário de seus escritos juvenis, Gramsci parece disposto,
na prisão, a produzir uma reflexão de maior fôlego, como fica explícito na carta de
19 de março de 1927, também endereçada à cunhada.3 Nesta carta, Gramsci
confessa estar atormentado com a ideia de fazer algo für ewig, ou seja,
desinteressado, de longo fôlego, para sempre. Apesar da precariedade das
condições carcerárias, ele desenvolveria na prisão uma velha vocação intelectual,
até então não plenamente desenvolvida em função da imaturidade, precária saúde,
limitações financeiras e pela militância política.4 Além disso, a possibilidade de
estudar e não apenas “devorar livros” certamente o ajudaria a suportar as duras
1

GRAMSCI, 2005b, p. 83.
Os textos de juventude de Gramsci referem-se ao período anterior à prisão. Parte considerável
desses textos está publicada em Português. Ver GRAMSCI, 2004.
3
GRAMSCI, 2005a, p. 128.
4
Sobre as dificuldades enfrentadas por Gramsci, vale a pena citar um trecho retirado da Biografia de
Gramsci, organizada por Giuseppe Fiori: em 1903, com 12 anos, apesar dos bons resultados
escolares, Nino abandonou os estudos e foi trabalhar, para ajudar a família, 12 horas ao dia, 6,5 dias
por semana, por 9 liras mensais de salário – um quilo diário de pão – no registro de imóveis de
Ghilarza, onde devia “mover registros que pesavam” mais do que seu peso, como confidenciava, já
adulto. O hábito, desconhecido nos segmentos sociais médios e médio-superiores, sobretudo
urbanos, causou profundo sentimento de injustiça ao menino de corpo frágil e sensibilidade forte que,
anos mais tarde, registrava ainda sua revolta contra o fato de que companheiros intelectualmente
menos dotados do que ele seguissem estudando, sem necessidade de trabalhar, por serem os filhos
“ricos” do “açougueiro”, do “farmacêutico” e do “comerciante de fazendas”. Ver FIORI, 1979.
2

11

angústias do cárcere: “gostaria de me ocupar intensa e sistematicamente de alguns
temas que me absorvessem e centralizassem minha vida interior”.5
As reflexões de longo fôlego desenvolvidas no cárcere tornariam Gramsci um
clássico do pensamento político. No prefácio de Gramsci no seu tempo, Alberto
Aggio e Luiz Sergio Henriques, com razão, dão ao autor italiano o estatuto de
clássico do pensamento político do século XX.6 Para Weffort (1989) “dizer que um
pensador é um clássico significa dizer que suas ideias permanecem”.7 Para
Valentino Gerratana: “Clássico é um autor que vale a pena reler e reinterpretar à luz
de novas exigências e de novos problemas”.8
Quando se compara o fato de Gramsci alcançar o estatuto de clássico de
pensamento político, com a frase que teria sido pronunciada pelo promotor do
processo de acusação contra Gramsci, Michele Isgrò “É preciso fazer com que esse
cérebro deixe de funcionar por vinte anos”9, chega a ser irônico, se não fosse
trágico10. As investigações für ewig de Gramsci, sua obsessão pela política e a
articulação do pessimismo da razão com o otimismo da vontade, permitiram seu
cérebro “continuar” a funcionar, legando à teoria política um de seus momentos mais
densos. Foi a reflexão política a grande questão que mobilizou seus esforços
intelectuais durante toda a vida: como as classes subalternas podem viabilizar uma
reforma intelectual e moral, construir uma vontade coletiva, disputar a hegemonia,
fundar um novo Estado e realizar a utopia do Estado ético ou sociedade regulada?
Estas foram questões que o inquietaram e o apaixonaram desde sempre.
Vista a partir dessas perguntas, a política não pode deixar de ter uma
dimensão ameaçadora, subversiva, porque, quando elevada à condição de “grande
política”, pode deslocar relações de força, fundar novos Estados, modificar a
produção econômica, construir novas hegemonias etc. Não por outro motivo, a
5

Idem, ibidem, p. 128.
Ver AGGIO, Alberto; HENRIQUES, Luiz Sérgio; VACCA, Giuseppe (Orgs.). Gramsci no seu tempo.
Brasília: Fundação Astrojildo Pereira; Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.
7
WEFFORT, 1989, P. 8.
8
GERRATANA apud SEMERARO, 1999, p. 219.
9
CC, 1, 18. Todas as citações dos Cadernos do Cárcere da presente dissertação referem-se à edição
brasileira, com menção ao volume e ao número da página (por exemplo: CC, 3, 145). Edição de
Carlos Nelson Coutinho, com colaboração de Marco Aurélio Nogueira, Luis Sergio Henriques. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 6 vols., 1999-2002.
6
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Um dos momentos mais sensíveis dessa tragédia foi a radical separação dos filhos . Em carta
endereçada à mulher (Iulca), de 20 de novembro de 1926, Gramsci, ainda nos primeiros meses de
prisão, ainda tinha a ilusão de sair da prisão vivo. Diz ele a sua companheira: “Você me dizia que nós
dois ainda somos bastante jovens para poder esperar ver juntos que nossos filhos cresçam. Sou e
serei forte; amo você muito e quero rever e ver nossos pequenos filhos”. Ver Gramsci, 2005 a, p. 75.
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“grande política” contemporânea, elaborada pelos grupos sociais hegemônicos,
consiste numa tentativa de despolitização da política, visando sua desmoralização,
sua impotência, sua redução à “pequena política”.11 Aquilo que emerge das páginas
dos Cadernos de Gramsci é exatamente o contrário dessa visão. Trata-se de uma
eloquente, para usar a expressão de Marco Aurélio Nogueira (2001), “defesa da
política”. Defesa que já se expressa a partir de uma das mais densas definições da
política: “a arte de governar os homens, de buscar o seu consenso permanente, de
fundar, portanto, os ‘grandes Estados’”.12
O objetivo da presente pesquisa é investigar o lugar da política nos Cadernos
de Gramsci. Qual concepção da política emerge dos Cadernos do cárcere? Antes de
tudo, trata-se de reforçar e explicitar o foco central desta investigação: a política nos
Cadernos do cárcere. Portanto, entre os mais variados temas tratados por Gramsci e
os mais variados tipos de textos produzidos por ele, esta dissertação concentrar-seá na política e nos seus Cadernos carcerários. Essa questão da pesquisa, que não
se pretende original, já foi investigada e respondida de diferentes maneiras. No
entanto, ao problematizá-la de forma mais precisa, a seguir, logo se perceberá a
especificidade da pergunta e da pesquisa.
Esta dissertação de mestrado identificou que Gramsci desenvolveu,
especialmente nos Cadernos 10, 11 e 16, embora não apenas neles, um conjunto de
reflexões filosóficas que, segundo Guimarães (1998), apenas tardiamente começam
a ser devidamente escavadas.13 Tal característica deve-se, evidentemente, não à
ignorância de seus muitos interpretes, mas, sobretudo, a duas características: o
contexto de recepção de seu pensamento político e a história das edições dos
Cadernos do cárcere. Em relação à primeira característica, no fundo, tanto a
recepção produzida pela tradição eurocomunista, pelo marxismo revolucionário, ou
mesmo as interpretações de Gramsci como teórico da cultura, ou teórico das
superestruturas, têm em comum certa “desvalorização” das reflexões filosóficas de
Gramsci. Ainda que essas interpretações façam menções elogiosas à crítica de
Gramsci ao determinismo econômico, segundo Guimarães (1998), não se formou
ainda uma cultura de continuidade e aprofundamento dessas reflexões. Para citar
11

Para Gramsci a pequena política era ligada a política do dia-a-dia, política parlamentar, de
corredor, de intriga, já a grande política “compreende as questões ligadas à fundação de novos
Estados, à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas
econômico-sociais”. Ver, CC, 3, 21.
12
CC, 3, 218.
13
GUIMARÃES, 1999, p. 203.
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apenas um exemplo, basta mencionar os poucos estudos sobre a concepção de
ciência, teoria do conhecimento e a crítica a Sociologia, elaboradas no Caderno 11.
Em relação à segunda característica, apenas a partir de 1975, com a publicação da
edição dos Cadernos do cárcere, organizada por Valentino Gerratana, é que se
viabilizou o desenvolvimento de metodologias mais rigorosas de escavação dos
principais conceitos formulados por Gramsci. Por exemplo, a leitura diacrônica de
seus Cadernos, comparações entre textos A e C14, e, também uma visão de
conjunto mais sofisticada do que a permitida pela velha edição temática.15
Nesses cadernos filosóficos, temas como filosofia da história, práxis política,
teoria do conhecimento, natureza humana, dialética, relação estrutura/superestrutura
são elaborados de uma maneira “tipicamente” gramsciana. Ou seja, ao olhar para a
realidade histórica, social e, em alguns momentos, mesmo a natural, Gramsci
parecia colocar os “óculos” da política para entendê-las. Por isso, o tipicamente
gramsciano significa uma politização ampla, seja da história, da epistemologia, da
natureza humana, politização que marcará suas reflexões filosóficas. Mas, para
além do olhar através da política, o tipicamente gramsciano também tem outro
significado. Significa que Gramsci insistiu, sobretudo no Caderno 11, em uma
diferenciação entre ciências naturais e ciências humanas. Essa diferenciação
justifica-se, em Gramsci, por uma diferenciação da própria realidade, isto é, a
existência de uma dimensão que Gramsci vai chamar de realidade rebelde (típica
das ciências naturais), e a realidade histórica e social, esta “politicamente”
construída. Embora essas realidades sejam articuladas, e Gramsci tinha plena
consciência disso, ele estudou, nos seus Cadernos, fundamentalmente essa
segunda dimensão, na qual a intervenção humana faz toda a diferença. Portanto, o
“tipicamente” gramsciano significa também um autor que tinha plena consciência de
ser e falar a partir de uma ciência humana, social, política, histórica, enfim, uma
ciência ligada à atividade do homem.
Por isso, ao contrário do que muitos pensam, a expressão filosofia da práxis
não significa apenas um código criado por Gramsci para referir-se ao marxismo,

14

Valentino Gerratana classificou os textos carcerários de Gramsci em textos A, B e C. Os textos A
eram posteriormente reelaborados e transformados em textos C. Os textos B eram de redação única.
15
Edição temática refere-se à edição organizada por Palmiro Togliatti. Para uma abrangente visão da
história das edições dos Cadernos do cárcere, ver a introdução de Carlos Nelson Coutinho ao volume
1 da nova edição dos Cadernos do cárcere no Brasil.
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devido à censura carcerária.16 Embora, para Gramsci, filosofia da práxis e marxismo
fossem a mesma coisa, colocar a questão apenas dessa maneira esconde o
fundamental. A filosofia da práxis na verdade corresponde a uma interpretação
própria e por que não dizer, em muitos aspectos, “forçada” do marxismo. Gramsci
disputou conscientemente o legado político e intelectual de Marx, valorizando,
assim, determinados momentos de sua obra em detrimento de outros. Essa
concepção própria do marxismo é construída a partir de duas grandes críticas no
campo filosófico: o marxismo positivista e o neoidealismo italiano, representados
respectivamente pelos intelectuais Nikolai Bukharin (1888-1938) e Benedetto Croce
(1866-1952).
Essas concepções elaboradas nos Cadernos mais filosóficos serão
magistralmente traduzidas em uma robusta teoria política. Este trabalho argumenta
que conceitos gramsciano como hegemonia, Estado Integral e guerra de posição,
por exemplo, podem ser pensados como uma tradução, para o terreno da luta
política concreta, das referidas reflexões filosóficas. Em outras palavras, existe um
nexo fundamental entre as reflexões filosóficas de Gramsci e sua teoria política. Por
isso, investigar sua reflexão política descolada de suas reflexões filosóficas acarreta
um duplo problema: não captar aquilo que há de filosofia política nessas reflexões e
não estabelecer os nexos daquilo que há de político nas reflexões filosóficas de
Gramsci com sua teoria política. Uma leitura, portanto, que vincule e articule o lugar
da política nas reflexões filosóficas de Gramsci com sua teoria politica é mais
apropriada para a reconstrução da complexa reflexão política elaborada por este
autor.
Dito isso, agora sim é possível demonstrar a especificidade da pergunta e da
pesquisa, enunciando de forma mais precisa o caminho investigativo percorrido.
Para fins didáticos, de exposição e metodológicos, dividiu-se o pensamento político
de Gramsci em duas partes: suas reflexões filosóficas e sua teoria política
(hegemonia, Estado, guerra de posição etc). Embora essa divisão não seja imune a
problemas, ela permite uma investigação sistemática do pensamento político de
Gramsci. Portanto, o caminho percorrido pela presente investigação foi, em primeiro
lugar, concentrar-se em pesquisar o lugar da política nas suas reflexões filosóficas.
Em seguida, a política foi investigada, digamos assim, em seu lugar tradicional. Para

16

Entre esses autores ver COUTINHO, 2011, p. 149.
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isso, concentramos a pesquisa no conceito mais abrangente da teoria política de
Gramsci: o conceito de Hegemonia.17
Essa divisão visa dar conta de um dos principais argumentos a ser exposto
nessa dissertação: a reflexão política de Gramsci é composta pela articulação
dessas duas dimensões de sua obra, as reflexões filosóficas e aquilo que se pode
chamar de sua teoria política. Em outras palavras, a reflexão política de Gramsci
constitui-se na articulação da filosofia da práxis, pensada, sobretudo, como filosofia
política, com sua teoria política, na qual se destaca o conceito de hegemonia. Nesse
sentido, a lógica da presente dissertação ancora-se no argumento de que, apesar da
exposição fragmentada dos Cadernos do cárcere e de seu caráter inacabado, chega
a impressionar como, ao longo de milhares de páginas, por trás dessa exposição
fragmentada, Gramsci revela uma concepção de mundo coerente, uma singular
mentalidade, uma singular “politização” da história e da realidade social.
Por isso, importantes determinações do conceito de hegemonia só podem ser
compreendidas no contexto de uma filosofia da práxis. Diz Gramsci no estratégico
parágrafo 12 do Caderno 11: “É por isso que se deve chamar atenção para o fato de
que o desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, para além do
progresso político-prático, um grande progresso filosófico”.18 A própria filosofia da
práxis é do que o desenvolvimento, no plano filosófico e historiográfico, do conceito
político de hegemonia. Argumento que está na articulação das reflexões filosóficas
com a teoria política a chave para entender a reflexão política für ewig elaborada por
Antônio Gramsci em seus Cadernos do cárcere. O entendimento do pensamento
político de Gramsci não poderá limitar-se à sua teoria política, pois na filosofia da
práxis encontram-se algumas das mais importantes determinações da sua reflexão
política. Dai provém, inclusive, o caráter für ewig de suas reflexões.
A tradução e o diálogo entre as reflexões mais filosóficas de Gramsci e sua
teoria política, ou seja, a reconstituição dos nexos entre essas duas dimensões de
seu pensamento político constitui-se num enorme desafio. Esse desafio é tarefa
coletiva e demorada. Esta dissertação coloca-se longe da pretensão de esgotar o
tema. Trata-se apenas de contribuir na elaboração de apontamentos preliminares,
como gostava de dizer Gramsci.

17

A centralidade do conceito de hegemonia no pensamento político gramsciano é tese bastante
difundida. Ver, por exemplo, (GRUPPI, 1978; COUTINHO 1999).
18
CC, 1, 104.
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Em uma pesquisa sobre a política nos Cadernos de Gramsci, não se poderia
deixar de embasar os comentários, argumentos, análises, comparações, sínteses e
sistematizações, produzidas nesta dissertação, no texto do próprio Gramsci, ou seja,
os Cadernos do cárcere. Por isso, ao longo das investigações que se concentraram
nos Cadernos de Gramsci, selecionou-se uma expressiva quantidade e qualidade de
passagens nas quais a política é elaborada. Nesse sentido, além da literatura sobre
o pensamento político de Gramsci, concentramo-nos na análise e articulação dessas
passagens. Portanto, o leitor perceberá a opção metodológica de construir uma
dissertação fartamente ancorada no texto do próprio autor, como não poderia ser
diferente, em se tratando de uma pesquisa sobre a política nos Cadernos de
Gramsci.
Para dar conta desta proposta, a exposição dos resultados desta dissertação
será organizada tendo como pano de fundo a articulação de dois capítulos. O
primeiro será dedicado a investigar o lugar da política nas reflexões filosóficas de
Gramsci. Já o segundo será dedicado ao conceito de hegemonia, central para
entender sua teoria política.
O primeiro capítulo foi dividido em três seções. Na primeira seção, serão
investigadas e analisadas as relações entre política e história. Trata-se,
fundamentalmente, de investigar o lugar da política na concepção de história de
Gramsci. A segunda seção refere-se à investigação das relações entre política e
filosofia. Foi o próprio Gramsci quem colocou no centro da filosofia da práxis a
equação filosofia-política: “Desta forma, chega-se também à igualdade ou equação
entre ‘filosofia e política’, entre pensamento e ação, ou seja, a uma filosofia da
práxis”.19 Já na terceira seção, será analisada a concepção de ciência e teoria do
conhecimento elaborada por Gramsci. Será visto como essa teoria do conhecimento
vai representar uma “politização” da noção de ciência e, ao mesmo tempo, a
construção de critérios epistemológicos para a formulação de uma “ciência da
política”. Gramsci construirá essa perspectiva a partir de um duro debate dentro do
próprio marxismo. Seu interlocutor, presente em praticamente todo Caderno 11, será
o teórico bolchevique Nikolai Bukharin. De fato, sua “ortodoxa” interpretação do
marxismo como uma sociologia e, portanto, vinculada à concepção de ciência
oriunda das ciências naturais, será fortemente contestada por Gramsci.
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O segundo capítulo, sobre o conceito de hegemonia, também foi dividido em
três seções. Essas seções focam o estudo do conceito de hegemonia a partir de
seus dois principais desdobramentos: a teoria do Estado, e a nova estratégia da
revolução para as sociedades “ocidentais”: a guerra de posição. Nesse sentido, a
primeira seção será dedicada a considerações inicias sobre o conceito de
hegemonia. Trata-se, sobretudo, de uma espécie de “preparação de terreno” para
facilitar a abordagem das questões relacionadas ao Estado e a revolução. A
segunda seção será dedicada à teoria do Estado. Além da famosa teoria do Estado
ampliado, outros significados e vocabulários da teoria do Estado de Gramsci serão
investigados. Entre eles, as noções de Estado ético, Estatolatria e Estado educador.
Já a terceira seção será dedicada ao estudo do conceito de guerra de posição. Por
tratar-se de uma seção um pouco mais extensa que as demais, e também por
razões didáticas, optamos por dividi-la em duas subseções. Na primeira, serão
apresentados comentários de caráter preliminar que ajudam a entender,
contextualizar, explicar as principais questões em torno do conceito de guerra de
posição. A segunda será dedicada a investigar os principais significados do conceito
de guerra de posição. Trata-se de um esforço no sentido de definir tal conceito.
Nas considerações finais serão reforçados e sistematizados os nexos entre o
lugar da política nas reflexões filosóficas de Gramsci e sua teoria política.
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CAPÍTULO 1: O LUGAR DA POLÍTICA NAS REFLEXÕES FILOSÓFICAS DE
GRAMSCI
Na introdução sustentou-se que as reflexões filosóficas de Gramsci,
desenvolvidas, sobretudo, nos Cadernos 10, 11 e 16, são, no fundo, uma reflexão
filosófica sobre a política, ou, como será visto adiante, sobre as possibilidades da
política.20 O próprio nome filosofia da práxis, adotado por Gramsci, já sinaliza tratarse de uma reflexão na qual a política ocupa um lugar decisivo. Frosini (2010)
corrobora essa avaliação quando sustenta, no artigo “O Neoidealismo Italiano e a
elaboração da Filosofia da Práxis”, que a nova concepção filosófica produzida por
Gramsci será estruturalmente uma concepção política, uma reflexão sobre
hegemonia. Diz Frosini:
Em resumo, a originalidade filosófica do marxismo reside, esta me
parece ser a última palavra de Gramsci a respeito, em ter lido a
“tradutibilidade das linguagens” (Hegel) de modo realista (não
especulativo), graças à “imanência historicista ou realista” (Ricardo),
produzindo assim uma nova concepção filosófica que,
estruturalmente, será uma política, uma hegemonia.21

Nesse sentido, a pergunta a respeito do lugar da política nas reflexões
filosóficas de Gramsci, que ocupa uma posição central na presente investigação, é
pertinente. O que há de reflexão política nos Cadernos 10, 11 e 16? Como esses
escritos ajudam a entender o lugar da política no conjunto dos Cadernos do cárcere?
Essa pergunta desloca a pesquisa sobre o pensamento político de Gramsci para
outro lugar. Em geral, os pesquisadores e intérpretes de Gramsci procuram a
reflexão política do marxista italiano em sua teoria do Estado, no conceito de guerra
de posição, na teoria da hegemonia etc. Não se trata de discordar da importância
deles fazerem isso; ao contrário, a presente investigação também enfrentará essa
pesquisa em seu segundo capítulo. No entanto, neste capítulo, a política em
Gramsci será investigada por outro caminho, nas suas reflexões filosóficas. Essa
investigação será conduzida através da articulação de três dimensões estratégicas
de sua obra: a concepção de história, a noção de unidade entre teoria e prática e a
crítica ao marxismo de Nikolai Bukharin. Essas três dimensões aqui escolhidas estão
intimamente articuladas. Por isso, a exposição delas tem um sentido de
20
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complementariedade. Será a consideração, portanto, do conjunto dessas três
dimensões que revelará os principais aspectos do importante lugar da política nas
reflexões filosóficas de Gramsci.
Nos três Cadernos supramencionados, pode-se considerar que as reflexões
filosóficas de Gramsci expressam uma concepção original do marxismo. Essas
reflexões nutrem-se de uma revalorização da influência de Hegel no pensamento
marxista, da apropriação criativa do “filósofo” David Ricardo e de duas interlocuções
fundamentais, uma com o neoidealismo italiano, representado por Benedetto Croce,
e outra com o marxismo mecanicista, do teórico bolchevique Nikolai Bukharin.
Cabe, aqui, destacar que o diálogo crítico que Gramsci estabeleceu com seus
interlocutores é travado e marcado por uma postura que tanto atesta a sua
honestidade intelectual como possui um importante valor metodológico para a
pesquisa de um modo geral. Diz Gramsci:
Não é muito “científico” (ou, mais simplesmente, “muito sério”)
escolher os adversários entre os mais estúpidos e medíocres; ou,
ainda, escolher entre opiniões dos próprios adversários as menos
essenciais e as mais ocasionais, presumindo assim ter “destruído”
“todo” o adversário porque destruiu uma sua opinião secundária e
acidental, ou ter destruído uma ideologia ou uma doutrina porque se
demonstrou a insuficiência teórica de seus defensores de terceira ou
quarta categoria. E mais: “deve-se ser justo com os adversários”, no
sentido de que é necessário esforçar-se para compreender o que
eles realmente quiseram dizer, e não fixar-se maliciosamente nos
significados superficiais e imediatos das suas expressões. Isto é
válido sempre que o fim proposto seja o de elevar o tom e o nível
intelectual dos próprios seguidores, e não o fim imediato de criar um
deserto em torno de si a qualquer custo.22

Portanto,

as

três

partes

seguintes

deste

capítulo

vão

referir-se,

respectivamente, às três referidas dimensões estratégicas de sua filosofia política:
concepção de história, noção de unidade entre teoria e prática e a crítica ao
marxismo de Bukharin.
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1. RELAÇÕES DE FORÇA E HISTORICISMO: O LUGAR DA POLÍTICA NA
CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA DE GRAMSCI
Gramsci elaborou, em seus Cadernos do cárcere, uma concepção de história
na qual a política ocupa um lugar decisivo. Para explicar os principais elementos
dessa concepção, serão analisados e priorizados três aspectos fundamentais: 1) o
conceito de política em Gramsci e sua interconexão com o conceito de bloco
histórico; 2) o conceito de relação de força; 3) a noção de historicismo articulada
com a crítica à concepção de história de Benedetto Croce.
É necessário deixar claro que o conceito de política a ser aqui destacado,
conforme Gramsci o faz frequentemente, não se refere a Estado, partido, governo,
eleições. Embora Gramsci também trate da política como Estado, partido, governo e
eleições, conforme veremos mais adiante, o conceito de política em Gramsci, aqui
resgatado, diz respeito à capacidade da ação humana, consciente ou não, coletiva e
individual, de interferir no curso da história. Dizer que a política ocupa um lugar
decisivo na concepção de história formulada por Gramsci não significa, da parte
dele, aderir ao voluntarismo, ao irracionalismo, à defesa da autonomia da política, ou
mesmo à determinação da economia pela política. Para Gramsci, as realidades
históricas caducam, perecem, transformam-se, são construções, dependem sempre
da intervenção humana, das resultantes das variadas dimensões de relações de
força, da organização e consciência dos grupos sociais e da práxis dos seres
individual e coletivo. Por isso, a história não é algo estático, evolutivo, cíclico,
teleológico ou mesmo natural. Ao contrário, foi exatamente contra essas visões que
Gramsci constrói sua filosofia da história na qual a política ocupa um lugar decisivo.
Para Gramsci, o movimento da história não é comandado por leis naturais, objetivas,
que a priori explicariam e preveriam seu desenrolar. Se assim o fosse, a política
nada poderia fazer diante de tais leis.
Isso não significa que Gramsci abandone determinado uso da ideia de
necessidade e estrutura. Ele mesmo sustenta que a vontade, mesmo a coletiva,
além de não “poder tudo”, está intimamente ligada às necessidades e estruturas. Ele
também reconhece que há ou pode haver racionalidade na ação humana. No
entanto, a história é sempre relativamente aberta, tem sempre uma “dose” de
imprevisibilidade e é um processo de disputa e construção de hegemonias. As
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coisas se passam como se as estruturas ou necessidades precisassem sempre de
uma tradução, como se permitissem sempre várias possibilidades de tradução,
cabendo à luta política, à disputa de hegemonia, efetuar tal tradução: “a realidade é
rica das mais bizarras combinações”.23 Por isso, essas traduções, que viabilizam
sínteses, não podem ser previstas cientificamente, já que dependem da luta política.
O critério da verdade histórica, da racionalidade, é também uma construção política:
Só a luta, com seu resultado, mas nem sequer com seu resultado
imediato e sim com aquele que se manifesta numa vitória
permanente, dirá o que é racional ou irracional, o que é “digno” de
vencer porque a seu modo continua e supera o passado.24

Nesse sentido, a valorização, nos Cadernos, de uma “subversão da práxis”25,
nada mais é do que uma crítica à visão determinista e sua causalidade mecânica, e,
portanto, é uma valorização da intervenção humana na produção da história.
Intervenção que inviabiliza, como veremos a seguir, a previsão do desenrolar da
história. Diz Gramsci:
Na história real, a antítese tende a destruir a tese, a síntese será
uma superação, mas sem que se possa estabelecer a priori o que
será “conservado” da tese na síntese, sem que se possa “medir” a
priori os golpes como em um ringue convencionalmente regulado.26

Essa concepção exposta acima, quando articulada ao conceito de relação de
força, ganha ainda mais nitidez e reforça o lugar decisivo da política na concepção
de história de Gramsci. Nessa direção, é valiosa uma passagem inserida no
parágrafo 16 do Caderno 13, que, apesar de ocupar apenas duas linhas, talvez seja
um dos momentos de melhor condensação da “mentalidade” de Gramsci, de sua
concepção de história, do lugar decisivo da política. Diz Gramsci: “a realidade é uma
relação de forças em contínuo movimento e mudança de equilíbrio”.27 No fundo, a
história, que Gramsci chama nessa passagem de realidade aparece no seu caráter
caduco, “provisório”, desnatuzalizado, pois muda de equilíbrio, está em contínuo
movimento, é relação de forças, ou seja, depende também da política. Não seria
forçado aproximar essa concepção de história de Gramsci com a de outro intelectual
marxista: Walter Benjamin. Em suas “Teses sobre o conceito de história”, Benjamin
23
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sustenta, assim como Gramsci, que a história não só poderia ter tido desfechos
distintos dos que efetivamente teve, mas também poderia e pode ser contada,
através da historiografia, de maneiras diferentes.28 Ou seja, os “vencedores” criam a
sua versão da história, mas, na realidade, a versão da história está inserida nas
disputas de hegemonia. Para Benjamin e Gramsci, a história pode ser resgatada do
ponto de vista dos subalternos.
A partir do que foi dito até aqui, é possível sustentar que Gramsci
refletiu sobre as possibilidades da política. Ou seja, por trás de sua
insistência em analisar as relações de força que atuam na história estava uma
investigação que visava conhecer a capacidade da ação política incidir e traduzir
uma estrutura social, e, inversamente, esta última constranger ou condicionar as
ações da práxis política em cada situação concreta. Nesse sentido, pensar as
possibilidades da política significa pensar as possibilidades da intervenção humana
consciente moldar, construir e influenciar a realidade em movimento. Ao final do
parágrafo 17 do Caderno 13, fundindo, de forma magistral, o dirigente político e o
teórico do poder, Gramsci analisa o sentido mais geral do conceito de relações de
força. Diz ele:
Elas mostram quais são os pontos de menor resistência, nos quais a
força da vontade pode ser aplicada de modo mais frutífero, sugerem
as operações táticas imediatas, indicam a melhor maneira de
empreender uma campanha de agitação política, a linguagem que
melhor será compreendida pelas multidões, etc.29

A noção de relação de forças é, sem dúvida, um dos principais elementos
para a compreensão da história e da realidade política, e, ao mesmo tempo, para a
formulação de estratégias de transformação social. Essa análise permite superar
duas concepções equivocadas da disputa de hegemonia. O utopismo, a utopia sem
mediação com a realidade, portanto incapaz de incidir sobre ela, confundindo
excessivamente vontade e realidade, através de um radicalismo verbal incapaz de
compreender as mediações necessárias para transformar o radicalismo em
radicalidade. O outro equívoco é o pragmatismo político. Baseado em uma suposta
análise realista das relações de força, rende-se à “arte do possível” e abdica da
disputa de hegemonia. Ambas as perspectivas são, se analisadas com atenção,
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“conservadoras”, já que enfraquecem as possibilidades da política. Por isso, o
proposito do realismo utópico de Gramsci de analisar a situação política e as forças
que se enfrentam significa construir uma eficaz mediação entre dois componentes
aparentemente contraditórios, mas que em Gramsci são articulados: utopia e
realismo, otimismo da vontade e pessimismo da razão.
Para que fique claro, se a realidade histórica é concebida como movimento e,
em parte, produto da práxis humana, então, ela é, em alguma medida, uma disputa.
As resultantes dessas disputas, por mais que definam uma hegemonia, nunca são
puras, pois contêm os elementos conflitantes das relações de força presentes no
processo histórico das formações sociais. Por isso, a realidade, para Gramsci, para
além de uma dimensão mais permanente, era, sobretudo, um dever ser, um tornarse, resultado de relações de força passadas e presentes. Portanto, o dever ser é
uma realidade, uma disputa e, a rigor, para Gramsci é impossível “viver” sem
interferir na sua construção. Nesse sentido, ao abordar, inúmeras vezes, o tema do
dever ser (utopia), Gramsci colocava-se em uma perspectiva realista, já que o dever
ser é uma disputa que depende, em certa medida, da práxis humana. As ações e
lutas políticas do presente, conscientemente ou não, ajudarão a construir o dever
ser. Essa é uma das razões pela qual em Gramsci, não se pode “separar”, a não ser
por razões metodológicas, ciência e política, pois essas dimensões são constitutivas
da história e fundamentais para sua compreensão. Voltaremos a essa questão na
seção dedicada a investigar a crítica de Gramsci a Bukharin.
Por outro lado, Gramsci não pensa que as relações de força eram apenas o
lugar da vontade, da política, do arbítrio etc. Ao analisar as relações de força, além
da distinção de seus variados níveis (estrutural, político e militar), ele chama a
atenção para a existência de uma dimensão da realidade que chama de “realidade
rebelde”, porque não muda e pode, inclusive, ser medida com os métodos das
ciências naturais.30 Trata-se, claramente, de uma dimensão da realidade ligada à
estrutura econômica, ao desenvolvimento das forças materiais de produção. Nos
Cadernos do cárcere, Gramsci chegou a dar algum tratamento às questões ligadas à
economia, seja no Caderno 22, Americanismo e fordismo, seja nas notas do
Caderno 10, intituladas “Pontos de meditação para o estudo da economia”, em que
ensaia uma interpretação da obra de David Ricardo, ou na formulação do conceito
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de “mercado determinado”.31 No entanto, o correto é dizer que a economia não foi o
objeto de Gramsci, mas isso não significa que ele a subestimou, apenas debruçouse sobre outras questões. Em toda a sua produção carcerária, ele valoriza a
economia e identifica seus nexos com a política, história e cultura. Todo o seu
debate com a concepção de história de Croce, como veremos mais à frente, não tem
outro sentido senão criticá-la como algo especulativo. Veja-se, por exemplo, a
seguinte provocação que Gramsci faz a Croce: “no devir, ele vê o próprio devir ou o
‘conceito’ de devir?”.32 O marxista italiano chegou a chamar sua concepção de
história de imanência realista.33 Tal realismo inegavelmente incluía a economia. Não
fazê-lo resultaria em uma concepção especulativa da história.
Como pode alguém que valorizou a noção de práxis, chegou mesmo a propor,
iniciar, continuar a construção de uma filosofia da práxis, subestimar a estrutura
econômica? A noção de práxis, isto é, “a relação entre vontade humana
(superestrutura) e a estrutura econômica”,35 contém em si mesma uma concepção
que articula estrutura e superestrutura. É a práxis que é construtora da história, do
mundo social e político: ela “interfere na realidade”, é ela mesma uma realidade,
acelera as mudanças e dá um sentido ao sentido da história. No fundo, práxis em
Gramsci é uma ação intencional com relação a fins políticos soldada às
necessidades objetivas históricas. Nesse sentido, não é nem estrutura nem
superestrutura, nem teoria nem prática, mas a fusão de ambas. No fundo, Gramsci
evitou pensar uma estrutura separada das outras dimensões da realidade. A própria
estrutura era vista por ele como uma relação social, que, embora mais permanente,
não tinha o poder de determinar as formas superestruturais. Além disso, a própria
superestrutura também reage sobre a estrutura. Pergunta Gramsci:
A afirmação das Teses sobre Feuerbach, de que “o educador deve
ser educado”, não coloca uma relação necessária de reação ativa do
homem sobre a estrutura, afirmando a unidade do processo do real?
O conceito de “bloco histórico”, construído por Sorel apreende
plenamente esta unidade defendida pela filosofia da práxis.36

Gramsci formula o conceito de bloco histórico exatamente para dar conta de
uma concepção de história que articula estrutura e superestrutura. Além da
31

CC, 1, 194-195, 318, 346, 446-447.
CC, 1, 310
33
CC, 1, 317.
35
CC, 1, 237.
36
CC, 1, 265.
32

25

formulação deste conceito, não foram poucos os momentos em que Gramsci alerta
que a separação das diversas dimensões da realidade é apenas metodológica. Ou
seja, “para a filosofia da práxis o ser não pode ser separado do pensar, o homem da
natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto”.37 Dizer que a separação é
metodológica não significa que não há diferenças entre as partes da realidade. A
relação é de unidade-distinção. Em outras palavras, dizer, por exemplo, que a
separação entre Estado e sociedade civil é metodológica não significa sustentar uma
identidade entre eles, o que implicaria em uma visão autoritária. Mas também não
significa sustentar uma separação rígida, como faz a visão liberal. Repita-se: a
relação é de unidade-distinção. Essa concepção foi fundamental para Gramsci
construir uma reflexão política que quis evitar dois erros comuns: pensar a política
como epifenômeno da economia, ou como atividade autônoma. Apesar de a política
ter suas especificidades, seu conhecimento só é plenamente possível mobilizando
também uma visão de totalidade. Para entender melhor essa concepção, de
interconectar ou não separar política, economia, história, filosofia, enfim, estrutura de
superestrutura, é preciso entender o duplo movimento metodológico proposto por
Gramsci:
Buscar a real identidade na aparente diferenciação e contradição, e
descobrir a substancial diversidade por trás da aparente identidade é
a mais delicada, incompreendida e, contudo, essencial capacidade
do crítico das ideais e do historiador do desenvolvimento social.38

Esse tipo de visão permite, ao mesmo tempo, uma valorização das
especificidades das partes, assim como uma concepção não fragmentária da
realidade. Ou seja, assim como não é possível cancelar o momento da unidade e
separar rigidamente as partes da “realidade”, também não é possível cancelar o
momento da distinção, pois as partes, embora componham uma totalidade e sejam
afetadas entre si, também são compostas por uma singularidade. Nesse sentido, a
política (práxis) além de ser uma dimensão especifica da realidade, que, por isso,
merece uma investigação específica, é, ao mesmo tempo, para Gramsci, o cimento,
a liga, a tradução da conexão entre filosofia, história e economia. Uma imagem
utilizada por Gramsci nos Cadernos e já ressaltada por autores brasileiros como
Soares (2002) e Bianchi (2008) é a do centauro maquiavélico: metade humana,
37
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metade ferina. Para Soares (2002), a metáfora do animal mitológico representa um
recurso metodológico para mostrar sua dimensão de unidade e, ao mesmo tempo,
distinção, isto é, ao mesmo tempo em que as partes, ferina e humana são
diferentes, elas fazem parte de um todo.39 Nesse exemplo, a separação radical, ou
quebra da unidade, mostra-se inviável, já que representaria a morte da natureza
dúplice do centauro maquiavélico. Diz Gramsci a respeito dessa natureza dúplice,
que também corresponde à dupla perspectiva da arte política:
Ferina e humana, da força e do consenso, da autoridade e da
hegemonia, da violência e da civilidade, do momento individual e
daquele universal (da “igreja” e do “estado”), da agitação e da
propaganda, da tática e da estratégia, etc.”40

Essa concepção permitiu a Gramsci não apenas criticar a separação (só
distinção) de economia, história e política, como também a determinação da
economia sobre as demais partes da totalidade. Por isso, pôde enfrentar a difícil
tarefa de elaboração de uma ciência da política, entendida como ciência humana,
interconectada à história e à economia. Gramsci não deixa de ser taxativo quanto ao
caráter reciproco e inter-relativo da relação estrutura / superestrutura:
Mas, além disso, não é verdade que a filosofia da práxis “destaque” a
estrutura das superestruturas; ao contrario, ela concebe o
desenvolvimento das mesmas como intimamente relacionado e
necessariamente inter-relativo e recíproco.41

Por isso, Gramsci pôde aprofundar uma concepção já exposta por Marx, em
“O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, na qual o homem é produtor ativo da história,
embora condicionado por estruturas e necessidades.42 Porém, mesmo as estruturas
estão em movimento, são “uma relação social” e apenas fixam os limites das
disputas pelas diversas formas superestruturais correspondentes a tais estruturas.
Ou seja, o movimento dialético da realidade é, ao mesmo tempo, produto de “leis”,
condicionamentos estruturais e também da ação de sujeitos (Política), uma
construção humana condicionada por aquilo que Gramsci vai chamar de “realidade
rebelde”. Por isso, Gramsci foge de concepções irracionalistas, pois confere sentido
à história, embora ela não tenha um (único) sentido. As consequências dessa
39
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concepção na formulação de uma teoria política serão enormes. Duas chamam a
atenção: o abandono de uma concepção de história fatalista, segundo a qual o
socialismo aconteceria independente da vontade dos homens, como lei “objetiva”,
em uma questão de tempo, tipo: “eu estou momentaneamente derrotado, mas a
força das coisas trabalha por mim a longo prazo” 43; além disso, sua reflexão produz
uma enorme valorização da arte política, pois, como disse, as estruturas, que
existem, podem ser expressas por combinações de inúmeras formas ético-políticas.
Portanto, será a luta política, a disputa de hegemonia que definirá essas formas.
Essa concepção de história na qual a política ocupa um lugar decisivo foi
extremamente valorizada por Gramsci. Numa passagem dos Cadernos do Cárcere
que rendeu e rende, ainda hoje, uma vasta literatura de comentários, críticas,
réplicas, esclarecimentos, Gramsci, ao referir-se à expressão até então definidora do
marxismo, “materialismo histórico”, sustenta que deveria colocar-se ênfase no
segundo termo (histórico) e não no primeiro (materialismo). Em seguida, nessa
mesma passagem, Gramsci chega a definir a filosofia da práxis, ou seja, o marxismo
como sendo um historicismo absoluto. Embora essa passagem guarde um evidente
tom de polêmica, apesar disso, ela revela também a importância dada por Gramsci à
historicidade da realidade humana. Diz Gramsci:
Foi esquecido que, numa expressão muito comum, dever-se-ia
colocar o acento no segundo termo, “histórico”, e não no primeiro, de
origem metafisica. A filosofia da práxis é o historicismo absoluto, a
mundanização e terrenalidade absoluta do pensamento, um
humanismo absoluto da história. Nesta linha é que deve ser buscado
o filão da nova concepção de mundo.44

Antes de analisar essa passagem e principalmente a polêmica questão do
historicismo em Gramsci, deve-se ressaltar que a forte carga negativa atribuída por
Gramsci ao materialismo insere-se em sua crítica veemente a determinadas
correntes do marxismo. Segundo Gramsci, muitas dessas correntes são tão mais
ortodoxas à medida que são mais materialistas. A questão da ortodoxia, no geral,
era mal colocada, já que ser ortodoxo, para Gramsci, não reside tanto no grau de
materialismo da filosofia da práxis, ou mesmo no método, para falar nos termos de
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Lukács45, muito menos na fidelidade à matriz de verdade do chamado marxismoleninismo. A ortodoxia do marxismo para Gramsci significa que a filosofia da práxis é
uma concepção de mundo original, expansiva, capaz de organizar uma nova
civilização e, por isso, não precisa de sustentáculos fora de si mesma, seja no
positivismo, seja no idealismo. Isso não significa que a filosofia da práxis não deve
dialogar com outras correntes, ou que ela não seja uma síntese de movimentos
culturais, filosóficos, políticos, econômicos e científicos anteriores ao seu
surgimento. A questão decisiva, para Gramsci, é que ela não pode ancorar-se,
devido às suas pretensões e robusteça, em outros sistemas filosóficos, pois, ao
proceder dessa maneira, abdicaria a própria disputa de hegemonia que visa
transformar a filosofia da práxis em cultura hegemônica.
Retomando a questão do historicismo, essa expressão tem causado uma
série de polêmicas entre os interpretes da obra de Gramsci. Muitas delas revelam
diferentes interpretações, outras são apenas terminológicas. Embora exista uma
história da corrente filosófica historicista, com seus variados significados, como bem
relatou Benedetto Croce (1938), em seu História como História da Liberdade,
Gramsci parece construir uma concepção própria de historicismo. Era comum
Gramsci referir-se a termos ou conceitos clássicos ou já elaborados por outros
autores e imprimir a eles uma marca própria. Foi assim com a noção de sociedade
civil, imanência, hegemonia, historicismo, revolução passiva etc. No caso da
expressão historicismo, Gramsci parece ter sido influenciado por uma cultura Italiana
historicista, sobretudo pelo próprio Croce. Entretanto, deve-se ressaltar a elaboração
por parte de Gramsci de um historicismo próprio.
Uma das características principais do “historicismo de Gramsci” é colocar a
política na base da filosofia da práxis, reforçando, portanto, o argumento do lugar
decisivo da política em sua concepção de história. Gramsci insistiu, em seus
Cadernos, na tentativa de fugir de duas concepções de história que ele considerava
equivocadas: o idealismo ou neoidealismo italiano, representado, sobretudo, por
Croce, e o marxismo mecanicista representado por Bukharin. É exatamente isso que
Gramsci sustenta na estratégica passagem contida no parágrafo 59 do Caderno 11.
Na visão de Gramsci, para escapar do solipsismo, tarefa impossível nos marcos de
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uma concepção idealista, e ao mesmo tempo das concepções mecanicistas, era
preciso pensar de modo historicista. Em seguida, Gramsci associa pensar de modo
historicista com a colocação da política na base da filosofia da práxis. Diz Gramsci:
Deve-se colocar o problema de modo “historicista” e,
simultaneamente, colocar na base da filosofia a “vontade” (em última
instância, a atividade prática ou política), mas uma vontade racional,
não arbitrária, que se realiza na medida em que corresponde às
necessidades objetivas históricas.46

Aquilo que Gramsci chama de vontade racional significa uma vontade que foi
acolhida, que se torna cultura, “um bom senso, uma concepção de mundo, com uma
ética conforme a estrutura”.47 Ou seja, não uma vontade individual, uma veleidade,
mas uma vontade coletiva conectada às necessidades históricas, porque gerou uma
norma de conduta, porque se tornou história. O critério decisivo para o
estabelecimento do que é necessário, portanto, daquilo que se torna história,
reafirmando aquilo que já foi dito, será a disputa política, já que, para Gramsci, “não
existe uma ‘realidade’ em si mesma, em si e para si, mas em relação histórica com
os homens que a modificam”.48
Como disse acima, Gramsci construiu uma concepção de historicismo própria.
Essa concepção, entre outras interlocuções, foi erguida a partir de uma crítica à
concepção de história de Benedetto Croce. Foge dos objetivos da presente
investigação uma abordagem detalhada dos muitos aspectos que compõem essa
crítica. No entanto, pelo menos três aspectos diretamente implicados ao nosso
objeto, a política, não poderão deixar de ser analisados, ainda que brevemente: o
caráter reformista da concepção de história de Croce; as digitais de uma teoria da
história com meta predeterminada; e a absorção do conceito de história ético-política
produzida pela filosofia da práxis através da teoria das superestruturas.
Gramsci considerava Croce um líder das tendências revisionistas, chega a
fazer referência a uma correspondência de Georges Sorel a Croce, de 9 de
setembro de 1899, na qual dizia Sorel: “Bernstein acaba de me escrever que ele
indicou na Neue Zeit, n° 46, que se inspirou, em certa medida, nos seus trabalhos”. 49
Gramsci identificará essa dimensão reformista em Croce a partir de uma análise de
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sua teoria da história e de, sobretudo, sua concepção da dialética. A formulação da
teoria da “dialética dos distintos”, produzida por Croce, visava um enfraquecimento
da antítese, do papel e força do negativo na história, levando a uma consequente
moderação política. De fato, para Gramsci, embora realmente haja também distintos,
e não apenas opostos, só existe dialética dos opostos. Croce queria manipular, a
partir de recursos meramente intelectuais, o processo histórico, suas razões, além
de intelectuais eram também políticas, visavam enfraquecer o marxismo e “chegar à
liquidação do materialismo histórico”.50 Gramsci é taxativo ao associar a concepção
de história de Croce com o reformismo, o que não era propriamente um elogio. Diz
Gramsci:
O historicismo de Croce seria, portanto, nada mais do que uma
forma de moderantismo politico, que coloca como único método de
ação política aquele no qual o progresso e o desenvolvimento
histórico resultam da dialética de conservação e inovação. Na
linguagem moderna, esta concepção se chama reformismo.51

Curiosamente, o próprio Gramsci tem sido interpretado em uma chave
reformista ou pelo menos como inspirador de um reformismo. Já pelo título “Por um
novo reformismo”, fica clara a intenção do gramsciano Guissepe Vacca (2009). No
Brasil, também não são poucos os autores que interpretam a obra de Gramsci em
uma chave reformista.52 Levando em consideração a passagem citada acima, tornase insustentável ou pelo menos problemática essa interpretação. Serão analisadas,
no segundo capítulo dessa dissertação, na parte dedicada à teoria da revolução, as
consequências e conexões deste debate com as noções de guerra de posição e
estratégia do ataque frontal. Por ora, cabe apenas localizar um momento do
pensamento gramsciano no qual o autor critica, expressamente, a concepção
reformista. A crítica à dimensão reformista da concepção de história de Croce revela
também uma característica geral dos Cadernos de Gramsci: uma visão abrangente
50
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da política. Isso significa que suas críticas, como no caso do reformismo de Croce,
não se concentram em aspectos que poderíamos chamar de “pequena política”,
acusações, intrigas, posicionamentos pontuais; ao contrário, Gramsci tinha uma
enorme vocação para as questões gerais, para os temas da “grande política”. 53 Ao
localizar o caráter reformista da concepção de história de Croce na sua
compreensão da dialética dos distintos, Gramsci eleva o tom do debate,
característica nem sempre comum em se tratando de dirigentes políticos
comunistas.
Outro elemento importante da crítica de Gramsci à concepção de história de
Croce refere-se ao tema de uma história com meta predeterminada. Apesar dos
esforços verbais de Croce para negá-la, para Gramsci, no fundo, ao estabelecer
uma ideia de “regras do jogo”, Croce não pode deixar de fazer referência a uma
história com meta predeterminada. Considerar certas regras como “naturais” congela
as relações de força, tende a enfraquecer a antítese, já que esta “precisa fazer
concessões” para respeitar tais “regras do jogo”. Gramsci volta a considerar também
essa concepção como uma concepção reformista:
Mas luta, “os golpes não são dados de comum acordo”, e toda
antítese deve necessariamente colocar-se como antagonista radical
da tese [...] conceber o desenvolvimento histórico como um jogo
esportivo, com seu árbitro e suas normas preestabelecidas a serem
lealmente respeitadas, é uma forma de história com meta
predeterminada [...] é uma ideologia que tende a enfraquecer a
antítese, a fragmentá-la numa longa série de momentos, isto é, a
reduzir a dialética a um processo de evolução reformista “revoluçãorestauração”, na qual apenas o segundo termo é válido.54

O terceiro aspecto da crítica de Gramsci a concepção de história de Croce
refere-se à noção de história ético-política. Para Gramsci, essa noção não era uma
banalidade, ao contrário, a filosofia da práxis não a rejeita por completo, apesar do
seu caráter especulativo e da hipóstase do momento da hegemonia. Seus méritos
residem na valorização da dimensão cultural, da hegemonia, dimensões que a
filosofia da práxis absorve e retrabalhará na teoria das superestruturas. O equívoco
da concepção de história de Croce refere-se ao seu caráter especulativo:
A filosofia da práxis, portanto, criticará como indevida e arbitrária a
redução da história à simples história ético-política, mas não excluirá
53
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esta última. A oposição entre o crocianismo e a filosofia da práxis
deve ser buscada no caráter especulativo do crocianismo.55

Dito isso, para encerrarmos esta seção, na visão de Gramsci a história não
era um ponto de partida, mas sim de chegada, um devir construído pela ação
humana. Embora ela não possa tudo, porque condicionada por estruturas, no fundo,
é essa ação humana que traduz as possibilidades inerentes a uma dada estrutura
social. A concepção de história que emerge dos Cadernos de Gramsci é a de uma
história desnaturalizada, implicada pela política, atividade, por excelência da
desnaturalização. Dirá Gramsci num trecho contido no parágrafo 67 do Caderno 14,
que expressa bem a sua concepção de história: “os modos de vida aparecem a
quem os vive como absolutos, como “naturais”, tal como se diz, e que é já uma coisa
importantíssima mostrar sua ‘historicidade’”.56
Na próxima seção, será analisada outra relação que, no fundo, está
intimamente articulada à relação entre política e história. Ao atribuir um lugar
decisivo à política em sua concepção de história, Gramsci acabou pensando,
sobretudo as possibilidades da política. Ou seja, já que a política interfere na
história, como ela pode ser potencializada? Como a política pode torna-se história
efetiva. As possibilidades da política referem-se às possibilidades do subalterno
“participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo e
não aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade”. 57
Essa possibilidade pressupõe, entre outras tarefas, uma reforma intelectual e moral,
uma ideologia com uma norma de conduta, enfim uma equação entre filosofia e
política.

2. EQUAÇÃO FILOSOFIA-POLÍTICA E UNIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA:
QUANDO DIRIGIDOS TORNAM-SE DIRIGENTES
Na seção anterior, analisamos as relações entre política e história, sobretudo
o lugar central da política dentro da filosofia da história elaborada por Gramsci.
Analisamos também como, a rigor, a política “sempre” se transforma em história.
Segundo Gramsci, a história, de certa forma, é produto da ação humana, portanto,
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produto da política. Nesta seção, serão investigadas as relações entre política e
filosofia. Gramsci colocou no centro da filosofia da práxis a equação filosofia-política.
Diz ele: “Desta forma, chega-se também à igualdade ou equação entre “filosofia e
política”, entre pensamento e ação, ou seja, a uma filosofia da práxis”.58 O sentido
dessa investigação, portanto, refere-se à relação entre pensamento e ação, ou ao
estudo das condições e possibilidades da intervenção humana na história se
potencializar. Ou seja, trata-se de investigar as condições e possibilidades de uma
intervenção humana consciente na história. Essa intervenção significa a unidade
entre teoria e pratica, equação filosofia-política, articulação entre visão de mundo e
norma de conduta, enfim, práxis.
Mas a unidade entre teoria e prática ou filosofia e política não é algo dado; ao
contrário, é um dos principais desafios teóricos e políticos de uma filosofia da práxis.
Essa unidade representa a conquista de uma ação intencional com relação a fins. O
núcleo dessa questão, para Gramsci, era que, ao identificar filosofia e política, ou
teoria e prática, abriam-se as condições de uma identificação consciente entre
política e história. Ou seja, a política tornava-se uma realidade efetiva, tornava-se
história. Diz Gramsci:
A filosofia deve se tornar política para torna-se verdadeira, para
continuar a ser filosofia, que a “tranquila teoria” deve ser “realizada
praticamente” deve fazer-se “realidade efetiva”; como fonte, também,
da afirmação de Engels, segundo a qual a filosofia clássica alemã
tem como herdeiro legítimo o povo alemão e, finalmente como
elemento para a teoria da unidade entre teoria e prática.59

Para Gramsci, toda reflexão filosófica produz repercussões políticas, assim
como toda ação política contêm, em algum grau, uma concepção de mundo. Esse
nexo entre teoria e prática fez com que Gramsci não tivesse qualquer pretensão de
neutralidade, desideologização da política, ou uma reflexão filosófica “fora da
História”. Por isso, para Gramsci, o filósofo é também um político: “o verdadeiro
filósofo é – e não pode deixar de ser – nada mais do que o político, isto é, o homem
ativo que modifica o ambiente [...]”.60 Ou seja, os principais problemas filosóficos, em
uma filosofia da práxis, surgem da atividade que modifica o ambiente, da política e
do seu palco, a história. No entanto, para além de uma convencional não separação
58
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entre filosofia e política, presente também em outras correntes filosóficas, a equação
entre elas, em Gramsci, tem um caráter ainda mais específico. Trata-se de um
problema filosófico relacionado à disputa pela hegemonia. Em outras palavras, é um
problema relacionado ao caráter aberto da história e ao desafio de potencializar a
intervenção humana, enfim, é um problema relacionado às possibilidades da
política.61
A seguir, essas questões relacionadas à noção de unidade entre teoria e
pratica serão analisadas e divididas, para fins de exposição, em quatro dimensões
articuladas da obra de Gramsci: 1) a superação de sua juventude “tendencialmente
crociana”; 2) o conceito de reforma intelectual e moral; 3) o conceito de ideologia; 4)
o enfrentamento da questão decisiva da política: quem governa? (ou seja, a divisão
entre dirigentes e dirigidos).
O processo de maturação da formulação do conceito de unidade entre teoria
e prática levou Gramsci a um ajuste de contas com sua própria formação teórica, ou,
pelo menos, com uma importante influência de juventude. Trata-se de um ajuste de
contas com a filosofia de Benedetto Croce. Num importante trecho contido no
parágrafo 11 do Caderno 10, Gramsci revela que, em sua juventude, fora
“tendencialmente crociano”. Gramsci lamenta que naquela época, de juventude, o
conceito de unidade entre teoria e prática ainda não lhe era claro. Nessa mesma
passagem do Caderno 10, Gramsci não deixa dúvidas da superação da herança
crociana, já que para ele estava clara a necessidade da elaboração de um novo antidühring, que, no caso, seria um anti-croce. No centro desse debate, estava o
conceito de unidade entre teoria e pratica. Diz Gramsci:
A questão era apenas aludida, de maneira certamente primitiva e
evidentemente inadequada, já que, naquela época, o conceito de
unidade entre teoria e prática, entre filosofia e política, não me era
claro, e eu era, sobretudo, tendencialmente crociano62 [...] é
necessário que a herança da filosofia clássica alemã seja não
apenas inventariada, mas reconvertida em vida ativa; e, para isto, é
preciso acertar as contas com a filosofia de Croce63 [...] um trabalho
desse gênero, um anti-croce que pudesse ter na atmosfera cultural
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moderna o significado e a importância que teve o anti-dühring para a
geração anterior à guerra mundial.64

Uma análise do Caderno especial 10, escrito entre 1932 e 1935, segundo
datação de Gerratana, e intitulado “A filosofia de Benedetto Croce”, não deixa
dúvidas do rompimento/superação de Gramsci com as concepções de seu “mestre
da juventude”. Curiosamente, entre todos seus interlocutores na prisão, parece que
Gramsci tinha um conhecimento mais abrangente sobre a obra de Croce. De fato,
Gramsci foi ao longo de sua vida um “devorador” da vasta literatura produzida por
Croce, por isso mesmo sua crítica é também bastante abrangente, avançando pelos
mais variados temas.
Gramsci, em sua trajetória intelectual, para não falar da militância política, faz
um movimento inverso ao de Croce: enquanto este se afastava cada vez mais do
marxismo, aquele se tornava mais convicto. É verdade que ambos criticaram a
associação entre marxismo e positivismo. No entanto, suas conclusões e relações
com o marxismo foram completamente diferentes. Croce, ainda que tenha
incorporado vários elementos do marxismo, na visão de Gramsci, passou a conduzir
suas investigações visando à “liquidação do materialismo histórico”.65 Já Gramsci,
apesar de também criticar o marxismo determinista, colocava-se abertamente de um
ponto de vista marxista. Gramsci não só absorveu e militou nas fileiras marxistas,
como também assumiu para si o desafio teórico de atualizar e aprofundar a filosofia
da práxis. Uma das principais tentativas de Croce de desconstruir o marxismo foi
elaborada em seu livro Materialismo Histórico e economia marxista.66 Logo no
prefácio, de maio de 1906, Croce vangloria-se de uma observação do economista e
filósofo Ch. Andler, segundo a qual “Croce descobriu no marxismo um erro
grosseiro, que é a dedução da baixa taxa de juros; o terceiro volume do Capital está
inteiramente arruinado”.67 Gramsci, embora considerasse que o anti-croce
merecesse que “um inteiro grupo de homens lhe dedicassem dez anos de
atividade”68, não deixou de dar sua contribuição. Embora o anti-croce tenha sido
apenas projetado nos Cadernos do cárcere, já que era trabalho árduo, como sabia
Gramsci, a crítica a Croce não deixou de ser contundente e abrangente. Gramsci
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refutou, por exemplo, praticamente uma a uma das principais teses filosóficas de
Croce a respeito da economia política, presentes em Materialismo Histórico e
economia marxista.69 O sentido mais geral do anti-croce significava, principalmente,
que a teoria, sobretudo a herança da filosofia clássica alemã, deveria ser convertida
em vida, em norma de conduta, em política, em disputa pela hegemonia e, para isso,
os italianos, como ele, deveriam ajustar contas com a filosofia especulativa de
Benedetto Croce.
Relacionado a isso, Gramsci insistiu, em praticamente todos os seus
Cadernos, sobre a necessidade de uma reforma intelectual e moral. Como ficará
explicitado mais à frente, a noção de reforma intelectual e moral não deixa de ser
uma superação da herança crociana. Um dos elementos para entender essa noção
refere-se à analogia estabelecida por Gramsci com dois acontecimentos históricos: a
reforma protestante e o renascimento Italiano. A reforma intelectual e moral
representa, ao mesmo tempo, uma elevação cultural (renascimento) e uma moral ou
norma de conduta que opera no mundo (reforma protestante). De certo modo, a
reforma intelectual e moral corresponde à unidade entre teoria e prática. Para
Gramsci, no mundo moderno, essa reforma era representada pela filosofia da práxis.
Numa passagem contida no primeiro parágrafo do Caderno 13, Gramsci sustenta
que uma das tarefas do “moderno príncipe”70 é ser o “anunciador e o organizador de
uma reforma intelectual e moral”71. Em seguida, nesse mesmo parágrafo, associa a
reforma intelectual e moral a uma reforma econômica, mostrando o nexo políticaeconomia. Aqui, uma advertência: não se deve ler a relação entre reforma intelectual
e moral e reforma econômica numa chave excessivamente dicotômica, do tipo: qual
reforma tem precedência, a intelectual e moral ou a econômica? Apreciada de um
ponto de vista dicotômico, essa questão parece insolúvel. Esse mesmo ponto de
vista pode levar a uma interpretação equivocada da famosa passagem contida no já
citado parágrafo do Caderno 13. Pergunta Gramsci: “pode haver reforma cultural, ou
seja, elevação civil das camadas mais baixas da sociedade, sem uma anterior
reforma econômica e uma modificação na posição social e no mundo econômico?”72
69
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Logo a seguir, o próprio Gramsci parece resolver essa questão, ao propor que a
reforma econômica é a forma como se expressa uma reforma intelectual e moral, ou
seja, mais uma vez reforçando o nexo economia-política.
De qualquer modo, o foco, aqui, é estabelecer os nexos entre a noção de
unidade entre teoria e prática e o tema da reforma intelectual e moral. Unificar teoria
e prática é um grande desafio teórico e político para as classes subalternas. O
processamento desse desafio, para além de superar a “passividade” das massas,
gerando sua intervenção política na realidade, envolvia também uma reforma
intelectual e moral. A rigor, só se pode falar em práxis política, portanto, uma ação
intencional com relação a fins, diante de uma reforma intelectual e moral. A ação só
pode ser em relação a fins, visando à hegemonia e a construção de outro projeto
ético-político, se este estiver vinculada a uma concepção de mundo. Tal concepção
de mundo gera uma norma de conduta, uma ação no mundo, não sendo pura teoria.
Porém, também não deixa de ser concepção de mundo. Nisso está a unidade teoria
e prática. A reforma intelectual e moral produz uma concepção de mundo que
modifica a maneira de pensar, sentir e agir. Não existe práxis “contra hegemônica”
sem que as classes subalternas passem por um processo de educação política, ou
de reforma intelectual e moral.
Formular uma teoria da transformação social sempre foi um desafio para a
filosofia da práxis. Seu fundador chegou a enunciar tal desafio na sua décima
primeira tese sobre Feuerbach: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de
maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”.73 Gramsci, leitor e
entusiasta dessas teses, formula uma original interpretação delas, cujo resultado,
em seus Cadernos, aparecerá na noção de unidade entre teoria e prática. Gramsci
entendia que o fundador da filosofia da práxis “dedicou sistematicamente suas
forças intelectuais a outros problemas, notadamente econômicos”, entretanto,
“nestes aforismos” [Teses sobre Feurbarch] estava implícita toda uma concepção de
mundo, uma filosofia.74 No centro dessa nova concepção de mundo, para Gramsci,
estava o conceito de práxis (política). Na sua original interpretação da 11ª tese sobre
Feuerbach, Gramsci sustenta que ela “não pode ser interpretada como um gesto de
repúdio a qualquer espécie de filosofia, mas apenas de fastio para com os filósofos e
seu psitacismo, bem como de enérgica afirmação de uma unidade entre teoria e
73
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prática”.75 Portanto, longe de significar uma subestimação da teoria em nome de um
voluntarismo, a XI tese sobre Feuerbach significa, na interpretação de Gramsci, uma
valorização, por parte de Marx, da unidade entre teoria e prática, da práxis política.
Nesse sentido, inclusive, a construção do socialismo em Gramsci requer mais
do que uma crise econômica ou uma fatalista filosofia da história: trata-se de
viabilizar uma ação coletiva com elevado grau de consciência, capaz de disputar a
hegemonia.76 Por outro lado, Gramsci, na esteira de Marx, sabia que as classes
subalternas eram atravessadas em sua concepção de mundo e prática social pelas
ideologias dominantes. Por isso, em Gramsci, não há nenhuma tentação populista e
nem ingênua de considerar as classes subalternas como portadoras de uma
verdade intrínseca e de uma virtuosidade ingênua a priori. Ao contrário, a filosofia da
práxis visa elevar culturalmente os simples. Diz Gramsci: “a filosofia da práxis não
busca manter os ‘simples’ na sua filosofia primitiva 77 do senso comum, mas busca,
ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior”.78
Concepção de vida superior, neste caso, parece significar apropriação da
filosofia da práxis. Não se pode negar que, para Gramsci, a filosofia da práxis é
portadora de um projeto político geral, ou seja, quer conscientizar em certa direção.
Para além de uma ideia muitas vezes vaga de autonomia79, a filosofia da práxis tem
uma concepção de organização social, possui valores, quer construir outra
hegemonia, defende a igualdade, a superação de dirigentes e dirigidos etc. Numa
outra passagem decisiva contida no parágrafo 48 do Caderno 3, intitulada
“Espontaneidade e direção consciente”, pergunta Gramsci: “a teoria moderna pode
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estar em oposição aos sentimentos ’espontâneos’ das massas?”80 O próprio
Gramsci responde que não, e em seguida completa seu argumento:
Negligenciar e, pior, desprezar os movimentos ditos “espontâneos”,
ou seja, renunciar a dar-lhes uma direção consciente, a elevá-los a
um plano superior, inserindo-os na política, pode ter frequentemente
consequências muito sérias e graves.81

Uma análise mais detalhada da citação acima e de todo parágrafo 48 do
Caderno 3, além de outros momentos da obra de Gramsci, o que será feito em
seguida, revela que, conjugada à recusa ao populismo, há também uma recusa à
concepção elitista. No geral, apesar de importantes diferenciações, a concepção
elitista atribui aos subalternos uma irracionalidade e emotividade inerentes, que
inviabilizam a possibilidade deles se tornarem dirigentes da sociedade. Nesse
sentido, os subalternos, por razões ontológicas, isto é, pela sua natureza humana,
são “massa de manobra”. Mais à frente, será analisado o interessante
encaminhamento dado por Gramsci à questão da natureza humana. O diferencial do
projeto teórico e político de Gramsci é que ele consegue articular a necessidade de
elevação cultural das classes subalternas, visando sua condição de dirigentes da
sociedade, com uma enorme valorização desses mesmos subalternos. Não por
outro motivo, considera que “todos são filósofos”82, por isso, sustenta a utopia do
homem “ser guia de si mesmo”83, e “educar a si mesmo”84 para “dirigir ou controlar
quem dirige”.85 Por isso, também os “intelectuais de novo tipo” surgem diretamente
das classes subalternas:
Trabalhar de modo incessante para elevar intelectualmente camadas
populares cada vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao
amorfo elemento de massa, o que significa trabalhar na criação de
elites de intelectuais de novo tipo, que surjam diretamente da massa
e que permanecem em contato com ela para se tornarem seus
“espartilhos”. Esta segunda necessidade, quando satisfeita, é a que
realmente modifica o “panorama ideológico” de uma época.86

Os intelectuais de novo tipo, para além de outras características, são aqueles
que compreendem a “passagem do saber ao compreender, ao sentir, e, vice-versa,
80
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do sentir ao compreender, ao saber”.87 O intelectual de novo tipo forma-se sabendo
que a conquista da unidade entre teoria e pratica, ou reforma intelectual e moral, é
uma construção que parte de e valoriza o mundo popular: “O elemento popular
’sente’, mas nem sempre compreende ou sabe; o elemento intelectual ‘sabe’, mas
nem sempre compreende e, menos ainda, ‘sente’”.88 Gramsci conjuga os verbos
sentir e saber entre aspas, visando relativizar essas noções, como fica claro quando
ele conclui com um importante critério teórico para a classificação dos intelectuais de
novo tipo:
O erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem
compreender e, principalmente, sem sentir e estar apaixonado [...]
que o intelectual possa ser um intelectual (e não um mero pedante)
mesmo quando distinto e destacado do povo-nação [...].89

A recusa ao elitismo também está na valorização do mundo popular como
meio social no qual surgem tanto os intelectuais (de novo tipo) como as questões
teóricas e políticas que o intelectual deverá saber traduzir. Nesse sentido, não é
possível ser intelectual sem estar conectado ao povo-nação, sem o “compreender”,
“saber”, e “sentir”. As investigações sobre o lugar do conceito de popular em
Gramsci, ainda embrionárias no Brasil, têm suscitado interessantes pesquisas. Entre
elas, destaca-se a desenvolvida pelo NUFIPE (Núcleo de Filosofia, Política e
Educação), liderada por Giovanni Semeraro. Infelizmente, não cabe aqui uma
análise mais aprofundada dessas pesquisas. No entanto, seus resultados podem ser
encontrados nos anais do primeiro seminário internacional “Gramsci e os
movimentos populares”90, no livro que foi originado desse seminário, que tem o
mesmo titulo do seminário91 e no livro Libertação e Hegemonia: para realizar a
América Latina pelos movimentos populares.92
De qualquer modo, como era de se esperar, em se tratando de Gramsci, o
intelectual, longe de ser apenas um teórico é, sobretudo, um político, um
organizador “que, da técnica-trabalho, consegue chegar à técnica-ciência e à
concepção humanista história, rompendo assim com a condição de especialista e
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tornando-se dirigente, isto é, especialista mais político”93. Por isso, o processo de
reforma intelectual e moral é também um processo de formação política maior do
que uma educação formal, já que, além de viabilizar a leitura, escrita e interpretação,
significa também a aquisição e construção de um projeto ético-político capaz de
disputar, com outros projetos, a hegemonia. A formação política em Gramsci é
vinculada à organização de uma vontade coletiva que leva à práxis política. Mas
essa mesma formação política dá-se também na própria disputa de hegemonia, na
arte de governar e no longo aprendizado/processo de construção de novos
dirigentes ou intelectuais orgânicos. Diz Gramsci: “a compreensão crítica de si
mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de ‘hegemonias’ políticas”.94
Tal processo tem como ponto alto o momento catártico. “A fixação do
momento ’catártico’ torna-se assim, parece-me, o ponto de partida de toda filosofia
da práxis; o processo catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do
desenvolvimento dialético”.95 O momento catártico nada mais é do que a conquista
da unidade entre teoria e prática e representa a possibilidade de uma ação política
“livre”, teleológica, estratégica, intencional, capaz de articular meios e fins, uma ação
política que “superou” os instintos, a manipulação, a passividade, a consciência
egoística-passional, bizarra, desagregada e ocasional. A unidade entre teoria e
prática é, portanto, em Gramsci, um processo e uma conquista, e não um dado da
realidade. Diz Gramsci: “Portanto, também a unidade de teoria e prática não é um
dado de fato mecânico, mas um devir histórico”.96 Vale a pena citar a passagem na
qual Gramsci melhor define o seu muitas vezes mal compreendido conceito de
unidade entre teoria e prática. Sustenta Gramsci, num importante trecho do
parágrafo 22 do Caderno 15:
Se se coloca o problema de identificar teoria e prática, coloca-se
nesse sentido: no de construir, com base numa determinada prática,
uma teoria que, coincidindo e identificando-se com os elementos
decisivos da própria prática, acelere o processo histórico em ato,
tornando a prática mais homogênea, coerente, eficiente em todos os
seus elementos, isto é, elevando-a à máxima potência; ou então,
dada certa posição teórica, no de organizar o elemento prático
indispensável para que essa teoria seja colocada em ação. A
identificação de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual se

93

CC, 2, 45.
CC, 1, 103.
95
CC, 1, 314-315.
96
CC, 1, 103-104.
94

42

demonstra que a prática é racional e necessária ou que a teoria é
realista e racional.97

Outra questão decisiva relacionada ao entendimento da noção de unidade
entre teoria e prática refere-se ao específico conceito de ideologia em Gramsci. Não
é exagero dizer que as ideologias, em Gramsci, são elevadas a um patamar até
então não alcançado dentro da tradição marxista. As ideologias são concepções de
mundo que geram política, que, por sua vez, operam na história. Embora seja
verdade que as ideologias, por si só, não são capazes de alterar a história, no fundo,
para Gramsci, é exatamente a ideia de uma “ideologia por si só” que não tem
fundamento. As ideologias não podem ser separadas dos homens que as possuem,
por isso, não podem ser separadas da política e da história. As ideias modificam as
maneiras de sentir e pensar, e também geram normas de conduta, operam no
mundo. Daí, para Gramsci, as ideologias serem uma realidade. Diz Gramsci: “Para a
filosofia da práxis, as ideologias não são de modo algum arbitrárias; são fatos
históricos reais”.98
Gramsci articula diretamente a noção de ideologia com a disputa pela
hegemonia. As ideologias ajudam a sustentar governos, evitam o fortalecimento de
hegemonias alternativas, mantêm a divisão entre governantes e governados etc. Por
outro lado, elas são também um momento essencial da construção de uma
subversão da práxis. Por isso, as ideologias, para Gramsci, são fatos históricos reais
que:
[...] devem ser combatidos e revelados em sua natureza de
instrumentos de domínio, não por razões de moralidade, etc, mas
precisamente por razões de luta política: para tornar os governantes
intelectualmente independentes dos governados, para destruir uma
hegemonia e criar uma outra, como momento necessário da
subversão da práxis.99

Gramsci não cansou de repetir em seus Cadernos uma passagem retirada da
“Introdução à crítica da economia política” de Marx, segundo a qual: “É no terreno
das ideologias que os homens tomam consciência de sua posição social”.100 Isso
significa que é no terreno da filosofia da práxis que os subalternos tomam
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consciência das suas possibilidades de intervenção na história, de fato, grande
desafio que percorre toda reflexão de Gramsci. Portanto, em Gramsci, as ideologias
não são uma visão falsa da realidade: elas existem, são uma realidade, operam no
mundo, são concepções de mundo, “criam” verdades históricas. Diz Gramsci sobre a
posição da filosofia da práxis em relação às ideologias: “ela afirma explicitamente
que os homens tomam consciência da sua posição social (e, consequentemente, de
suas tarefas) no terreno das ideologias, o que não é pouco como afirmação de
realidade.”101
A grande “obsessão” de Gramsci era investigar as possibilidades da
passagem de uma concepção de mundo à moral que lhe é correspondente. O
exemplo clássico citado por ele, concordando com o sociólogo Max Weber, foi o da
associação feita pelo autor alemão, em A Ética protestante e o espírito do
capitalismo, entre a predestinação calvinista e o surgimento de uma das maiores
forças à iniciativa prática que já ocorreu na história.102 Por isso, uma pergunta
decisiva em Gramsci foi a seguinte: como é possível formar uma vontade coletiva, a
partir de uma determinada ideologia, permitindo, assim, uma ação política
transformadora do real? A chave dessa resposta estava na possibilidade de as
ideologias “ganharem as massas”, gerando, assim, uma norma de conduta, uma
práxis política. Por isso, para Gramsci, as ideologias não são meras ideias que não
interferem na realidade; ao contrário, as ideologias, quando capazes de “ganhar as
massas” e gerar uma norma de conduta, passam a ter a mesma energia de uma
força material: “as filosofias não poderiam transformar-se em ‘ideologias’, ou seja,
não poderiam assumir na prática a granítica e fanática solidez daquelas ‘crenças
populares’ que tem a mesma energia das ‘forças matérias’”.103
Esse conceito “positivo” da ideologia fez Gramsci incluir a própria filosofia da
práxis como uma ideologia, ou seja, o marxismo deixa de ser visto como uma
ciência, no sentido duro do termo, e passa a ser uma concepção de mundo, uma
ideologia. Sustenta Gramsci: “A própria filosofia da práxis é uma superestrutura”. 104
No entanto, Gramsci estabelece uma diferenciação fundamental entre ideologias
orgânicas e inorgânicas. Para entender essa diferenciação, é preciso ressaltar que,
no fundo, Gramsci trabalhou simultaneamente com duas concepções de ideologia: a
101
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positiva, recém-referida, e a negativa. A visão negativa aproxima-se daquela
concepção clássica no marxismo: “visão falsa da realidade”. A filosofia da práxis é
uma ideologia no sentido positivo do conceito, já as demais são ideologias nos dois
sentidos, negativo e positivo. A diferença da filosofia da práxis para as demais
ideologias localiza-se no fato de ela ser mais orgânica que as demais. Essa sua
maior organicidade, segundo Gramsci, vem do fato de que ela não pretende
esconder a realidade. Por ser a teoria das contradições, a filosofia da práxis não visa
escondê-las e, por isso também, “tem interesse de conhecer todas as verdades”.
Vale a pena citar uma densa passagem contida na parte XII do longo parágrafo 41
do Caderno 10, intitulada: “Pontos de referência para um ensaio sobre Croce”.
Nessa passagem, Gramsci explica a diferença da filosofia da práxis em relação às
outras ideologias:
Existe, porém, uma diferença fundamental entre a filosofia da práxis
e as outras filosofias: as outras ideologias são inorgânicas porque
contraditórias, porque voltadas para conciliação de interesses
opostos e contraditórios; a sua “historicidade” será breve, já que a
contradição aflora após cada evento do qual foram instrumento. A
filosofia da práxis, ao contrário, não tende a resolver pacificamente
as contradições existentes na história e na sociedade, ou melhor, é
ela a própria teoria de tais contradições; não é instrumento de
governo de grupos dominantes para obter o consenso e exercer a
hegemonia sobre as classes subalternas; é a expressão das classes
subalternas, que querem educar a si mesmas na arte de governo e
que tem interesse de conhecer todas as verdades, inclusive as
desagradáveis, e em evitar os enganos (impossíveis) da classe
superior, e ainda mais, de si mesmas.105

Foi a partir das concepções analisadas acima que Gramsci pôde formular
uma das mais emblemáticas perguntas de todo pensamento político: “O que se quer
é que sempre existam governantes e governados ou, ao contrário, desejam-se criar
as condições nas quais a necessidade da existência dessa divisão desapareça?”.106
Ao formular essa pergunta, Gramsci enfrenta um dos clássicos temas da teoria
política: quem governa? Para o fundador do PCI, a existência de governantes e
governados, embora seja um dado da realidade, inclusive existente em uma mesma
classe social, é passível de ser modificada. Ou seja, também a divisão entre
dirigentes e dirigidos não é um fato natural, mas, sim, historicamente e politicamente
construído. A resposta a essa pergunta abre caminho, ainda que Gramsci não tenha
105
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dito isso diretamente, para se pensar, a rigor, como critério da conquista da
hegemonia a socialização da política (superação da divisão entre dirigentes e
dirigidos). Nesse sentido, só se poderia falar em conquista da hegemonia, em um
cenário no qual a política tivesse sido socializada. De fato, a produção de uma
reforma intelectual e moral e a conquista da unidade entre teoria e prática não
poderiam levar a outro caminho senão ao questionamento da divisão entre
governantes e governados.
Para evitar mal-entendidos, é preciso ressaltar que a superação da divisão
entre dirigentes e dirigidos, expressa na noção de socialização da política, como
Gramsci deixa claro no parágrafo 2 do Caderno 12, é no sentido de um governo com
consentimento ativo dos governados.107 Isso significa que, mesmo em um cenário de
socialização da política, nem sempre todos vão querer ou poder participar
diretamente da política o tempo todo. Por isso, a socialização da política parece ser
mais no sentido de uma política já não mais restrita a poucos, que se expandiu,
tornou-se de massa e viabilizou a todos a participação política, ainda que muitas
vezes através do consentimento ativo, mas não exatamente na ação direta.
Articulada ao tema da socialização da política, Gramsci enfrenta outra
questão decisiva na elaboração de sua reflexão política für ewig: a natureza
humana. “A inovação fundamental introduzida pela filosofia da práxis na ciência da
política e da história é a demonstração de que não existe uma ‘natureza humana’
abstrata, fixa e imutável”.108 Assim como não existe uma história natural das
sociedades humanas, para Gramsci não existia uma natureza humana abstrata, fora
da sociedade e da história. Por isso, a divisão do gênero humano, apresentada
como natural ou mesmo benéfica, esconde outra “natureza humana”, que a
sociedade do mercado não deixa florescer. O tema da natureza humana, ou
antropologia, sempre esteve na base do pensamento político. As obras de Hobbes e
Maquiavel testemunham dois grandes exemplos, já que ambos edificam suas teorias
políticas com base em uma visão estaticamente negativa da natureza humana.
Diferentemente desses autores, cuja concepção da natureza humana era fixa, para
Gramsci a natureza humana é formada pelo “conjunto das relações sociais”. 109 Por
isso, não existe o homem em geral, mas o homem historicamente determinado, isto
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é, Gramsci dava à noção de natureza humana um vínculo histórico, social, político e
uma “plasticidade” que a transforma, no fundo, também em uma disputa. Por isso,
Gramsci acaba fugindo de um debate sobre a pretensa maldade ou bondade da
natureza humana que tanto impactou a teoria política. Ao final da parte II do
parágrafo 48 do Caderno 10, Gramsci chega a propor, valendo-se de sua típica
concepção que politizava todas as dimensões da vida, uma politizada definição da
natureza humana: “Por isso, é possível dizer que o homem é essencialmente
’político’, já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os outros
homens realiza a sua ‘humanidade’, a sua ‘natureza humana’”.110
No fundo, a “superação” da dicotomia entre governantes e governados está
ancorada no princípio de que todos os homens são iguais e, portanto, todos podem,
através de um processo de educação política, governar a sociedade. Isso significa
dizer que não há nada na natureza humana que inviabilize uma socialização da
política. Por outro lado, a socialização do poder, para Gramsci, não era nem
inevitável, muito menos uma realidade; ao contrário, trata-se de um projeto político,
uma proposta, uma construção de longo prazo. Mas, como toda utopia, produz
efeitos na práxis, por isso, produz efeitos na própria realidade, os quais são a
condição do caminhar para sua existência plena. Enfim, embora utopia, a construção
da socialização do poder deve começar imediatamente. O interessante é que esse
mesmo tema foi também enfrentado por outros autores clássicos do pensamento
político da época. Para ficar entre autores relativamente contemporâneos de
Gramsci, Max Weber, a tradição elitista (Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert
Milchels) e Shumpeter, parecem não levar a sério a hipótese de socializar a política.
Para eles, ainda que com marcos teóricos diferenciados, a divisão entre dirigentes e
dirigidos ou, para falar nos termos de Milchels, a “oliguarquização” da política é uma
lei sociológica e, portanto, a política é impotente diante dela.
Na próxima seção, veremos como a concepção de história de Gramsci e o
seu tratamento à equação entre filosofia e política serão desdobrados em uma
específica teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento representará uma
“politização” da noção de ciência e, ao mesmo tempo, a construção de critérios
epistemológicos para a formulação de uma ciência da política. Dessa vez, Gramsci
construirá sua perspectiva a partir de um duro debate dentro do próprio marxismo.
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Seu interlocutor, presente em praticamente todo Caderno 11, será o teórico
bolchevique Nikolai Bukharin. Sua “ortodoxa” interpretação do marxismo como uma
sociologia e, portanto, vinculada à concepção de ciência oriunda das ciências
naturais será fortemente contestada por Gramsci.

3. O PROBLEMA DA CIÊNCIA NO CADERNO 11 E A CRÍTICA A NIKOLAI
BUKHARIN: A CIÊNCIA DA POLÍTICA E A POLITIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Gramsci dedicou praticamente todo seu Caderno especial 11 a um debate no
campo do marxismo. Giuseppe Cospito (2010), um dos principais estudiosos
italianos de Gramsci e do problema da ciência no Caderno 11, chama a atenção
para a importância desse Caderno. Segundo Cospito, trata-se do “Caderno ‘especial’
o mais orgânico e estruturado entre os que Gramsci consegue redigir entre 1932 e
1935. Nenhum outro Caderno tem a fisionomia de um quase livro que é própria do
Caderno 11”.111 Cospito chama atenção, também, para outras características que
conferem ao Caderno 11 o estatuto de ser o mais sistematizado produzido por
Gramsci: dividido pelo próprio autor em seis seções, está entre os primeiros
Cadernos especiais a serem redigidos, além de ser um dos poucos a ser
completamente utilizado.
Esse debate travado no interior do marxismo, com o teórico bolchevique
Nikolai Bukharin, revelará a elaboração, por parte de Gramsci, de uma específica
concepção de ciência e teoria do conhecimento. No centro desse debate, estão as
relações do marxismo com o positivismo e, portanto, a “autonomia”, “originalidade”,
“ortodoxia” da filosofia da práxis. Gramsci disputou, dentro da plural tradição
marxista, uma determinada interpretação na qual o marxismo era visto como uma
filosofia da práxis. Um dos momentos mais nítidos dessa disputa deu-se no Caderno
11. Por isso, além de revelar questões relativas à concepção de ciência, esse
Caderno também ajuda a entender a específica interpretação do marxismo
produzida por Gramsci.
De fato, Gramsci havia intuído, já na sua juventude, as lacunas e impasses de
certa leitura do marxismo, na prisão, apesar dos limites para desenvolver uma
atividade intelectual, pôde elaborar os aspectos iniciais de uma concepção que
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procurou superar tais lacunas.112 Gramsci estava convencido de que era preciso
superar uma determinada fase inicial do marxismo, na qual a interpretação
positivista e determinista cumpriu um importante papel de diálogo com as massas,
devido à enorme capacidade do materialismo vulgar “falar” com os simples. Passada
essa fase inicial, o movimento político das classes subalternas entra numa fase de
maior maturidade, na qual os simples adquirem maior consciência política e,
portanto, o materialismo vulgar mostra-se impotente. Essa superação passava por
uma crítica sistemática aos fundamentos das concepções mecanicistas do
marxismo, entre as quais destaca-se a elaboração do marxismo como uma
“sociologia” formulada por Nikolai Bukharin.
Não se trata, aqui, de julgar a “justiça” ou não da dura crítica formulada por
Gramsci a Bukharin, como parece questionar Bianchi (2008): “A crítica de Gramsci a
Bukharin, entretanto, nem sempre foi justa”.113 também não se trata de explicar a
repentina mudança de atitude e avaliação de Gramsci em relação a Bukharin, já
explorada por Buci-Glucksmann (1980). A autora francesa cita um taxativo trecho do
artigo publicado em Ordine Nuovo, de 1º de abril de 1925, no qual Gramsci anuncia
o primeiro curso de formação da recente Escola de formação do partido. Diz
Gramsci: “Na primeira parte, que retomará, ou melhor, traduzirá o livro do camarada
Bukharin sobre a teoria do materialismo histórico, os camaradas encontrarão um
tratado completo sobre o assunto”.114 Quem conhece o Caderno 11, e a crítica de
Gramsci a Bukharin, não deixa de ficar impressionado com esse texto de 1925, ou
seja, de apenas um ano antes da prisão. No entanto, o ponto a ser desenvolvido
nessa seção será a analisar o conteúdo da crítica de Gramsci a Bukharin,
independentemente de sua justiça e coerência. Não há dúvidas de que a intenção
de Gramsci, nos Cadernos do cárcere, foi descontruir a interpretação do marxismo
produzida pelo teórico bolchevique. Quais questões teóricas levavam Gramsci a tal
desconstrução? Qual concepção de ciência e teoria do conhecimento emerge dessa
polêmica?
Antes de iniciar a análise do Caderno 11 e do debate Gramsci-Bukharin, duas
preliminares são importantes: explicar o sentido do subtítulo desta seção, “A ciência
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da política e a politização da ciência”, e contextualizar o autor que chegou a ser
considerado o principal teórico de bolchevismo.
Em relação à primeira preliminar, politizar a ciência não significa apenas que
o olhar de Gramsci para a realidade era sempre mediado por preocupações
políticas, ou seja, sempre a partir de uma preocupação com seu objeto de estudo.
Significa também, sobretudo, que a politização da ciência está articulada com a
politização da história e da filosofia, analisadas nas seções anteriores. Isto é,
politizar, no sentido atribuído nessa dissertação, significa apenas que, para Gramsci,
a realidade social e histórica era uma construção, uma disputa, uma política, já que
dependia da intervenção humana. Enfim, politizar a ciência significa que, se a
realidade é uma disputa, uma política, então a própria ciência não pode deixar de
ser uma política. Portanto, o conhecer (ciência) e o transformar (política), nos moldes
da filosofia da práxis elaborada por Gramsci, são faces diferentes de uma mesma
“moeda”.
No entanto, deve-se fazer uma ressalva: a realidade não é composta apenas
pela política, como já foi explicitado na seção dedicada à concepção de história.
Existe também uma “realidade rebelde”, inclusive com a qual a política estabelece
relações, é constrangida, condicionada, e mesmo praticada. Gramsci dedicou-se a
investigar, sobretudo, as dimensões da realidade humana e social compostas pela
história, cultura e política, nas quais a intervenção humana faz toda a diferença.
Gramsci fez apenas referência à existência e importância de uma “realidade
rebelde”. No entanto, não se dedicou ao seu estudo, que, para ele, poderia ser feito
e mensurado “com os sistemas das ciências exatas ou físicas”. 115 Gramsci estudou
não só as questões da política no sentido clássico de termo: Estado, governo,
partido, ação política; estudou também seus aspectos filosóficos e epistemológicos.
Em outras palavras, seu refinado olhar “politizado” para a ciência acabou produzindo
uma teoria do conhecimento específica para a política, ou seja, uma teoria do
conhecimento potente para explicar a política (no sentido amplo, de intervenção de
sujeitos), mas precária para explicar, por exemplo, as ciências naturais. Aquilo que
emerge da filosofia da práxis em termos de concepção de ciência, apenas
secundariamente é fértil para explicar as ciências naturais. Entretanto, do ponto de
vista de uma ciência da política, tem um valor heurístico, que representa uma
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importante contribuição de Gramsci à reflexão política e à teoria do conhecimento. O
uso da expressão ciência da política justifica-se, aqui, no sentido de uma
diferenciação em relação à ciência política, que tem conotação mais positivista. No
entanto, a vantagem da manutenção do termo ciência é no sentido de não perder a
pretensão científica do conhecimento produzido, ainda que seja científico não no
sentido positivista. Além disso, o próprio Gramsci fez inúmeras menções, em seus
Cadernos, de que sua pretensão era construir uma ciência da política. Por isso,
formulamos a hipótese na qual Gramsci, no fundo, construiu uma ciência da política,
ou seja, uma ciência da política não positivista, humana, sustentada por uma
filosofia política: a filosofia da práxis.
Em relação à segunda preliminar, Bukharin foi um dos maiores teóricos e
dirigentes da tradição bolchevique, ocupando as suas principais posições dirigentes.
Por exemplo, foi membro do Comitê Central e do Politburo do partido, dirigente
máximo da Internacional Comunista e editor chefe do jornal Pravda. Do ponto de
vista teórico, produziu uma abrangente obra: O Imperialismo e a Economia Mundial
(1915), A Teoria Econômica do Período de Transição (1920), Tratado de
Materialismo Histórico, O ABC do Comunismo, e O Materialismo e o Pensamento
Moderno, além do programa do Partido Bolchevique de 1918 e do esboço da
Constituição da URSS.116
Além disso, Bukharin teve uma trajetória política de relativo “ziguezague”,
divergiu de Lenin e foi seu aliado, divergiu de Trotski e também se aliou a ele, o
mesmo valendo para Stálin. Quando Gramsci escreveu sua famosa e polêmica carta
de 14 de outubro de 1926, em nome do Birô Político do PCI, analisando a crise no
PCUS (Partido Comunista da União Soviética), Bukharin, naquele momento, era o
principal aliado de Stálin, contra a oposição de esquerda liderada por Trotsky,
kamenev e Zinoviev. Posteriormente, Bukharin travará com Stálin uma das mais
longas disputas internas do PCUS.
Bukharin foi executado em 13 ou 14 de março de 1938, um ano após a morte
de Gramsci. Seu assassinato ocorreu em função de decisão advinda dos famosos
processos de Moscou, após sua expulsão do partido, “devida” à acusação de
traição, sabotagem e espionagem. Antes de morrer, Bukharin dita a sua
companheira uma carta-testamento dirigida, “A futura geração de dirigentes do
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Partido”. Perdida a luta política contra Stálin, prestes a desaparecer fisicamente,
Bukharin apela às futuras gerações para que reponham, ainda que simbolicamente,
sua honra e sua condição militante, àquela altura esmagada pelo terror stalinista:
Neste dia que é talvez o último de minha vida, continuo convencido
de que minha cabeça passará pelo crivo da história e reaparecerá
limpa de toda essa sujeira. [...] Peço à nova geração de dirigentes do
Partido, jovem e honrada, que me reabilite num pleno do comitê
central e reponha a minha condição de militante.117

Apenas meio século depois, já no período de Mikhail Gorbachev, o “menino
querido do partido”, “maior e mais importante teórico do partido”, como disse Lenin,
foi reabilitado.
Gramsci e Bukharin tiveram trajetórias relativamente parecidas: morreram
relativamente jovens, respectivamente com 46 e 49 anos, Gramsci em 1937 e
Bukharin um ano depois, em 1938. Ambos foram presos por perseguição política e
membros de uma nova geração de militantes, dirigentes e teóricos da tradição
marxista.
No entanto, essas semelhanças não escondem a profunda divergência do
marxismo desses autores. Em sua crítica a Bukharin, Gramsci faz referência,
principalmente, ao livro Materialismo Histórico, cuja versão Russa contém o
subtítulo: “Ensaio popular de sociologia marxista”. Para o autor de Bukharin: uma
biografia política, Stephen Cohen, este livro “educou toda uma geração de
intelectuais bolcheviques, teve inúmeras traduções e foi muito lido fora da União
Soviética”.118 Embora o teórico bolchevique tenha produzido uma obra abrangente e
vasta, foi a economia sua principal vocação teórica. No entanto, Gramsci concentra
sua crítica nas reflexões filosóficas de Bukharin contidas em Materialismo Histórico.
Além disso, Gramsci também fará referências à intervenção de Bukharin sobre
“Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism” no congresso
londrino de história da ciência de 1931.119
Curiosamente, as críticas de Gramsci a Bukharin assemelham-se àquelas
formuladas por Lenin. Na carta que ficou conhecida como testamento político de
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Lenin, que Gramsci provavelmente conhecia, o líder bolchevique, apesar de elogiar
Bukharin, sustenta que ele jamais compreendeu por completo a dialética:
Bukharin não é só um valiosíssimo e notabilíssimo teórico do Partido,
senão que, ademais, se lhe considera legitimamente o favorito de
todo o Partido; porém suas concepções teóricas muito dificilmente
podem qualificar-se de inteiramente marxistas, pois há nele algo
escolástico (jamais estudou e creio que jamais compreendeu por
completo a dialética).120

Anos depois, já na prisão, Gramsci também dirige a Bukharin uma crítica
semelhante. Seu questionamento também se relacionava ao domínio da dialética
pelo teórico bolchevique. Diz Gramsci: “deve-se dizer que escapa ao autor o próprio
conceito de metafísica, na medida em que lhe escapam os conceitos de movimento
histórico, de devir e, consequentemente, da própria dialética”.121
Gramsci inicia sua tentativa de desconstrução da obra de Bukharin, ou como
gostava de chamar Lenin, com certa ironia, do “sociólogo” Bukharin, a partir da
segunda parte do Caderno 11, intitulada “Observações e notas criticas sobre uma
tentativa de “ensaio popular de sociologia””.122 Gramsci reagiu contra a tentativa de
Bukharin de pensar a história, a sociedade e a política a partir de uma perspectiva
“sociológica”.

Segundo

Gramsci,

a

sociologia

representava

uma

tentativa,

malsucedida, “de elaborar uma chamada ciência exata (isto é, positivista) dos fatos
sociais”.123 A implicância e a visão negativa que Gramsci tinha da sociologia
relacionava-se, fundamentalmente, ao seu conhecimento de autores como Auguste
Comte (1798-1857), Émile Durkheim (1858-1917) e o Italiano Vilfredo Pareto (18481923). Gramsci não pôde conhecer o desenvolvimento posterior da sociologia e as
reações contundentes, em seu próprio âmbito, contra as formulações da tradição
positivista/funcionalista. Por isso, pensava o autor dos Cadernos do Cárcere:
A sociologia foi uma tentativa de criar um método para a ciência
histórico-política, na dependência de um sistema filosófico já
elaborado, o positivismo evolucionista, sobre o qual a sociologia
reagiu, mas apenas parcialmente.124
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De fato, um elemento decisivo da concepção de ciência elaborada por
Gramsci foi sua insistência em distinguir ciências naturais e ciências humanas.
Segundo ele, as ciências humanas não poderiam ficar a reboque dos métodos e da
própria concepção de ciência oriunda das ciências naturais. Portanto, tratava-se do
desafio e esforço de elaborar uma concepção de ciência e teoria do conhecimento
que fosse específica das ciências humanas. A realização desse desafio, para
Gramsci, seria cumprido desenvolvendo a filosofia da práxis. A prova da hegemonia
das ciências naturais, a qual Bukharin não soube combater, é que o significado das
expressões ciência e científico era importado das ciências naturais e físicas, embora
seu uso fosse generalizado para todas as ciências. Diz Gramsci:
”O que é científico”? O equívoco em torno dos termos “ciência” e
“científico” nasceu do fato de que eles assumiram seu significado a
partir de um grupo determinado de ciências, precisamente das
ciências naturais e físicas. Chamou-se “científico” todo método que
fosse análogo ao método de pesquisa e de exame das ciências
naturais, transformadas em ciências por excelência, as ciênciasfetiche.125

Foi a partir do esforço de elaborar uma concepção “científica”, fora dos
marcos das ciências naturais, buscando apreender as especificidades da história e
da política, que Gramsci recusou fortemente duas elaborações equivocadas: o
positivismo e o relativismo. Na concepção historicista de Gramsci, já estava incluída
a crítica ao relativismo. Ele admitia, com ironia, que pensar de forma historicista
“sem, porém cair no ceticismo e no relativismo moral e ideológico, ou seja, conceber
a filosofia como historicidade é operação mental um pouco árdua e difícil”. 126 Mas,
conjugada à recusa ao relativismo, Gramsci também explicitava que a associação
entre marxismo e positivismo era absolutamente infecunda para explicar a história e
a política. A contraposição entre positivismo e relativismo, para Gramsci, não dava
conta do fato de que a verdade (histórica) era uma disputa, um problema também da
política, na medida em que é na política e na história, e não em uma teoria a priori,
que se demonstra a validade de uma filosofia ou ideologia. Ou seja, é no âmbito das
relações de força, que sempre inclui os condicionamentos da “realidade rebelde”,
que a “verdade” se constrói, se disputa, mostra-se verdadeira. Segundo Frosini
(2010), é dentro dessa perspectiva que Gramsci vai chamar sua concepção de
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história de imanência realista. Sem transcendência, sem metafisica, a imanência
realista é resolvida no âmbito das relações de força. O problema do positivismo e do
relativismo é que ambos trabalham com o tema da verdade histórica de forma
equivocada, isto é, o problema da verdade histórica ou da validade de uma ideologia
não é meramente teórico, mas sim prático, político, histórico.
No fundo, Gramsci se opôs à tentativa de Bukharin de aplicar às ciências
humanas a mesma concepção de objetividade das ciências naturais. Esse foi o
principal motivo das divergências entre eles. No segundo capítulo de Materialismo
Histórico, Bukharin sustenta ser possível prever, com a mesma certeza que um físico
prevê a queda de um objeto devido à lei da gravidade, que o socialismo é uma
necessidade histórica da evolução social, e, portanto, virá infalivelmente. Para que
não fiquem suspeitas, deixemos o próprio teórico bolchevique falar: “É nesse sentido
que o socialismo é uma necessidade histórica, a evolução social posterior sendo
impossível sem ele. Se a sociedade se desenvolve, teremos infalivelmente o
socialismo”.127 Um dos erros de Bukharin foi entender o desenvolvimento histórico
de forma fatalista, atribuindo uma lógica científica à história, que esvazia o lugar da
práxis política e das disputas pela hegemonia. Para Gramsci, a raiz de todos os
erros de Materialismo Histórico “consiste precisamente nesta pretensão de dividir a
filosofia da práxis em duas partes: uma ‘sociologia’ e uma filosofia sistemática”.128 A
grande questão de Gramsci foi pensar como as classes subalternas podem construir
uma práxis política que viabilize a construção de uma nova hegemonia. No fundo,
por trás dessa pergunta, está uma concepção que vislumbra a possibilidade de uma
ação consciente, teleológica, capaz de desconsertar a própria “lei” da causalidade e
produzir uma subversão da práxis.
De fato, para Gramsci, a substituição da dialética pela lei da causalidade
esvaziava as possibilidades de uma investigação da subversão da práxis. Ao atrelar
o marxismo, como disse, aos cânones das ciências físicas e naturais, nas quais o
efeito obedece mecanicamente a uma causa, Bukharin construiria uma concepção
mecânica e cientificista dos fatos sociais. Essa concepção, baseada na consagração
dos métodos oriundos das ciências naturais, era infecunda para investigar a história
e a política, e, por isso, era preciso desconstruir a visão presente no ensaio popular
de Bukharin. Pergunta Gramsci a respeito da concepção de Bukharin: como pode
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haver uma prática revolucionária? Ou melhor, onde está o espaço da política, da
criatividade, da intervenção humana? Se os sujeitos são apenas marionetes das
estruturas sociais, então como eles podem transformar a realidade? Foi por ancorarse numa forma de materialismo ingênuo, determinismo mecânico, objetividade sem
o homem e uma sociologia positivista, que Bukharin não conseguiu distinguir as
ciências naturais das históricas, distinção que representa um aspecto decisivo da
teoria do conhecimento gramsciana:
O conflito mais grave de “mentalidades”, porém, é entre aquela das
chamadas ciências exatas ou matemáticas, que de resto não são
todas as ciências naturais, e aquela das “humanistas” ou “históricas”,
isto é, as ciências que se referem à atividade histórica do homem, a
sua intervenção ativa no processo vital do universo.129

É nessa perspectiva que Gramsci contesta a capacidade de previsão da
ciência. Para Gramsci, nem mesmo a ciência poderia dar certeza do devir histórico,
já que este é uma disputa, depende da política. Não era essa a visão de Bukharin.
Para o teórico bolchevique, tanto as ciências naturais quanto as humanas eram
capazes de produzir previsões científicas. Diz Bukharin: “Para as ciências sociais,
tanto quanto para as ciências naturais, as previsões são possíveis, previsões não
charlatanescas, mas científicas.”130 Se a história é uma relação de forças, uma
disputa que depende, inclusive, de inúmeros projetos teleológicos individuais e
coletivos, como prevê-la com a mesma concepção de previsão oriunda das ciências
naturais? No fundo, Gramsci estava criticando os marxistas, entre eles Bukharin,
que previam cientificamente o aparecimento de uma sociedade socialista e, em
seguida, comunista. Como já foi dito, para Gramsci tanto o socialismo como o
comunismo eram possibilidades históricas e, portanto, poderiam não ocorrer. Em
uma passagem de tom polêmico, Gramsci chega a sustentar que só é possível
prever a luta. Mas, para além das polêmicas, essa passagem parece absolutamente
coerente com sua concepção de história e o lugar decisivo da política. Diz Gramsci:
“na realidade, é possível prever ‘cientificamente’ apenas a luta [...] na realidade,
pode-se ’prever’ na medida em que se atua, em que se aplica um esforço voluntário
e, desta forma, contribui-se concretamente para criar o resultado ’previsto’”.131 Esse
trecho revela com nitidez a recusa de Gramsci de atribuir uma lógica inexorável à
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história. Atribuir uma lógica inexorável à história esteve na base de construções
evolucionistas, nas quais o desenvolvimento histórico era previsto e enquadrado em
etapas necessárias, independentemente da ação humana, já que obedecia a leis de
evolução da sociedade humana. Contrária a essa perspectiva, a visão de Gramsci
vai no sentido de valorizar o papel da política e da ação humana na construção do
“resultado previsto”.
Ainda que as ciências naturais não sejam de todo inúteis para ajudar a
investigar as questões relacionadas à história e a ciência da política, Gramsci recusa
a subordinação dessas por aquelas. A construção da práxis política, sua
identificação com a história, o comportamento político, a ação humana são sempre a
síntese de múltiplas determinações, resultantes de processos que não podem ser
totalmente controlados e calculados. Dependem da dimensão ideológica, de
interesses, das ações e reações dos adversários, fatores subjetivos, consensos e
convencimentos, de alianças, da cultura, do imponderável da história, da construção
de vontades coletivas, enfim, da práxis política. Portanto, na história e na política, a
lei da estatística, os métodos objetivos, embora possam ser utilizados com proveito,
não são capazes de prever ou revelar a verdade, que é ponto de chegada, nunca de
partida, e sempre é historicamente relativa. Nesse sentido, Gramsci tinha uma
concepção fundamentalmente probabilística do devir histórico, cabendo sempre à
luta política e à disputa de hegemonia o papel de transformar a probabilidade em
realidade, em história. Essa concepção probabilística Gramsci atribui diretamente ao
pensamento filosófico de David Ricardo e constitui-se em um dos pilares de sua
imanência realista: “Hegel + Ricardo”.132
Outo aspecto decisivo da concepção de ciência e teoria do conhecimento
formulada por Gramsci refere-se à questão, fundamental à época, da objetividade da
realidade exterior. Segundo Gramsci, a concepção de objetividade que emerge do
“manual” de Bukharin parece acreditar na existência de uma realidade extra-histórica
e extra-humana. Essa concepção se constrói a partir de um esforço de Bukharin de
demonstrar a prioridade da matéria em relação ao espírito e, portanto, reforçar o
caráter materialista e “ortodoxo” de sua concepção. Deve-se levar em consideração
que, se é verdade a existência de um mundo, natureza e matéria, anterior ao
homem, o mesmo não vale em relação à história, sociedade e a política. É bom
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lembrar que quase sempre Gramsci refere-se à realidade como sinônimo de história.
De fato, nunca existiu um só homem fora da sociedade, da história e da política,
assim como essas três dimensões não existem sem o homem, pois foram fundadas
por eles e só existem com o seu aparecimento no mundo. Portanto, a anterioridade
da matéria em relação ao espírito, embora válida em relação às leis naturais, não
pode ser repetida para as leis sociais e históricas. Para Gramsci, não existe uma
realidade sem o homem, portanto a própria objetividade não pode ser pensada
senão em relação ao homem. A realidade é implicada pelo homem, mas o homem é
um ser historicamente construído, é um devir, um fazer-se. Por isso, também a
realidade e a objetividade, para Gramsci, não podem deixar de ser também um
devir:
Pode existir uma objetividade extra-histórica e extra-humana? Mas
quem julgará esta objetividade? Quem poderá colocar-se nesta
espécie de “ponto de vista do cosmo em-si”, e que significaria um tal
ponto de vista? [...] o conceito de objetivo do materialismo metafísico
parece querer significar uma objetividade que existe também fora do
homem; mas, quando se afirma que uma realidade existiria ainda
que não existisse o homem, ou se faz uma metáfora ou se cai numa
forma de misticismo. Conhecemos a realidade apenas em relação
ao homem e, como o homem é um devir histórico, também o
conhecimento e a realidade são um devir, também a objetividade é
um devir, etc.133

Nesse sentido, pergunta Gramsci: de que modo a ciência poderia dar, e de
que maneira, a certeza da objetividade da realidade exterior?134 Sem o homem, não
existe o pensamento capaz de formular os conceitos da realidade e também a
linguagem capaz de expressá-los. Ou seja, embora o mundo exista antes do
homem, para ter significado, depende do conceito da realidade e este depende do
homem. Portanto, a realidade sem o homem, embora exista, é uma espécie de
nada, de vazio, pois precisa do homem para significá-la e mesmo vê-la. Isso
significa que, embora o pensamento não possa criar a própria realidade, é ele que a
significa e essa significação impacta a práxis humana e interfere na realidade,
interfere na própria objetividade:
Sem o homem, que significaria a realidade do universo? Toda a
ciência é ligada às necessidades, à vida, à atividade do homem. Sem
a atividade do homem, criadora de todos os valores, inclusive os
científicos, o que seria a “objetividade”? Um caos, isto é, nada, o
vazio, se é possível dizer assim, já que, realmente se se imagina que
133
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o homem não existe, não se pode imaginar a língua e o
pensamento.135

Chega a surpreender, nos marcos de uma concepção marxista, a visão de
objetividade que emerge do Caderno 11. Gramsci é taxativo ao sustentar que a
realidade objetiva não poderia deixar de ser uma visão de mundo, pois a “realidade
objetiva é aquela que é verificada por todos os homens, que é independente de todo
ponto de vista que seja puramente particular ou de grupo”.136 Ou seja, em um mundo
onde prevalece a divisão do gênero humano, a objetividade não pode deixar de
estar marcada pelos interesses de classe, concepções de mundo e pelas diversas
práxis política. Nesse sentido, para Gramsci, a luta pela unificação do gênero
humano, que se viabilizaria com o aparecimento de uma sociedade regulada, nada
mais é do que a luta pela objetividade. Enquanto não houver essa unificação, a
objetividade não pode deixar de ser um “humanamente objetivo”, “historicamente
subjetivo” ou “universal subjetivo”.137
Antes de terminar essa seção, vale a pena analisar, ainda que rapidamente,
duas importantes questões relacionadas à temática do Caderno 11: as críticas às
reflexões filosóficas de Gramsci, sobretudo sua concepção de ciência e teoria do
conhecimento; e a curta, porém certeira crítica, ao médico Italiano Cesare
Lombroso.
A teoria de Lombroso constitui-se em um primoroso exemplo de tentativa de
explicar o mundo social, político e histórico a partir de ciências naturais, sobretudo a
biologia. Já no primeiro parágrafo do Caderno 25, Gramsci formula uma crítica que,
embora bastante sintética, não deixa de ser certeira, à bizarra teoria de Lombroso.
Embora a concepção presente no ensaio de Bukharin seja bem mais sofisticada do
que a do médico Italiano, não deixam de guardar algumas semelhanças. Por
exemplo, a pretensão de investigar o mundo social, político e histórico a partir das
ciências naturais. Curiosamente, inspirado nas formulações de Lombroso, ainda hoje
influente, por exemplo, o médico e antropólogo brasileiro Nina Rodrigues estudou a
experiência da revolta de Canudos. Sua tese, em As coletividades anormais, era a
de que Antônio Conselheiro, líder da revolta, seria marcado por uma prática social
“anormal” em função de questões relacionadas à mestiçagem, e, por incrível que
135
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pareça relacionadas também ao tamanho de seu crânio.138 Com esse referencial
teórico, Rodrigues explicava “cientificamente” os eventos históricos, sociais,
políticos, a partir da biologia. Para Gramsci, essa era uma tendência da época, isto
é, explicar o comportamento subalterno como sendo algo patológico. Usando,
inclusive, o prestígio das ciências naturais para, no fundo, fazer luta política. Numa
crítica direta às teorias de Lombroso, sustenta Gramsci:
(este era o costume cultural da época: no lugar de estudar as origens
de um acontecimento coletivo, e as razões da sua difusão, do seu
ser coletivo, se isolava o protagonista e limitava-se a fazer a
bibliografia patológica, muitas vezes partindo de motivos não
verificados ou interpretando-os a seu modo: para uma elite social, os
elementos dos grupos subalternos apresentam sempre algo de
bárbaro e patológico).139

Já em relação às reflexões filosóficas de Gramsci, como era de se esperar,
logo surgiram reações. Na verdade, essas reflexões, elaboradas no Caderno 11,
foram ora subestimadas, ignoradas, ou taxadas de idealistas por parte importante
dos intérpretes de Gramsci140. No Brasil, a crítica mais veemente a essas reflexões
veio do responsável pela edição da versão brasileira dos Cadernos do Cárcere:
Carlos Nelson Coutinho. Coutinho (1999) dedica praticamente todo o capítulo 4 de
seu Gramsci: um estudo de seu pensamento político a uma interpretação e crítica as
reflexões filosóficas de Gramsci, sobretudo sua concepção de ciência e teoria do
conhecimento. Coutinho chega a considerar parte dessas reflexões filosóficas como
sendo idealistas. Coutinho atribui esse idealismo ao fato de Gramsci olhar para a
realidade a partir da política. Diz Coutinho: “esse idealismo se manifesta em
determinadas observações de Gramsci que envolvem questões de teoria do
conhecimento”.141 Mais à frente, Coutinho eleva o tom das críticas: “Gramsci parece
não prosseguir o autêntico marxismo quando afirma que a própria filosofia da práxis
(o marxismo) é uma superestrutura”.142 Por fim, atribui esse “desvio idealista” à
herança neo-hegeliana: “neste ponto, parece-me evidente que Gramsci nunca
superou plenamente a concepção neo-hegeliana de Gentile e de Croce”.143
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O objetivo, aqui, não é aprofundar uma análise da crítica de Coutinho a
Gramsci, em particular à sua teoria do conhecimento, mas apenas identificar como
as reflexões filosóficas de Gramsci foram criticadas por alguns dos seus principais
intérpretes. Apesar da densidade das críticas de Coutinho, e de sua interpretação de
Gramsci conter muitos aspectos originais, ela também será fortemente marcada por
duas influências: a tradição eurocomunista, sobretudo nas formulações de Palmiro
Togliatti, Pietro Ingrao e Enrico Belinguer; e do marxista húngaro Georg Lukács. 144
Essa influência, como veremos no segundo capítulo, faz de Gramsci, na visão de
Coutinho, um estrategista da revolução no “ocidente” e teórico do “Estado ampliado”.
De fato, essas dimensões, apontadas por Coutinho, são centrais no pensamento
político de Gramsci. No entanto, como procuramos analisar neste capítulo, não se
pode ignorar ou subestimar dois aspectos decisivos: a existência de reflexões
filosóficas em Gramsci e a centralidade da política nessas reflexões. Isso significa
dizer que Gramsci foi mais do que um teórico do Estado ou autor do “revolucionário”
conceito de guerra de posição. Como filósofo da práxis, portanto, da política,
Gramsci elaborou uma abordagem das questões relativas à hegemonia bem mais
abrangente. Pensou-as como filosofia da práxis.
Essas reflexões filosóficas, nas quais a política ocupa um lugar decisivo,
foram traduzidas em uma potente teoria política. Essa tradução será o objeto de
investigação do segundo capítulo deste trabalho.
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CAPÍTULO 2: A POLÍTICA COMO DISPUTA DE HEGEMONIA:
FORÇA, CONSENSO, ESTADO E REVOLUÇÃO
No primeiro capítulo foi investigado o lugar da política nas reflexões filosóficas
de Gramsci. Essas reflexões foram “traduzidas” para o terreno da luta política
concreta. Dito de outra forma, a teoria política formulada por Gramsci tem uma base
filosófica: a filosofia da práxis. Essa tradução deu-se, sobretudo, através da
formulação do conceito de hegemonia, que investigaremos neste capítulo.
Assim como uma investigação do pensamento político de Gramsci pautada
apenas em suas reflexões filosóficas mostra-se insuficiente, o mesmo critério vale
para uma investigação pautada apenas no conceito de hegemonia. Exatamente por
haver um nexo fundamental entre essas duas dimensões da obra de Gramsci, o
conhecimento de seu pensamento político não pode prescindir de uma investigação
que englobe essas duas dimensões.
Uma característica que poderá ser facilmente identificada nas páginas que
seguem, diferentemente das reflexões filosóficas, é que a reflexão política de
Gramsci que emerge de sua teoria da hegemonia procura enfrentar as mais
delicadas questões que envolvem a disputa pelo poder. Portanto, neste capítulo,
determinadas dimensões da obra de Gramsci, impossíveis de serem percebidas a
partir apenas do estudo de suas reflexões filosóficas, serão apontadas e analisadas.
Essas dimensões revelarão o político realista, estrategista da revolução no
“ocidente”, teórico e dirigente do partido comunista e do Estado, estudioso da
guerra, leitor, entusiasta e intérprete de Maquiavel, herdeiro confesso do leninismo,
pensador da relação entre meios e fins na política, teórico da arte de governar os
homens e de buscar seu consentimento permanente etc.
O tema da hegemonia tem desafiado a reflexão política desde a Grécia
antiga, mas encontra em Maquiavel uma teorização inédita. Por trás desse conceito,
existe a investigação a respeito das possibilidades de conquista, manutenção e,
mais recentemente, a “superação” das relações de poder.145 Para mencionar
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acontecimentos históricos recorrentes na produção carcerária de Gramsci, o
renascimento, a reforma protestante e a revolução francesa mostram como a
mudança, o conflito e a disputa pela hegemonia têm animado tanto a história quanto
a teoria política. Com o advento da filosofia da práxis no século XIX, seu humanismo
intrínseco, a noção de luta de classes e o desenho inicial do projeto socialista, o
tema da hegemonia e de sua disputa ganham uma centralidade impressionante. A
revolução de outubro de 1917 na antiga URSS, liderada pelos bolcheviques e
teorizada por Lenin, foi expressão da centralidade do tema da hegemonia.
Gramsci, herdeiro da tradição marxista, mas também marcado por outras
influências, entre elas a do próprio Maquiavel, enfrentará o tema da hegemonia
numa perspectiva radical. Sua radicalidade vem de uma concepção da própria
realidade social e histórica como disputa, como disputa de hegemonia. Portanto, a
questão da hegemonia em Gramsci tem uma dimensão de ontologia do social. A
disputa de hegemonia não se equaciona somente, ou mesmo prioritariamente,
através da violência, coerção, guerra, armas etc. Ao contrário, ela diz respeito
principalmente ao campo da persuasão, da construção de consensos, da cultura,
dos valores, da liderança intelectual e moral e dos sofisticados mecanismos de
produção do consentimento. Não que Gramsci abandone por completo a dimensão
coercitiva. Como político realista, sabia que as armas, de certo modo, também
“fazem política”. Sua virtude foi construir uma reflexão política capaz de articular
força e consenso e, ao mesmo tempo, perceber, sobretudo nas sociedades
“ocidentais”, um processo social e político que dava centralidade à ideia de
consentimento, ou que pelo menos equilibrava melhor as relações entre força e
consenso.146 Por isso, pôde legar à política uma das suas mais densas definições: “a
arte de governar os homens, de buscar o seu consenso permanente, de fundar,
portanto, os ‘grandes Estados’”.147 O leitor atento não deixará de visualizar nessa
passagem a articulação entre força e consenso.
O conceito de hegemonia será investigado, nesse capítulo, com um foco nos
seus dois principais desdobramentos: a teoria do Estado e a nova estratégia da
revolução para as sociedades “ocidentais”: a guerra de posição. Foi o próprio
Gramsci quem conectou inúmeras vezes hegemonia-Estado-revolução. Vejamos
Estado enquanto organização política moderna. Essa última perspectiva perece mais afinada com o
pensamento gramsciano.
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apenas um exemplo: “Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é,
hegemonia couraçada de coerção”,148 ou seja, a hegemonia faz parte da gênese e
definição do Estado. Já sobre a relação guerra de posição e hegemonia, Gramsci é
taxativo: “A guerra de posição é, em política, o conceito de hegemonia”. 149
No entanto, antes de iniciar-se essa investigação do conceito de hegemonia,
através da teoria do Estado e da estratégia da revolução no “ocidente”, faz-se
necessária uma breve seção com considerações inicias sobre o conceito de
hegemonia.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CONCEITO DE HEGEMONIA
Joseph Buttigieg, editor da versão em inglês dos Cadernos do cárcere, em
artigo dedicado ao tema da hegemonia, faz um importante comentário a respeito dos
desafios para a pesquisa desse conceito gramsciano. Buttigieg assinala que o
conceito de hegemonia é, certamente, entre os conceitos formulados por Gramsci,
aquele mais associado ao autor Italiano. Para Buttigieg, quando se pensa em
Gramsci, logo vem a imagem do conceito de hegemonia. No entanto, segundo
Buttigieg, surpreendentemente, Gramsci jamais definiu de maneira sistemática, em
nenhum de seus Cadernos, seu famoso conceito de hegemonia:
No entanto, se se pedir a alguém que identifique uma passagem ou
trecho específico no vasto opus de Gramsci, em que ele sucinta e
esquematicamente exponha seu conceito de hegemonia – e, tenho
certeza, muitos estudiosos de Gramsci, num momento ou noutro,
receberam tal pedido de um estudante ou colega em busca de um
meio rápido de colher a significação do termo –, este seria um pedido
impossível de atender.150

Essa característica identificada por Buttigieg é, no geral, uma característica
dos Cadernos de Gramsci, ou seja, o teórico da hegemonia era um autor pouco
afeito a definições esquemáticas. Essa característica tem a ver com aquilo que
Giorgio Baratta (2004) chamou de incompletude e interminabilidade do opus
gramsciano, devido a seu caráter “ultradialético”. Diz Baratta: “A dialética é
simultaneamente afirmativa e negativa, mas se priva constitutivamente da
148
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possibilidade de uma síntese”.151 Por outro lado, apesar de Buttigieg ter razão, existe
um conjunto de passagens da obra de Gramsci que, quando articuladas, nos
permitem uma reconstrução do significado do conceito de hegemonia em Gramsci.
Uma dificuldade que se apresenta, neste caso, é que o termo hegemonia aparece
em praticamente todos os Cadernos de Gramsci. Nesse sentido, seu conhecimento
pressupõe uma investigação praticamente do conjunto desses Cadernos. Segundo
Nogueira (2008), a obra de Gramsci é repleta de nexos, relações, articulações e, por
isso, só pode ser compreendida a partir de um estudo de conjunto.
Foi, portanto, a partir dessa compressão que foram selecionadas e analisadas
um conjunto articulado de passagens estratégicas dos Cadernos do cárcere, que
ajudam a entender as questões iniciais, aqui buscadas, em torno do conceito de
hegemonia. Além das passagens que serão analisadas oportunamente nas seções
sobre a teoria do Estado e da revolução, as passagens analisadas, nesta seção
inicial, foram selecionadas objetivando oferecer subsídios iniciais para as próximas
seções. Pretende-se, assim, que essa análise inicial sirva de base para entender a
relação entre hegemonia, Estado e revolução.152
Desde logo, é o caso de adiantar o argumento de que, nessas passagens,
será abordada uma sutil e difícil característica do conceito de hegemonia em
Gramsci. Ou seja, ao mesmo tempo em que o conceito de hegemonia insere-se
numa relação de unidade-distinção entre força e consenso, sociedade política e
sociedade civil, ele vocaciona-se ao consenso e o seu lugar privilegiado é a
sociedade civil. Essa interpretação, que aparentemente contém uma contradição,
será argumentada ao longo dessa seção.
Já no primeiro parágrafo do caderno 12, numa passagem de grande
significado, e provavelmente das mais sistemáticas, Gramsci apresenta algumas
indicações que ajudam na reconstrução dos significados do conceito de hegemonia.
Diz Gramsci:
Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais:
o que pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de
organismos designados vulgarmente como “privados”) e o da
“sociedade política ou Estado”, planos que correspondem,
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respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante
exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de
comando, que se expressa no Estado e no governo “jurídico”. Estas
funções são precisamente organizativas e conectivas.153

Gramsci identifica a existência de dois “planos superestruturais”: sociedade
civil e sociedade política. Essa passagem confirma, de forma categórica, que o
conceito de sociedade civil elaborado por Gramsci pertence à dimensão
superestrutural. Essa discussão, sobre o conceito de sociedade civil em Gramsci já
foi objeto de uma enorme controvérsia. Desde a já clássica intervenção de Bobbio
no congresso gramsciano de Cagliari na Itália em 1967, esse debate mobiliza os
principais intérpretes do pensamento de Gramsci.154 A interpretação de Bobbio,
apesar de seus méritos, foi objeto de crítica de toda uma tradição de intérpretes da
obra de Gramsci.155 Embora fuja dos objetivos da presente seção aprofundar esse
debate, vale a pena analisar um nexo que o próprio Gramsci estabelece na citação
acima entre sociedade civil e hegemonia. Gramsci associa sociedade civil à função
de hegemonia que as classes dirigentes exercem sobre toda a sociedade, enquanto
a sociedade política é associada à função de domínio direto ou coercitivo. Gramsci
parece considerar, nessa e em outras passagens, que a sociedade civil seria o lugar
privilegiado da hegemonia e de sua disputa, enquanto a sociedade política o lugar
da coerção.
Mas vejamos essa questão mais de perto. Na sequência dessa mesma
citação, Gramsci faz o comentário mais importante: essas funções são organizativas
e conetivas. Esse comentário é fundamental para evitar uma leitura excessivamente
dicotômica da relação entre Estado e sociedade civil, assim como, portanto, da
153
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relação entre força e consenso. Esse aspecto é decisivo para uma interpretação
“correta”, da maneira como Gramsci entendia a relação entre sociedade política e
sociedade civil. Essa relação é, para Gramsci, de unidade-distinção, por isso, a
separação entre elas é metodológica e não orgânica. Por não levar em consideração
esse elemento, muitos autores se equivocaram na interpretação do pensamento
político de Gramsci.156 É sempre importante lembrar, como vimos no primeiro
capítulo, que Gramsci tinha uma concepção dialética da realidade, apreendida, entre
outras noções, através do conceito de bloco histórico. Concordo com Guido Liguori
(2007) quando sustenta:

Gramsci tem uma concepção dialética da realidade histórico-social,
em cujo contexto Estado e sociedade civil são entendidos num nexo
de unidade-distinção, de modo que abordar um sem o outro significa
negar a si mesmo a possibilidade de ler corretamente os
Cadernos.157

Essa também é a interpretação do estudioso cubano do conceito de
sociedade civil Jorge Luiz Acanda (2006). Acanda, para demonstrar que a
separação entre Estado e sociedade civil é apenas metodológica, exemplifica como
uma instituição pode, ao mesmo tempo, pertencer à sociedade política e à
sociedade civil:

Uma instituição pode, ao mesmo tempo, pertencer à sociedade
política e à sociedade civil, ou estar, num momento concreto, em
uma e, noutro momento, em outra. Um partido político faz parte da
sociedade política, mas, se conseguir inserir-se no processo de
construção de normas de valor e de comportamento, estará ao
mesmo tempo inscrito na sociedade civil.158.

Além disso, autores como Jorge Almeida (2005) analisam o fato de que a
própria sociedade política vem se tornando cada vez mais complexa e, portanto,
mais interconectada à sociedade civil. Citando exemplos do caso brasileiro, Almeida
aponta

que

essa

complexidade

do

Estado

passa

por

um

conjunto

de

transformações:
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como o voto universal para cargos executivos, legislativos e em alguns
países até do judiciário; a instituição de uma burocracia estável com um
funcionalismo de carreira contratado através de concurso público; ou a
possibilidade do voto direto de funcionários e usuários para a escolha de
cargos e funções dirigentes setoriais em algumas instâncias do estado
(como é o caso, ainda que parcial, das universidades públicas brasileiras);
e, como na experiência de algumas administrações brasileiras, a instituição
de esferas públicas populares, do tipo Orçamento Participativo e Congresso
da Cidade (RODRIGUES, 1997 e RODRIGUES, ARAÚJO e NOVAES,
159
2002).

Essa perspectiva, que articula força e consenso, sociedade política e
sociedade civil, fica ainda mais evidente se levarmos em consideração outra
definição estratégica na reconstrução do conceito de hegemonia. Trata-se da
passagem contida no longo parágrafo 37 do Caderno 13. Nela, Gramsci faz
referência a uma relação que, de certo modo, pode ser considerada a grande
questão em torno do conceito de hegemonia: a relação entre força e consenso.
Como veremos nas próximas seções, dedicadas ao conceito de Estado e revolução,
será a dinâmica da relação entre força e consenso a principal característica para
entender as contribuições de Gramsci sobre esses dois conceitos. É exatamente
essa combinação dinâmica que Gramsci aponta como sendo uma característica do
exercício “normal” da hegemonia no terreno do regime parlamentar:
O exercício normal da hegemonia, no terreno tornado clássico do
regime parlamentar, caracterizava-se pela combinação da força e do
consenso, que se equilibravam de modo variado, sem que a força
suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer
com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso
pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações –,
os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente
multiplicados.160

É fundamental que fique clara a conexão entre a noção de unidade-distinção
e a vocação, digamos assim, do conceito de hegemonia para o consenso e para a
sociedade civil. Isso significa entender que a insistência na relação de unidadedistinção entre força e consenso e entre Estado e sociedade civil, central para
entender a concepção política de Gramsci, não deve, por outro lado, deixar de
salientar que, numa relação de unidade-distinção, não existe apenas a unidade, mas
também a distinção. Ou seja, embora sociedade política e sociedade civil se
identifiquem, elas também são, ao mesmo tempo, momentos diferentes da realidade
159
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superestrutural. Por isso, Gramsci não defendia uma concepção que identificava
(sem a distinção) Estado e sociedade civil. Esse foi o sentido de sua crítica à
concepção de Estado de Gentile:
Para Gentile, a história é inteiramente a história do estado; para
Croce, ao contrario, é “ético-política”, vale dizer, Croce quer manter
uma distinção entre sociedade civil e sociedade política, entre
hegemonia e ditadura; os grandes intelectuais exercem a hegemonia,
que pressupõe certa colaboração, ou seja, um consenso ativo e
voluntário (livre), ou seja, um regime liberal-democrático. Gentile
situa a fase corporativa (econômica) como fase ética no ato histórico:
hegemonia e ditadura são indistinguíveis, a força é pura e
simplesmente consenso: não se pode distinguir a sociedade política
da sociedade civil: existe só o estado e, naturalmente, o estadogoverno, etc”.161

Portanto, Gramsci estabeleceu que a distinção mais importante entre Estado
e sociedade civil era que, enquanto o Estado é, digamos assim, vocacionado para a
coerção, a sociedade civil é vocacionada para o consenso. É nesse sentido, sem
quebrar o espírito da noção de unidade-distinção, que a hegemonia pode ser
associada ao consenso e este à sociedade civil, desde que não se tenha uma
concepção mecânica dessa associação.
Por isso, concordo com Acanda (2006), quando sustenta que a disputa pelo
poder, ou arte de governar, não se dá apenas pela imposição; ela vincula-se à
capacidade de construir e preservar a liderança intelectual e moral mais no processo
de dirigir do que na capacidade de obrigar. Segundo Acanda, foi exatamente essa
capacidade de direção que Gramsci chamou de hegemonia, e dedicou parte de seus
estudos para as condições e possibilidades de sua existência. Em outras palavras, a
arte de governar com hegemonia revela-se, no fundamental, no exercício do poder.
Ao invés de tentar impedir manifestações contrárias a hegemonia, consegue-se
absorvê-las para o projeto hegemônico. De fato, não são poucas as vezes que
Gramsci associa diretamente o conceito de hegemonia àquilo que chama de
consenso. Apenas para exemplificar, vejamos a passagem contida no parágrafo 41
(parte 10) do Caderno 10: “Além disso, nele este contido também in nuce o aspecto
ético-político da política ou a teoria da hegemonia e do consenso, além do aspecto
da força e da economia”.162 No parágrafo 7 desse mesmo Caderno insiste Gramsci:
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Observa-se que a historia ético-política é uma hipóstase arbitrária e
mecânica do momento da hegemonia, da direção política, do
consenso, na vida e no desenvolvimento da atividade do Estado e da
sociedade civil.163

Cabe ressaltar, ao contrário do que se possa imaginar, que Gramsci utilizou
sim, inúmeras vezes, o termo consenso. O significado fundamental desse termo em
Gramsci é no sentido da busca do consenso como instrumento da luta política, da
disputa de hegemonia, ou seja, consenso para continuar a dirigir e governar; aliás,
reside exatamente nesse consenso a capacidade de dirigir e governar. Nesse
sentido, não se trata necessariamente de um consenso entre classes que visaria
arrefecer os conflitos e a própria ideia de luta de classes. Ao contrário, a luta pelo
consenso acirra a luta de classes mostra mesmo seu momento decisivo e se
encaminha para uma solução em termos de hegemonia. Na próxima seção, será
analisada como essa questão aparecerá na discussão sobre a noção de sociedade
regulada.
Também não foram poucas as vezes que Gramsci identifica a sociedade civil
como lugar privilegiado da disputa pela hegemonia. Gramsci fala em fase de
hegemonia ético-política na sociedade civil, enquanto em relação ao Estado
(sociedade política) fala em dominação. Vale a pena citar uma passagem na qual
essa interpretação fica nítida:
Diverso é o caso do sindicalismo teórico, na medida em que se refere
a um grupo subalterno, o qual, por meio desta teoria, é impedido de
se tornar dominante, de se desenvolver para além da fase
econômico-corporativa a fim de alcançar a fase de hegemonia éticopolítica na sociedade civil e de tornar-se dominante no Estado.164

Feitas essas considerações iniciais sobre o conceito de hegemonia, cabe, em
seguida, uma análise da teoria do Estado. Essas considerações, como veremos,
serão decisivas no entendimento de como Gramsci compreendia o Estado.

2. O ESTADO E A DISPUTA DE HEGEMONIA: A BUSCA DO CONSENSO ATIVO
DOS GOVERNADOS
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Como foi destacado anteriormente, de certo modo, a teoria do Estado de
Gramsci pode ser considerada como um complemento, uma especificação do
conceito de hegemonia. O Estado, para Gramsci, é ao mesmo tempo, lugar e sujeito
das manifestações, crises e disputas pela hegemonia. Portanto, algumas das
principais características do conceito de hegemonia só podem ser compreendidas a
partir de uma investigação sobre o Estado, cuja importância pode ser medida pela
análise que Gramsci faz no parágrafo 5 do Caderno 13. Nesse parágrafo, Gramsci
estabelece a famosa diferenciação entre pequena e grande política; enquanto a
primeira é associada à intriga, à política de corredor; a grande política é vinculada ao
tema do Estado: “A grande política compreende as questões ligadas à fundação de
novos Estados”.165 Numa outra passagem, entre inúmeras, Gramsci associa o
exercício da hegemonia também a uma questão relacionada ao Estado: “Seria
incapaz de exercer a hegemonia, portanto, de fundar um Estado”.166 Para Gramsci,
a rigor, não há luta política ou disputa de hegemonia que não passe de alguma
forma pelo Estado. Por isso, o objetivo dessa seção é investigar as relações entre
hegemonia e Estado e, sobretudo, as principais características da teoria do Estado
de Gramsci.
Cabe fazer um comentário adicional relacionado aos objetivos mais
específicos da presente seção. No Brasil, quando se fala na teoria do Estado de
Gramsci, logo vem à imagem de sua famosa teoria do Estado ampliado. Essa
característica deve-se, entre outras razões, ao tipo de recepção que seu
pensamento político teve no Brasil. A influente interpretação de Carlos Nelson
Coutinho e a valorização da chamada “Teoria ‘ampliada’ do Estado” foram decisivas
na construção dessa imagem. Apesar da expressão Estado ampliado não ser
diretamente de Gramsci, seria equivocado negar a existência de uma teoria
ampliada do Estado nos Cadernos do cárcere. Como o próprio Coutinho reconhece,
essa expressão já aparece no clássico trabalho de Christine Buci-Glucksmann
(1980) dedicado ao Estado. Não se trata, aqui, de discordar, seja da excelente
interpretação de Coutinho, seja da importância da ampliação do conceito de Estado
no pensamento político de Gramsci. O objetivo aqui proposto, ao contrário, é apenas
ressaltar outros aspectos, outros vocabulários da teoria do Estado de Gramsci.
Esses outros aspectos e vocabulários, no fundo, ajudam a entender a própria teoria
165
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do Estado ampliado. Por exemplo, como veremos em detalhes mais à frente, a
noção de Estado educador explica por que Gramsci incluía a sociedade civil no
âmbito do Estado.
A construção de uma teoria do Estado, no âmbito do marxismo, tem sido
objeto de recorrentes questionamentos, entre os quais destaca-se o formulado por
Norberto Bobbio. Segundo Bobbio, um dos limites da teoria política marxista era
exatamente não ter desenvolvido plenamente uma teoria do Estado.167 A relação do
marxismo, incluindo a teoria gramsciana, com a teoria do Estado é marcada por
algumas características. Entre elas, uma problemática relacionada à ideia de fim do
Estado, isto é, dentro da visão marxista é vislumbrada, e mesmo desejada, a
viabilização de um tipo de organização social sem Estado. Nesse sentido, o Estado
seria um instrumento a ser destruído e/ou extinto. Veremos, mais à frente, o
encaminhamento original de Gramsci a essa questão do fim do Estado. Outra
característica da abordagem marxista sobre o Estado foi sistematizada, sobretudo
por Lenin, concebendo-o como um aparelho fortemente ligado à classe dominante e
sua reprodução no poder, operada, fundamentalmente, de forma coercitiva. Nessa
chave, sua destruição/criação, necessária para uma troca da classe no poder, não
poderia deixar de ser também pela coerção. Essas características gerais marcaram
a visão marxista sobre o Estado, até o aparecimento dos Cadernos de Gramsci.
O dirigente do PCI manteve a perspectiva de destruição do Estado, embora,
como veremos mais à frente, de um modo novo. Além disso, também ligou o Estado
à divisão social do trabalho: “O Estado é certamente concebido como organismo
próprio de um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima
desse grupo”.168 Também não deixou de assinalar a dimensão coercitiva presente
em toda forma estatal. No entanto, por construir sua teoria do Estado não apenas
em diálogo com a tradição marxista, sobretudo o leninismo, mas também com Hegel,
é que Gramsci pôde avançar em relação a essas características gerais que até
então marcavam a visão marxista sobre o Estado. Além disso, deve-se ressaltar o
conjunto de transformações que a “vida estatal” sofreu, sobretudo na terra de
Gramsci (Europa). Essas transformações permitiram a Gramsci teorizar sobre elas
de uma maneira mais concreta. Gramsci atribuiu diretamente a Hegel duas noções
decisivas para construir sua visão do Estado: sociedade civil e Estado ético:
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É preciso distinguir a sociedade civil tal como é entendida por Hegel
e no sentido em que é muitas vezes usada nesta nota (isto é, no
sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre
toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado) do sentido que
lhes dão os católicos169 [...] O conceito de Estado ético é de origem
filosófica e intelectual (própria de intelectuais: Hegel).170

Foi exatamente a capacidade de articular Lenin e Hegel, ainda que a seu
modo, que Gramsci pôde não descuidar de dois aspectos centrais da ação política e
da teoria do Estado: força e consenso. Apesar dessa articulação, sempre presente
na obra de Gramsci, sua principal contribuição foi valorizar, em um período ainda
embrionário, a dimensão da construção do consenso, isto é, da adesão voluntária a
uma determinada sociedade, que cabe, no entender de Gramsci, ao Estado
viabilizar tal adesão.
Antes de iniciar a discussão sobre essas questões, é fundamental abrir um
parêntese, no corpo do texto, para explicitar uma noção que, a partir de agora, será
recorrente, tanto em relação ao estudo da teoria do Estado quanto para investigar o
conceito de guerra de posição, na próxima seção. Trata-se da noção de “sociedade
ocidental”. Foi o aparecimento, em determinadas circunstâncias históricas, das
sociedades ocidentais que viabilizou a nova compressão do Estado formulada por
Gramsci. Vejamos como Gramsci definia as sociedades “ocidentais”:

No oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e
gelatinosa; no ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma
justa relação e, ao oscilar o Estado, podia-se reconhecer uma
robusta estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma
trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia
de fortalezas e casamatas [...].171

Um primeiro comentário sobre essa passagem é que nem sempre é fácil
identificar, quando Gramsci refere-se ao Estado, se ele está se referindo ao Estado
no seu sentido “ampliado”, sociedade política + sociedade civil, ou se se refere ao
Estado no sentido de sociedade política. Essa característica muitas vezes dificulta a
análise e pode ensejar dúvidas interpretativas. No caso da passagem acima, o termo
Estado é nitidamente associado à sociedade política. Sobre a diferença entre as
sociedades orientais e ocidentais, fica nítida a distinção relacionada ao grau de
169
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desenvolvimento da sociedade civil. Enquanto no oriente a sociedade civil é
embrionária, no ocidente existe uma relação mais equilibrada entre Estado
(sociedade política) e sociedade civil. Cabe esclarecer, conforme o fez Coutinho
(1999), que os conceitos de ocidente e oriente não são de ordem geográfica. Uma
sociedade pode ser considerada ocidental mesmo estando no oriente em termos
geográficos. Aquilo que caracteriza uma sociedade ocidental em Gramsci é o grau
de desenvolvimento da sociedade civil e, sobretudo, sua capacidade de estabelecer
uma relação equilibrada com a sociedade política.
Definido o conceito de ocidente, o fundamental, daqui em diante, é tratar de
investigar os principais significados da teoria do Estado de Gramsci. Visando
organizar a exposição dos resultados dessa pesquisa, optamos pela seguinte
divisão de seus aspectos fundamentais: 1) a teoria do Estado educador; 2) o
conceito de Estado ampliado; 3) a noção de “Estatolatria”; 4) a utopia do Estado
ético ou sociedade regulada. A seguir, portanto, iniciamos a discussão e análise
desses elementos.
Antes de tudo, uma primeira característica a ser destacada na teoria do
Estado de Gramsci, é que para ele, o Estado era a expressão de uma relação de
forças. Aquilo, portanto, que mais tarde será formulado taxativamente por Nicos
Poulantzas (1978), ainda que com marcos teóricos diferentes dos de Gramsci, já
estava presente no autor Italiano.172 Embora Gramsci nem sempre tenha sido
taxativo em relação a essa formulação, como também em relação a tantas outras, é
plenamente possível deduzir da reflexão política gramsciana o entendimento do
Estado como relação de forças. Nunca é demais lembrar que, para Gramsci, a
própria história (realidade) era uma relação de forças e, portanto, a ideia de disputa
da história, disputa por conformismos sociais, enfim, disputa de hegemonia é
decisiva para entender a compreensão de Gramsci a respeito da própria realidade e
de suas variadas dimensões, incluindo o Estado. Por isso, esse critério, relações de
força, aplica-se também ao Estado. Gramsci deixa isso claro no final do conhecido
parágrafo 17 do Caderno 13, intitulado “Análise das situações: relações de força”. A
ideia de “equilíbrios instáveis” presente ao final do parágrafo não só refere-se a essa
característica do Estado, de ser expressão de uma relação de forças, como também
sugere uma ideia de processo na qual a ação política parece decisiva:
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o grupo dominante é coordenado concretamente com os interesses
gerais dos grupos subordinados e a vida estatal é concebida como
uma contínua formação e superação dos equilíbrios instáveis (no
âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os
interesses dos grupos subordinados.173

Duas consequências parecem fundamentais nessa interpretação: 1) a luta
política ou disputa de hegemonia passa pela disputa do Estado (seja ele ampliado
ou não); 2) a demais, como o Estado expressa sempre uma relação de forças, não
pode ser lido na chave de “imagem e semelhança” de uma classe social. Por isso,
apesar de uma determinada classe social ter a hegemonia do Estado, isso não
inviabiliza a presença da “contra-hegemonia”, sendo o Estado a resultante dessa
disputa, dessa relação de forças. Em outras palavras, a resultante dessas disputas,
embora expresse uma hegemonia, nunca é “pura” ou total; existem sempre grupos
sociais que resistem a essa hegemonia e essa resistência de algum modo se
expressa também no Estado.
Por outro lado, Gramsci não considerava o Estado apenas como palco da
disputa por hegemonia ou expressão de uma relação de forças. Ele é também um
sujeito político, um educador. Evidentemente que a expressão sujeito político pode
ser questionada no sentido de que sujeitos são as classes, mas essas classes, de
“posse do Estado”, ou a partir de sua hegemonia no Estado, operam usando os
instrumentos de poder do Estado, no sentido de interferir na própria luta política
geral. Portanto, a tarefa educativa do Estado visava adequar as massas populares
às necessidades e objetivos das classes dirigentes e da produção econômica:
Tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar
novos e mais elevados tipos de civilização, de adequar a “civilização”
e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades
do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e,
portanto, de elaborar também fisicamente tipos novos de
humanidade.174

Nessa passagem, está em jogo uma necessidade fundamental da luta política
moderna: a obtenção do consenso ativo dos governados, ou criação de um
determinado conformismo social. A tarefa de viabilizar essa necessidade, segundo
Gramsci, cabia ao Estado. Nesse sentido, é estratégica a passagem contida no
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parágrafo 10 do Caderno 15, na qual Gramsci formula a definição que melhor
expressa sua teoria do Estado. Sustenta Gramsci:
ciência política significa ciência do estado e estado é todo o
complexo de atividades praticas e teóricas com as quais a classe
dirigente não só justifica e mantêm seu domínio, mas consegue o
consenso ativo dos governados.175

Para Gramsci, toda classe dirigente utiliza-se do Estado não apenas para
manter seu domínio, vinculado, sobretudo, à coerção, mas, fundamentalmente, para
obter o consentimento ativo dos governados. Talvez seja correto dizer que a força
de um domínio não esteja tanto em sua força coercitiva, mas sim na sua capacidade
de construir e obter o consenso ativo de toda a sociedade, ou, pelo menos, do maior
número possível.
Mas, voltando à questão do Estado como sujeito e educador: o Estado passa
a ser visto como um operador da hegemonia, sujeito coletivo, vontade organizada
que disputa a sociedade e produz conformismos sociais. Para Gramsci, a grande
revolução provocada pela burguesia na concepção do Estado e do direito foi sua
capacidade de legitimar-se no poder. Ou seja, sua capacidade de ir além da pura
coerção, produzindo, assim, o conformismo social fundamental à sua hegemonia.
Diz Gramsci: “A revolução provocada pela classe burguesa na concepção do direito
e, portanto, na função do Estado consiste especialmente na vontade de
conformismo (logo, eticidade do direito e do Estado)”. 176 Gramsci argumenta que a
classe burguesa, ao superar uma visão de casta fechada, foi capaz de modificar a
própria

concepção

de

Estado.

Por

pretender-se

universal,

embora

essa

característica também fosse uma necessidade imposta pelo novo momento político,
a burguesia foi capaz de assimilar ideologicamente outras classes e ampliar sua
própria esfera de classe. Foi esse processo que viabilizou o aparecimento do Estado
“educador”. Por outro lado, Gramsci chama atenção para os limites da classe
burguesa de levar às últimas consequências essa concepção de Estado “educador”.
Para Gramsci, a radicalização do Estado educador só poderia ser levada a diante,
de forma consequente, pela classe capaz de colocar-se também como objetivo “o
fim do Estado” e do direito, perspectiva impossível para a classe burguesa.
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De fato, aquilo que Gramsci chamou de “problema ético” traduz uma
preocupação que marcará suas reflexões sobre a função do Estado. Trata-se da
adequação “espontânea e livremente aceita” de cada indivíduo em relação aos fins
propostos por determinada sociedade, os quais são disputáveis e expressam uma
determinada hegemonia. Mas essa adequação, tarefa do Estado, acontece, para
Gramsci, através da formação da opinião pública e da organização da sociedade
civil. Diz Gramsci: “O Estado, quando quer iniciar uma ação pouco popular, cria
preventivamente a opinião publica adequada, ou seja, organiza e centraliza certos
elementos de sociedade civil”.177 Se pensarmos hoje, anacronismos à parte, o papel
da opinião pública na luta política e do papel dos meios de comunicação na
construção dessa opinião pública, Gramsci, já no início da década de 1930, parece
ter intuído ou antecipado uma dimensão decisiva da luta política. No fundo, trata-se,
aqui, de um também clássico tema da teoria política: a questão legitimidade. Tratase da disputa pela construção dos mecanismos morais que viabilizem o
consentimento dos governados aos modos de produzir e organizar a sociedade. Diz
Gramsci a respeito do problema ético:
O problema ético, que na prática é a correspondência “espontânea e
livremente aceita” entre os atos e as omissões de cada indivíduo,
entre a conduta de cada indivíduo e os fins que a sociedade se
propõe como necessários, correspondência que é coercitiva na
esfera do direito positivo tecnicamente entendido e é espontânea e
livre (mais estritamente ética) naquelas zonas em que a “coação” não
é estatal, mas de opinião publica, de ambiente moral, etc.178

O Estado é educador porque eleva culturalmente as massas ou adequa sua
vontade à vontade da sociedade, diga-se, das classes dirigentes. Mas não é só isso.
Para Gramsci, o Estado era também um instrumento para adequar a sociedade civil
à estrutura econômica. Veja-se essa estratégica passagem:
O Estado é o instrumento para adequar a sociedade civil à estrutura
econômica, mas é preciso que o Estado “queira” fazer isto, isto é,
que o Estado seja dirigido pelos representantes da modificação
ocorrida na estrutura econômica. Esperar que, através da
propaganda e da persuasão, a sociedade civil se adapte à nova
estrutura, que o velho homo oeconomicus desapareça sem ser
sepultado com todas as honras que merece, é uma nova forma de
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retórica econômica, uma nova forma de moralismo econômico vazio
e inconsequente.179

Essa citação é repleta de indicações. O radical antieconomicismo de Gramsci
manifesta-se, por exemplo, quando diz: “é preciso que o Estado queira fazer isto”.
Ou seja, Gramsci atribui à política e ao Estado a adequação da sociedade civil em
relação à estrutura econômica, mostrando que o Estado não é um simples
epifenômeno do econômico. Essa mesma percepção fica nítida quando Gramsci
sustenta que o Estado precisar ser dirigido por forças que queiram e tenham
condições de efetuar as transformações. Em seguida, chama atenção para a
capacidade de operar do Estado, inclusive coercitiva. Ou seja, esperar que apenas a
propaganda e a persuasão resolvam a questão da disputa pelo poder é descuidar
tanto da práxis, essa sim operadora forte da história, e não simplesmente as ideias,
assim como da importância dos instrumentos coercitivos na luta política. Nessa
mesma linha, Gramsci é taxativo quanto ao conceito de Estado educador. Diz ele:
Se todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e
de cidadão (e, portanto, de convivência e de relações individuais),
tende a fazer desaparecer certos costumes e a difundir outros. […]
Na realidade, o Estado deve ser concebido como educador na
medida em que tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de
civilização. Dado que opera essencialmente sobre as forças
econômicas, que se reorganiza e se desenvolve o aparelho de
produção econômica, que se inova a estrutura, não se deve concluir
que os fatos de superestrutura devam ser abandonados a si
mesmos, a seu desenvolvimento espontâneo, a uma germinação
causal e esporádica. O estado, também neste campo, é um
instrumento de “racionalização”, de aceleração e de taylorizacao;
atua segundo um plano, pressiona, incita, solicita e “pune”.180

Foi exatamente por identificar, na modernidade, o aparecimento e o
desenvolvimento dessa dimensão “educadora” do Estado, que Gramsci ampliou seu
significado. Continuar a concebê-lo apenas como sociedade política, já não daria
mais conta da complexidade das tarefas de um Estado tipo “educador”. Pergunta
Gramsci: “Mas o que significa Estado? Só aparelho estatal ou toda sociedade civil
organizada? Ou a unidade dialética entre o poder governamental e a sociedade
civil?”.181 Portanto, o Estado é ampliado em função das novas determinações da luta
politica. Esse é, com outras palavras e por outro caminho, o sentido da
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argumentação de Coutinho (1999) sobre o Estado ampliado. Para Coutinho, foi a
partir de uma aguda observação das transformações recentes ocorridas no seio do
Estado que Gramsci formula a teoria do Estado ampliado. Para entendê-la, ainda
segundo Coutinho, é preciso compreender o processo histórico, que produziu um
equilíbrio maior entre as duas dimensões centrais relacionadas à conquista,
manutenção e “superação” das relações de poder: força e Consenso. Tal processo,
em Gramsci, deveu-se a acontecimentos surgidos a partir da segunda metade do
século XIX, como o surgimento dos grandes sindicatos, jornais de grande circulação
e partidos de massa. Esse processo acarretou uma sofisticação dos mecanismos de
produção do convencimento, persuasão e consenso e, portanto, o desenvolvimento
de uma dimensão do ser social que é a sociedade civil gramsciana.
Nesse sentido, o Estado ampliado corresponderá a uma unidade dialética
entre força e consenso, público e privado, sociedade política e sociedade civil,
expresso através da famosa fórmula: “Estado = sociedade política + sociedade civil,
isto é, hegemonia couraçada de coerção”.182 Concordo com Coutinho, quando diz
que tal concepção, recorrente nos Cadernos, representava uma superação de
visões que atribuíam ao Estado apenas uma dimensão coercitiva, vinculada,
sobretudo, aos seus aparelhos de repressão. Gramsci acrescenta à ainda
embrionária teoria do Estado marxista uma dimensão educadora, cultural,
hegemônica, enfim, de busca e construção do consentimento. Diz Gramsci:
Pode-se dizer que não só a filosofia da práxis não exclui a história
ético-política, como, ao contrário, sua mais recente fase de
desenvolvimento consiste precisamente na reivindicação do
momento de hegemonia como essencial a sua concepção estatal e à
“valorização” do fato cultural, da atividade cultural, de uma frente de
cultura como necessária, ao lado das frentes meramente econômicas
e políticas.183

Outro vocabulário importante que compõe a teoria do Estado de Gramsci
refere-se à noção de Estatolatria. Essa noção foi desenvolvida, sobretudo, no
parágrafo 130 do Caderno 8. Para entender seu significado, é preciso fazer
referência à já analisada teoria do Estado ampliado. Gramsci associou a noção de
Estatolatria a uma determinada atitude em relação ao “governo dos funcionários”,
que corresponde à parte do Estado chamado por Gramsci de sociedade política.
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Essa atitude representa uma excessiva valorização da sociedade política, em
detrimento da sociedade civil. Essa visão, segundo Gramsci, tem como
consequência uma forte ascensão e controle da vida social e política por parte da
burocracia do Estado, levando, assim, a uma forte burocratização de todas as
esferas da vida social e política. Vejamos a definição do próprio Gramsci:
Dá-se o nome de “estatolatria” a uma determinada atitude em relação
ao “governo dos funcionários” ou sociedade política, que, na
linguagem comum, é a forma de vida estatal a que se dá o nome de
Estado e que vulgarmente é entendida como todo o Estado.184

A discussão em torno do conceito de Estatolatria tem um significado
importante, por mostrar como Gramsci esteve longe de defender um “culto ao
Estado”, ou uma centralização excessiva da vida social nas mãos do aparelho de
Estado. Essa passagem torna-se ainda mais significativa quando cotejada com as
experiências de construção do socialismo, sobretudo no caso da antiga URSS. Essa
experiência, de fato, acabou construindo uma espécie de “Estado máximo”, uma
centralização das decisões nas mãos do Estado (governo dos funcionários), e uma
posterior centralização da própria centralização. Como já dito, tal processo ocorre
também em detrimento de uma maior ativação da sociedade civil. Esse foi o sentido
da crítica de Gramsci à Estatolatria: “deve servir para determinar a vontade de
construir, no invólucro da sociedade política, uma complexa e bem articulada
sociedade civil”.185 Evidentemente, esse processo limitou a capacidade democrática
dessas experiências e, articulado a outros fatores, por exemplo, econômicos e
relações internacionais, no limite, prejudicou a própria construção do socialismo.
Por outro lado, deve-se ser justo com Gramsci. Ele mesmo admitia como
necessário e até mesmo oportuno certo período de Estatolatria, sobretudo nos casos
de grupos sociais que, antes de se elevarem à vida estatal, não tiveram um período
de elevação intelectual e moral. Essa elevação intelectual e moral só é possível,
para Gramsci, em um cenário de criação de uma articulada sociedade civil,
impossível nas sociedades orientais antes da tomada do poder estatal. Portanto, a
crítica de Gramsci é no sentido de que a Estatolatria torne-se um fanatismo, um fim
em si mesmo, e não um momento histórico circunstanciado, gerado pelos desafios
de consolidação de uma nova institucionalidade. Por isso, mesmo algum período de
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Estatolatria deve ser crítico, passageiro, e não é o objetivo da luta socialista. Ao
contrário, o sentido da luta socialista é de ir aos poucos extinguindo as intervenções
autoritárias, viabilizando, assim, o desenvolvimento de novas formas estatais
(sociedade civil):
Deve ser criticada, exatamente para que se desenvolvam e se
produzam novas formas de vida estatal, em que a iniciativa dos
indivíduos e dos grupos seja “estatal”, ainda que não se deva ao
governo dos funcionários (fazer com que a vida estatal se torne
“espontânea”).186

A partir dessas formulações sobre o conceito de Estatolatria, praticamente
todos os intérpretes de Gramsci foram unânimes em relacioná-la a uma crítica de
Gramsci ao stalinismo. Antes de iniciar o ultimo ponto dessa seção, relacionado à
questão do fim do Estado, gostaria de fazer um breve e polêmico comentário sobre a
relação entre Gramsci e Stalin. Embora esteja na moda a leitura de um Gramsci antistalinista, essa questão parece mais complexa. A robusta reflexão política
desenvolvida por Gramsci em seus Cadernos não foi nem stalinista, nem trotskista,
nem anti-stalinista, nem anti-trotskista, embora, em alguns de seus momentos,
represente uma superação do stalinismo, do trotskismo e mesmo do bolchevismo. A
questão é complexa, porque Gramsci também não deixou de pensar, em muitos
outros aspectos, com a “cabeça média” da tradição bolchevique, sobretudo o
leninismo, que teve uma influência decisiva em sua formação. Além disso, Gramsci
não pôde viver e acompanhar, em sua maturidade, o fenômeno do stalinismo.
Apesar de nos seus Cadernos do cárcere, Gramsci ter apresentado preocupações
(algumas delas visionárias), a respeito do início do fenômeno do stalinismo, no
entanto, não chegou a desenvolver uma crítica direta a Stalin ou ao stalinismo.
De qualquer forma, salvo engano, a única referência direta a Stalin, nos
Cadernos do cárcere, é no parágrafo 68 do Caderno miscelâneo 14, escrito,
segundo datação Gerratana, entre 1932 e 1935.187 Neste parágrafo, que no geral é
favorável a Stalin, Gramsci analisa questões relacionadas à polêmica “socialismo
num

só

país”

versus

“revolução

permanente”,

e

nacionalismo

versus

internacionalismo. O fato de haver nos Cadernos uma única menção a Stalin, e
ainda sim favorável, parece-me um dado interpretativo que não pode ser
desprezado. Gramsci sustenta, neste mesmo parágrafo, que as acusações de Leão
186
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Davidovitch (Trotsky) contra Giuseppe Bessarione (Stalin) não são válidas,
sobretudo se referentes ao núcleo da questão: “as acusações de nacionalismo não
são validadas se se referem ao núcleo da questão” 188 Ao final desse mesmo
parágrafo, Gramsci ainda critica o principal oponente de Stalin e sua teoria da
revolução permanente:
As debilidades teóricas desta forma moderna do velho mecanicismo
são mascaradas pela teoria geral da revolução permanente, que não
passa de uma previsão genérica apresentada como dogma e que se
destrói por si mesma, pelo fato de que não se manifesta
efetivamente.189

Mesmo na famosa carta de 1926, redigida em nome do birô político do PCI,
analisando a crise no PCUS, Gramsci está longe de um anti-stalinista. Ao contrário,
embora o centro político da carta seja a defesa da unidade do partido, Gramsci não
deixa de posicionar-se a favor da maioria (Stalin, Bukharin). As referências positivas
a Trotsky, nesta carta, e aos demais membros da oposição de esquerda (Kamenev,
Zinoviev), assim como as réplicas furiosas de Palmiro Togliatti, demonstram, por
outro lado, que não ser um anti-stalinista não significa, necessariamente, ser um
stalinista e concordar com os métodos, teoria e concepção de marxismo de Stalin.
Decididamente, Gramsci não foi tanto o anti-stalinista que hoje muitos
gostariam, assim como também nunca se entusiasmou com Stalin, ao contrário de
seu amigo Togliatti. Em termos de posicionamento político, parte da tradição
marxista esteve presa bastante tempo à dicotomia stalinismo versus trotskismo. O
que Gramsci parece erguer, com sua robusta teoria política, é um tipo de reflexão
que não se enquadra em nenhum desses polos. Nesse sentido, parece-me mais
correto e mais fiel ao texto gramsciano sustentar que sua relação com o stalinismo
deve ser pensada a partir da seguinte reflexão: embora Gramsci jamais tenha feito
pregação anti-stalinista, sobretudo em seus tardios Cadernos do cárcere, o que não
tem pouco significado interpretativo, vários elementos de sua teoria política
carcerária inspiram um referencial de esquerda fora dos marcos do stalinismo. Ou
seja, a reflexão política que emerge dos Cadernos de Gramsci, em muitos de seus
componentes, representam um forte distanciamento de Gramsci em relação à
experiência e à teoria stalinista. No entanto, Gramsci não deixou de pensar, em
188
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outros muitos aspectos, com a “cabeça média” da tradição bolchevique. Na próxima
seção, dedicada ao conceito de guerra de posição, voltaremos a essa questão ao
analisar outra imagem problemática atribuída a Gramsci: a de teórico da transição
democrática ao socialismo.
Feito esse parêntese, trata-se agora, por fim, de analisar o tema da utopia do
fim do Estado no pensamento político de Gramsci. Certamente, em Gramsci, o fim
do Estado não é uma lei da história; ao contrário, trata-se de um projeto político, tem
uma dimensão normativa e até mesmo utópica. A análise desse tema não deixa de
ser importante, porque os objetivos de um determinado projeto político sempre
orientam a ação política concreta, programas, operações táticas e estratégicas.
Além disso, são critérios de estabelecimento de sucesso de uma determinada
política. Esse tema aparece nos Cadernos do cárcere a partir das nomenclaturas
sociedade regulada, Estado ético e sociedade civil.190 Portanto, Gramsci utiliza,
muitas vezes indistintamente, esses conceitos para significar a utopia comunista.
Isso fica explícito quando Gramsci sustenta que, no processo de esgotamento do
estado-coerção, “se afirmam elementos cada vez mais conspícuos de sociedade
regulada (ou Estado ético, ou sociedade civil)”.191
O conceito de Estado ético refere-se a uma determinada relação entre
sociedade política e sociedade civil. A dinâmica dessa relação é chave para o
entendimento das principais dimensões da teoria do Estado de Gramsci. Nesse
sentido, estabelecendo uma comparação, é como se o Estado ético fosse um
desdobramento do processo de complexificação que o Estado sofreu com a
passagem das sociedades “orientais” para as “ocidentais”. Ou seja, enquanto nas
sociedades “orientais” havia um maior predomínio da sociedade política em relação
à sociedade civil, nas “sociedades ocidentais” houve um deslocamento dessa
relação e produziu-se, assim, um maior equilíbrio entre sociedade política e
sociedade civil. No Estado ético, esse deslocamento, referido anteriormente, é ainda
mais radical, produzindo, assim, um predomínio da sociedade civil sobre a
sociedade política. “Mas apenas um sistema de princípios que afirmam como
finalidade do Estado seu próprio fim, seu próprio desaparecimento, isto é, a
reabsorção da sociedade política na sociedade civil.”192
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Mas aqui é preciso o seguinte cuidado: a reabsorção da sociedade política na
sociedade civil não significa necessariamente o fim do Estado em um sentido forte,
em um sentido anarquista. Na sociedade civil, existem instituições, política, existem
e existirão mesmo disputas pelo consenso ativo dos governados e dos novos
dirigentes. Trata-se, sobretudo, do reforço de uma importante dimensão do Estado
que é a sociedade civil. Por isso, o que é extinto, ou minimizado, é a sociedade
política e seus mecanismos de violência e coerção. Gramsci estava convencido de
que no Estado ético haveria um predomínio de relações sociais e políticas baseadas
no consenso ativo. “Pode-se imaginar o elemento estado-coerção em processo de
esgotamento à medida que se afirmam elementos cada vez mais conspícuos de
sociedade regulada (ou Estado ético, ou sociedade civil).”193 De fato, o que Gramsci
considerava uma possibilidade histórica era o fim do Estado Burguês, cuja divisão
em classes e violência são características inegociáveis.
Já em um texto de juventude, intitulado “O Estado e o Socialismo”, Gramsci
não deixa dúvidas de sua posição critica em relação ao anarquismo: “na dialética
das ideias, a anarquia continua o liberalismo, não o socialismo”.194 No Estado ético,
existem ou existirão instituições que viabilizam o governo da sociedade. Entretanto,
chegou-se ou conquistou-se uma forma de governo na qual a dimensão coercitiva foi
reduzida ou mesmo esgotada. Embora se trate claramente de uma dimensão
utópica do pensamento de Gramsci, essa utopia, como, no geral, toda utopia para
Gramsci, expressava alguma realidade, operava na realidade, por isso também sua
importância. No caso da utopia do Estado ético, ela ancora-se na premissa de que
todos, através de um processo educativo, podem ser morais a ponto de construir
uma sociedade na qual as relações de poder não serão baseadas na coerção,
violência e força, mas sim no consenso ativo. É no parágrafo 88 do Caderno 6,
intitulado “Estado gendarme-guarda-noturno”, que Gramsci explicita melhor sua
concepção de Estado ético:
As expressões Estado ético ou sociedade civil significam que esta
“imagem” de estado sem estado estava presente nos maiores
cientistas da política e do direito, na medida em que se situavam no
terreno da pura ciência (= pura utopia, enquanto baseada no
pressuposto de que todos os homens são iguais e, portanto,
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igualmente razoáveis e morais, isto é, passíveis de aceitar a lei
espontaneamente, livremente, e não por coerção, como coisa
imposta por outra classe, como coisa externa a consciência).195

Uma sociedade assim, com sujeitos elevados a tal grau de conscientização,
jamais pode ser vista como fim da política; muito pelo contrário, trata-se do início de
uma nova fase onde a política se potencializa, pois serão suas dimensões
persuasivas, políticas, no sentido forte do termo, que ditarão o governo da
sociedade. Além disso, Gramsci usa a palavra lei no trecho citado acima,
provavelmente para significar regras e instituições que viabilizem o governo da
sociedade. Essa é a interpretação de Rita Medici, em seu “Gramsci e o Estado: para
uma releitura do problema”. Diz Medici:
Como ilustrei acima, alinho-me com aqueles estudiosos que
acreditam não se encontrar nos Quaderni gramscianos a clássica
proposta marxiana relativa à "extinção" do Estado. O Estado, para
ele, permanece, porque, em primeiro lugar, Gramsci não adere à
convicção de que, na sociedade comunista, tornar-se-á supérflua a
função do político enquanto tal.

Também é essa a interpretação do erudito Italiano Domenico Losurdo (2006):
“Gramsci parece não dar crédito algum à tese do ’fim’ idêntico (uma sociedade sem
Estado) perseguido, segundo Estado e Revolução, por anarquistas e comunistas”.196
Losurdo considera, com razão, que fazer coincidir o fim do domínio burguês com o
fim do Estado é uma forma de mecanicismo que transforma as instituições políticas
em uma simples superestrutura da economia. O erudito italiano formula uma
pergunta desconcertante, ao comentar que a distinção em Gramsci entre Estado e
sociedade civil é metódica e não orgânica: mas não é esse erro que incorre a tese
da extinção do Estado?
Em seu denso artigo intitulado “A “utopia” do Estado ético e educador em
Gramsci”, Semeraro (2009) é ainda mais taxativo ao precisar o sentido da ideia de
dissolução do Estado em Gramsci. Semeraro, numa passagem que articula trechos
de escritos políticos de Gramsci com uma interpretação do tema do fim do Estado
nos Cadernos, sustenta:
[...] quando se fala da dissolução do Estado, portanto, o objetivo é a
superação do estado nacional capitalista portador de guerras e
divisões; não a eliminação das instituições necessárias à convivência
195
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humana. Gramsci não apenas está convencido de que “a sociedade
sem estado é pura abstração”, mas que “não existe sociedade senão
dentro de um Estado, que é a origem e o fim de todo o direito e
dever, que é garantia de permanência e sucesso de toda a atividade
social”.197

Como veremos ao longo da próxima seção, não é possível entender o
conceito de guerra de posição sem antes entender as elaborações de Gramsci
acerca do Estado. Por isso, a próxima seção foi pensada, intencionalmente, como
posterior à seção dedicada à teoria do Estado.

3. GUERRA DE POSIÇÃO E A DISPUTA DE HEGEMONIA: O ESGOTAMENTO DA
ESTRATÉGIA DO ATAQUE FRONTAL
Chegamos, enfim, à última seção deste capítulo e, portanto, também última
seção da presente dissertação. O tema investigado nesta seção será a teoria da
revolução formulada por Gramsci, ou, de forma mais específica, a nova estratégia
das classes subalternas para viabilizar uma revolução nas sociedades ocidentais: a
guerra de posição.198 Nesta seção, será rastreado o caminho que levou Gramsci a
sustentar a tese de esgotamento da estratégia do ataque frontal e, portanto, à
necessidade de elaborar uma estratégia política de guerra de posição.
Por tratar-se de uma seção um pouco mais extensa que as demais, e também
por razões didáticas, optamos por dividi-la em duas subseções. Na primeira, serão
apresentados comentários de caráter preliminar que

ajudam a entender,

contextualizar e explicar as principais questões em torno do conceito de guerra de
posição. A segunda será dedicada a investigar os principais significados do conceito
de guerra de posição. Trata-se de um esforço no sentido de definir tal conceito em
Gramsci.

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CONCEITO DE GUERRA DE POSIÇÃO

Serão desenvolvidos, ainda que brevemente, seis pontos que consideramos
fundamentais para contextualizar a abordagem do conceito de guerra de posição em
Gramsci. Antes de tudo, um aviso faz-se necessário. Provavelmente, o leitor ficará
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com uma sensação de “algo incompleto” em relação ao texto dessa subseção.
Trata-se, aqui, de alertar que esse é mesmo o propósito da subseção, ou seja, trazer
apenas elementos iniciais, contextuais que ajudem a entender as questões
envolvidas na noção de guerra de posição. Essa sensação de incompletude deverá
ser completada e “resolvida” com a segunda subseção. A seguir, iniciamos a análise
dos seis pontos.
1 – A teoria da revolução, elaborada por Gramsci, é construída a partir de
uma determinada filosofia da história, concepção da práxis política e mesmo uma
teoria do conhecimento. Dentro desse marco teórico geral, a revolução deixa de ser
vista como algo inexorável, que acontece independente da vontade dos homens e
da política, e passa a ser vista, portanto, como uma disputa pela hegemonia. Por
isso, passa a ser vista por Gramsci como uma possibilidade histórica. Como
veremos mais à frente, essa concepção implicará em fortes consequências para a
ação política concreta.
Uma dessas consequências será o fato de que a construção da revolução,
embora dialogue com o movimento do mundo econômico, se desenvolve mesmo é
no terreno da política. Gramsci estava tão convencido dessa perspectiva que chegou
mesmo a relativizar o papel das crises econômicas na construção do socialismo.
Para Gramsci, nas sociedades ocidentais, a eficácia de uma crise econômica na
produção de uma crise política já não teria mais o mesmo impacto que tinha nas
sociedades orientais. Em outras palavras, a crise econômica não produz
necessariamente crises políticas e revoluções: “pode-se excluir que, por si mesmas,
as crises econômicas imediatas produzam eventos fundamentais”.199 Essa
concepção de Gramsci entra em choque com uma concepção comum em sua
época, baseada na “estratégia” da espera de uma grande conjuntura. Essa grande
conjuntura, crise econômica, produziria as condições fundamentais para uma
revolução, portanto, sem que essa grande conjuntura aparecesse, pouco podia ser
feito em termos políticos. No fundo, essa visão tem dois problemas: a ideia da
política como epifenômeno da economia e uma visão estratégica com impactos
negativos na tática. Ou seja, essa visão estratégica suscitava certa paralisia nas
classes subalternas, uma vez que a revolução dependeria de uma grande conjuntura
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aberta por uma crise econômica. Essa crise econômica era vista como inexorável,
portanto, era como se a força das “coisas”, ou força da história, estivesse ao lado
das classes subalternas. Tudo se resolveria em uma questão de tempo: a revolução
aconteceria, e não haveria muito que fazer, seja para ajudá-la, seja para evitá-la.
Portanto, uma concepção estratégica que dava pouca ênfase à intervenção humana
na produção da história e nos resultados da luta política.
De fato, Gramsci trabalhava em outra perspectiva. A própria ideia de crise é
transferida para o terreno da política. A crise passa a ser associada às questões
relativas à força e ao consenso:
Se a classe dominante perde o consenso, ou seja, não é mais
“dirigente”, mas unicamente “dominante”, detentora de pura força
coercitiva, isto significa exatamente que as grandes massas se
destacaram das ideologias tradicionais, não acreditam mais no que
antes acreditavam etc. A crise consiste justamente no fato de que o
velho morre e o novo não pode nascer: neste interregno, verificam-se
os fenômenos patológicos mais variados.200

2 – Feita essa primeira referência, que, de certo modo, será retomada ao
longo dessa seção, cabe agora explicar o sentido de uma famosa definição do
conceito de guerra de posição: é a estratégia das classes subalternas para o
“ocidente”. A expressão “guerra de posição” tem uma origem militar e sua tradução,
da arte militar para a arte política, nem sempre é fácil e direta. Como salientou
Acanda (2006), Gramsci gostava de comparar a luta política com a “arte militar”. Seu
intuito era relacionar a conquista da hegemonia a um determinado tipo de ataque à
sociedade capitalista. No entanto, o próprio Gramsci admitia que a lógica política era
bastante diferente da militar:
As comparações entre a arte militar e a política devem ser
estabelecidas sempre cum grano salis, ou seja, só como estímulos
para o pensamento e como termos de simplificação ad absurdum [...]
O alinhamento das forças políticas nem de longe é comparável ao
enquadramento militar.201

Mas o que Gramsci entendia por estratégia? Uma estratégia, em termos
políticos, já que essa palavra também tem origem militar, significa um caminho geral,
possível, provável para se chegar ou construir um determinado objetivo. No caso de
Gramsci, a fundação de um novo Estado (socialismo), ou a sociedade regulada
200
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(comunismo). Aqui, aparece um primeiro problema para quem formula uma
estratégia: a questão dos objetivos. A rigor, existe sempre uma gradação de
objetivos, desde objetivos finais, passando por objetivos intermediários, a depender
da concepção ou teoria da revolução em jogo. Ou seja, a estratégia depende do
projeto político que se pretende construir. De qualquer modo, quem pensa uma
estratégia, pensa sempre em um objetivo, ou, em outras palavras, pensa uma
utopia. Apesar do caráter aparentemente abstrato dessa discussão, o que está em
jogo nesse debate é um dos mais controvertidos e clássicos temas da teoria política:
a relação entre meios e fins. Ao longo dessa seção, em “doses homeopáticas”, será
analisado como a filosofia da práxis abordaria uma série de questões relacionadas à
relação entre meios e fins. Neste momento, no entanto, cabe apenas entender o
sentido do termo estratégia, para entender por que o conceito de guerra de posição
é considerado uma nova estratégia política formulada por Gramsci para dar conta
dos novos desafios impostos pelo aparecimento das sociedades “ocidentais”.
3 – Outra característica do conceito de guerra de posição é que ele
pressupõe, entre outros, dois tipos de investigação articulada: um reconhecimento
de caráter nacional e um estudo aprofundado da sociedade civil. Gramsci
considerava que a Revolução Russa havia sido o último acontecimento histórico
vinculado à estratégia do ataque frontal. Portanto, o desafio que se colocava às
classes subalternas, segundo Gramsci, dentro de uma estratégia de guerra de
posição, era estudar em profundidade as características da sociedade civil, para que
se pudesse conhecer aquilo que ele chama de sistemas de defesa da guerra de
posição. Na próxima subseção, voltaremos a essa questão do sistema de defesa;
por ora, concentramo-nos no estudo da sociedade civil. Diz Gramsci:
O último fato deste gênero na história da política foram os
acontecimentos de 1917. Eles assinalaram uma reviravolta decisiva
na história da arte e da ciência da política. Trata-se, portanto, de
estudar com “profundidade” quais são os elementos da sociedade
civil que correspondem aos sistemas de defesa na guerra de
posições.202

A proposta desse estudo, quando articulada com a parte final da famosa e já
citada passagem, na qual Gramsci estabelece a diferenciação entre sociedades
202
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orientais e ocidentais, permite uma articulação entre o estudo da sociedade civil e o
reconhecimento de caráter nacional. Diz Gramsci, ao comentar que a relação mais
equilibrada entre Estado e sociedade civil, característica das sociedades ocidentais,
dependia de uma análise caso a caso e exigia também “um acurado reconhecimento
de caráter nacional”.203 Neste caso, trata-se da necessidade de um conhecimento
específico da realidade na qual a estratégia será formulada e aplicada. Por isso, em
Gramsci, além de uma análise das mais diversas dimensões de relações de força,
não se formula uma linha política concreta, compatível com determinada estratégia,
sem um estudo aprofundado da realidade nacional, nas suas dimensões históricas,
políticas, econômicas, sociais e culturais. Esse “acurado reconhecimento de caráter
nacional” requer das classes subalternas, portanto, uma interpretação de
determinada realidade.
Para facilitar o entendimento da aplicação dessa concepção a uma
determinada realidade concreta, pensemos, por exemplo, no caso brasileiro. Tratarse-ia de realizar um estudo aprofundado do tipo de capitalismo existente entre nós,
das características de nossa sociedade civil, incluindo o seu vigoroso processo de
robustecimento dos últimos 35 anos; de estudar as principais interpretações de
nossa realidade, sobretudo as construídas a partir de uma perspectiva crítica,
presentes no pensamento social e político brasileiro.
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Portanto, de estudar, entre

outros, a imagem do Brasil construída por autores como, Florestan Fernandes,
Darcy Ribeiro, Caio Prado Junior, Celso Furtado, Sergio Buarque de Holanda etc.
Tratar-se-ia de estudar a história de lutas, dilemas, dores, resistência, tradições
culturais, das classes subalternas brasileiras, suas tentativas de emancipação,
conquistas e derrotas. Tratar-se-ia de estudar a história de um país que se
modernizou sem passar por uma revolução clássica, mas sim por uma revolução
passiva.205 Esse tipo de pesquisa, que exemplificamos no caso brasileiro, ainda que
de modo bastante geral, não deixa de estar diretamente articulada também com os
critérios metodológicos propostos por Gramsci, presente em “Às margens da história
(história dos grupos sociais subalternos)”, contidas no seu pouco estudado Caderno
25.206
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Quando uma estratégia não tem capacidade de dialogar, expressar uma
determinada realidade, ou seja, resolver os problemas colocados por essa
singularidade, torna-se dogmática. Não se trata aqui de negar aspectos gerais, muito
menos a dinâmica internacional, em nome de um suposto nacionalismo. Para
Gramsci, ao contrário, trata-se de articular o terreno concreto da luta, que é nacional,
com sua dimensão internacional. Essas reflexões visam chamar atenção para os
perigos contidos numa determinada visão que supõe a possibilidade de construir um
caminho único para o socialismo, válido para todas as sociedades, sem levar em
conta as especificidades de cada nação.207
4 – Outro aspecto preliminar a ser abordado nesta seção refere-se à inserção
do conceito de guerra de posição em uma das mais controvertidas e polêmicas
questões da teoria política marxista: a relação entre reforma e revolução. A
relevância dessa questão levou Carlos Nelson Coutinho, declaradamente inspirado
em Gramsci, a elaborar a famosa fórmula do reformismo revolucionário. 208 Trata-se
de uma perspectiva estratégica, que mantém, segundo Coutinho, o caráter
revolucionário, já que o objetivo dessa estratégia é a superação da sociedade
capitalista. No entanto, esse processo dar-se-ia através de reformas, sem
necessariamente, uma ruptura decisiva. Por isso, o nome reformismo revolucionário.
A grande virtude da estratégia de guerra de posição parece ser exatamente
ter conseguido superar a velha dicotomia entre reforma e revolução, como veremos
mais à frente. Para Emir Sader (2009), a relação entre reforma e revolução,
classicamente tratada, por exemplo, no debate travado entre Rosa Luxemburgo e
Eduard Bernstein, de certo modo, sempre condicionou a tradição marxista a pensar
o tema da estratégia a partir da dicotomia reforma ou revolução. Mesmo o debate
que dividiu o Partido Comunista da União Soviética, travado entre os defensores de
uma revolução por etapas ou aqueles que salientavam o caráter permanente do
processo revolucionário, no fundo, também foi impactado pela dicotomia entre
207
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reforma ou revolução. Mesmo mais recentemente, o debate a respeito do papel dos
governos “progressistas”209 da América Latina, em uma estratégia revolucionária,
também insere-se nessa mesma questão. Gramsci esteve atento a esse debate
durante toda a sua vida, mas foi, sobretudo, no cárcere que “sistematizou” uma
contribuição que o transformou numa das principais referências da plural tradição de
esquerda, a tal ponto que, segundo Coutinho (2011), “Antonio Gramsci – que é hoje
o pensador italiano mais lido e traduzido em todo mundo – tornou-se também um
dos intelectuais estrangeiros mais influentes no pensamento social brasileiro”. 210
Parte significativa dessa influência deve-se à formulação da noção de guerra de
posição. A força da imagem de Gramsci como teórico da guerra de posição, ainda
que muitas vezes haja certa banalização dessa imagem, ou ainda, em alguns casos,
um uso completamente leviano, é amplamente divulgada e, digamos assim,
“vencedora”. Não se trata, aqui, de discordar de tal perspectiva. De fato, a noção de
guerra de posição revolucionou a visão da esquerda em relação à “tomada do
poder”. No entanto, como veremos mais à frente, nem sempre essa noção tem sido
investigada com o devido rigor.
5 – Outro problema refere-se à relação do conceito de guerra de posição com
aquilo que os historiadores chamam de anacronismo, ou seja, esse conceito prestase, facilmente, a interpretações anacrônicas. A questão é que o conceito de guerra
de posição é diretamente ligado à luta política concreta, influencia linhas políticas,
movimentações táticas, políticas de aliança etc. Por isso, é um conceito
extremamente vulnerável ao uso político, isto é, a construções teórico-políticas que
procuram legitimar-se usando a autoridade política e intelectual de Gramsci. Não se
trata, aqui, de uma acusação; ao contrário, a questão é teórica e metodológica. É
comum, legítimo e teoricamente relevante buscar em Gramsci respostas a questões
que muitas vezes ele mesmo não se colocou. No fundo, pergunta-se: como Gramsci
pode ajudar a entender a revolução hoje? Tal pergunta só é possível devido ao
caráter für ewig de algumas de suas reflexões. Por outro lado, esse tipo de pergunta,
fértil do ponto de vista heurísco, só pode ser respondida se articulada a algum rigor
filológico. Essa é a questão, ou seja, a articulação entre rigor filológico e um autor
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“vivo”, capaz de ajudar a entender a política hoje. Essa articulação é extremamente
difícil e caracteriza uma “boa interpretação”. Em outras palavras, embora seja muito
difícil fugir de alguma forma de anacronismo, trata-se de evitar dois caminhos
equivocados: 1) a busca de um pretenso “verdadeiro Gramsci”, capaz de transformar
uma obra aberta, inacabada, um instrumento de análise e ação, numa coleção de
dogmas; 2) o outro equívoco é descolar-se do rigor, do apego ao texto, da
contextualização, da reconstrução do debate com seus interlocutores e transformar
Gramsci em mais um modismo acadêmico, ou em algo completamente diferente
daquilo que ele foi.
O ponto a ser ressaltado é que ler um autor à luz de novas questões cobra
sempre do intérprete uma tradução e, como em toda tradução, sobretudo em
questões políticas, corre-se o risco de mutilar, distorcer, acrescentar, enriquecer,
aprofundar, enfim o “verdadeiro” autor. Esse “problema” intensifica-se no caso do
conceito de guerra de posição, pois ele assume em Gramsci um sentido apenas
generalista. Por isso, esse conceito deve ser visto como parâmetro geral e só “faz
sentido”, ou ganha efetividade, se traduzido em uma linha política concreta (tática e
estratégia). Quem procurar nos parágrafos dos Cadernos de Gramsci onde ele
desenvolve o conceito de guerra de posição uma resposta a questões específicas,
como apoiar ou não um determinado governo, participar ou não de um conselho
municipal, ou sobre a política econômica de um determinado país, certamente não
encontrará. Seus conceitos certamente nos ajudam a pensar essas e outras tantas
questões, entretanto, não como respostas dadas por Gramsci, mas sim como um
fértil esforço de tradução. Portanto, algum grau de anacronismo, quando bem feito
ou refinado, transforma o anacronismo em tradução, cuja vantagem consiste em
articular rigor filológico e uma visão dinâmica e não dogmática dos Cadernos de
Gramsci e de seu conceito de guerra de posição.
6 – Para encerrar esses comentários de ordem preliminar, outra questão
importante refere-se ao contexto político e intelectual de elaboração do conceito de
guerra de posição. Para Domenico Losurdo (2006), o impacto da derrota do
movimento operário e a vitória do fascismo na Itália teriam levado Gramsci a uma
reflexão, na prisão, que culminou com o abandono das esperanças de uma rápida e
definitiva vitória da revolução. Para Losurdo, foi essa percepção que levou Gramsci
a pensar “o caráter complexo e contraditório e da longa duração do processo de
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transformação política e social”.211 Losurdo salienta, ainda, o caráter processual da
nova concepção de revolução elaborada por Gramsci, ao lembrar que, para o autor
sardo, provavelmente o processo de transição do capitalismo para a sociedade
regulada (comunismo) “durará séculos”.212 Outro autor que sustenta uma posição
próxima de Losurdo é Carlos Nelson Coutinho. Segundo Coutinho (2007), Gramsci
viveu e foi observador privilegiado de um período de transformações sociopolíticas
que produziram um cenário no qual a sociedade civil tornou-se uma complexa
dimensão da realidade social. Foi exatamente para dar conta desse novo cenário
que Gramsci foi levado a reformular a estratégia das classes subalternas. Não se
trata, aqui, de discordar da correta análise de Coutinho e Losurdo. No entanto,
embora não seja intenção dos autores, suas explicações para o contexto de
elaboração da noção de guerra de posição podem levar a um equívoco. Não se
deve exagerar ou pensar que Gramsci na prisão teria reformulado completamente
sua perspectiva sobre a revolução. Em um longo escrito político anterior à prisão,
intitulado “A Togliatti, Scoccimarro e outros”, datado de 9 de fevereiro de 1924,
Gramsci parece já ter consciência da complexidade das sociedades “ocidentais” e já
formula o núcleo central do conceito de guerra de posição. Se levarmos em
consideração o ano de 1934, quando Gramsci ainda produzia de forma intensa seus
Cadernos, e mesmo ainda redigia algumas notas sobre o conceito de guerra de
posição, a interpretação de uma inflexão teórica de Gramsci apenas na prisão
parece bastante frágil. Diz Gramsci, já em 1924, ou seja, cerca de uma década de
diferença em relação a 1934:
[...] na Europa central e Ocidental o desenvolvimento do capitalismo
determinou não apenas a formação de amplos estratos proletários,
mas também – e por isso mesmo – criou um estrato superior, a
aristocracia operaria, com seus anexos de burocracia e de grupos
social-democratas. A determinação, que na Rússia era direta e
lançava as massas às ruas para o assalto revolucionário, complicase na Europa Central e Ocidental em função de todas estas
superestruturas políticas, criadas pelo maior desenvolvimento do
capitalismo; torna mais lenta e mais prudente a ação das massas e,
portanto, requer do partido revolucionário toda uma estratégia e uma
tática bem mais complexas e de longo alcance do que aquelas que
foram necessárias aos bolcheviques no período entre março e
novembro de 1917.213
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Feito esse conjunto de comentários, a seguir iniciamos a exposição da
investigação que visa definir o significado do conceito de guerra de posição em
Gramsci.

3. 2. GUERRA DE POSIÇÃO E O ESGOTAMENTO DA ESTRATÉGIA DO ATAQUE
FRONTAL
Após esse conjunto de considerações iniciais, a presente subseção será
dedicada a uma análise mais direta da definição do conceito de guerra de posição. A
exposição dos resultados dessa pesquisa foi dividida em dois aspectos
fundamentais: 1) as causas do esgotamento da estratégia do ataque frontal e a
consequente passagem, no plano político, da guerra de movimento para a guerra de
posição; 2) afinal de contas, qual concepção de estratégia está contida no conceito
de guerra de posição?
A reflexão produzida por Gramsci nos seus Cadernos do cárcere não deixa
dúvidas de algo que ele estava absolutamente convencido: o esgotamento da
estratégia do ataque frontal. Para Gramsci, o período histórico posterior aos
acontecimentos de 1917 na antiga URSS, como já foi visto, é marcado pelo fim da
época da estratégia do ataque frontal. Isso significava o abandono de uma visão
estratégica voltada para preparar uma insurreição. Portanto, as operações táticas,
programas e linhas políticas das classes subalternas e de seus partidos não
poderiam ser pensados visando apenas ao assalto da sociedade política. Para
Gramsci, o esgotamento da estratégia do ataque frontal representava em linguagem
militar, traduzida para a luta política, a passagem da guerra de movimento para a
guerra de posição. Tal era o grau de convencimento e maturidade de Gramsci sobre
esse tema que ele chegou a considerá-lo a mais importante questão da teoria
política do período pós-guerra. De fato, essa questão era decisiva porque relacionase às possibilidades da política, ou seja, com às possibilidades de viabilizar a grande
questão teórica que desafiava Gramsci: como as classes subalternas podem
viabilizar uma reforma intelectual e moral, construir uma vontade coletiva, disputar a
hegemonia, fundar um novo Estado e realizar a utopia do Estado ético ou sociedade
regulada? Segundo Gramsci, a insistência na estratégia do ataque frontal é apenas
causa de derrotas para as classes subalternas. Diz ele:
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Esta me parece a questão de teoria política mais importante posta
pelo período do pós-guerra e a mais difícil de resolver corretamente.
Ela está ligada as questões levantadas por Bronstein, que, de um
modo ou de outro, pode ser considerado o teórico político do ataque
frontal num período em que este é apenas causa de derrotas.214

Essa passagem, repleta de significados, aponta para pelo menos duas
questões centrais: a associação da estratégia do ataque frontal a Leon Trotsky, e o
comentário, taxativo, de que essa estratégia “é apenas causas de derrotas”.
Independente do grau de conhecimento de Gramsci da teoria da revolução
permanente de Trotsky, como levantam alguns autores215, o conceito de guerra de
posição será erguido, sobretudo, a partir de uma dura crítica ao chefe do exercito
vermelho. Além disso, outra interlocutora criticada por Gramsci foi Rosa
Luxemburgo, vista pelo autor italiano como tendo certo preconceito economicista e
espontaneísta.217 Chega a ser significativo, do ponto de vista interpretativo, que
todas as menções de Gramsci a Trotsky, em seus Cadernos do cárcere, sejam
negativas e ensejam algum tipo de crítica. Um dos exemplos mais contundentes é a
passagem contida no parágrafo 16 do caderno 7. Diz Gramsci sobre Trotsky e sua
teoria da revolução permanente:
Bronstein recorda, em suas memórias, terem-lhe dito que sua teoria
se revelara boa... quinze anos depois, e responde ao epigrama com
outro epigrama. Na realidade, sua teoria, como tal, não era boa nem
quinze anos antes nem quinze anos depois [...].218

Nesse sentido, parece ser uma tarefa árdua a desenvolvida por Alvaro
Bianchi (2008) no sentido de reabrir a discussão sobre a relação entre Gramsci e
Trotsky. Bianchi dedica cerca de 33 páginas de seu “O Laboratório de Gramsci” à
relação entre Gramsci e Trotsky. Sua intenção é combater aquilo que ele chama de
uma inventiva oposição de princípios entre esses autores. Diz Bianchi: “não se trata,
pois, de estabelecer uma falsa identidade entre esses autores, assim como não há
mais sentido em uma inventiva oposição de princípios”.219
De qualquer modo, a questão central, aqui, é entender os argumentos de
Gramsci para justificar sua tese de esgotamento da estratégia do ataque frontal.
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Antes de iniciarmos a análise do estratégico parágrafo 7 do Caderno 13, que contém
os argumentos centrais de Gramsci, vale a pena analisar um motivo da superação
da estratégia do ataque frontal pouco ressaltado pelos intérpretes de Gramsci. Diz o
autor italiano, ao referir-se ao desenvolvimento da técnica militar após a primeira
guerra mundial:
Esta situação da técnica militar é um dos elementos mais
“silenciosamente” atuantes naquela transformação da arte política
que levou à passagem, também em política, da guerra de movimento
à guerra de posição ou de assédio.220

Segundo Gramsci, até a Guerra Mundial era possível identificar, com precisão
matemática, o poderio militar de um determinado país. Esse poderio era relacionado
ao poderio industrial, agrícola, financeiro e técnico-cultural. No período pós-guerra,
essa possibilidade deixou de existir, pelo menos em nível tão exato, criando um
cenário de incertezas na situação político-militar. Essa incerteza estava relacionada
ao desenvolvimento e possibilidades de uso de submarino, avião de bombardeio, o
gás e os meios químicos e bacteriológicos, produzindo, portanto, duas situações
articuladas: o caráter cada vez mais destrutivo dos conflitos armados (guerras) e,
com o desenvolvimento de armas (químicas e bacteriológicas), viabilizava-se, assim,
que um Estado inferior belicamente pudesse obter uma vitória sobre um Estado mais
poderoso. Esse cenário, na visão de Gramsci, produziu uma incógnita na situação
político-militar e contribuiu, ainda que silenciosamente, para superação da estratégia
do ataque frontal e para a necessidade, cada vez mais imperativa, de se sofisticar os
mecanismos de construção do consenso.
Voltando ao estratégico parágrafo 7 do Caderno 13, nele, após uma
importante referência ao Estado e ao direito, Gramsci inicia uma explicação sobre as
razões da superação do conceito de revolução permanente. Nesse parágrafo,
Gramsci associa revolução permanente à guerra de movimento e, posteriormente,
associa guerra de movimento com a estratégia do ataque frontal. Portanto,
revolução permanente, guerra de movimento e estratégia do ataque frontal
significam, no marco teórico gramsciano, vocabulários semelhantes.221 Além disso, é
preciso certo cuidado com a expressão revolução permanente, já que Gramsci a
220
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utiliza em dois significados: no significado marxiano e como referência à teoria de
Trotsky.222
Em seguida, ainda no parágrafo 7 do caderno 13, Gramsci chama a atenção
para o fato de que a revolução permanente (neste caso de Marx) era uma fórmula
própria para um determinado período histórico, sobretudo aquele no qual ainda não
existiam os grandes partidos de massa, grandes sindicatos, jornais de grande
circulação etc:
A fórmula é própria de um período histórico em que não existiam
ainda os grandes partidos políticos de massa e os grandes sindicatos
econômicos, e a sociedade ainda estava sob muitos aspectos, por
assim dizer, no estado de fluidez [...].223

Mais à frente, nesse mesmo parágrafo, Gramsci sustenta que a fórmula da
revolução permanente foi superada, na Ciência Política, pelo conceito de
“hegemonia civil”, sobretudo no período posterior a 1870, período que significa para
Gramsci o marco histórico no qual o Estado tornou-se mais complexo. Diz Gramsci:
No período posterior a 1870, com a expansão colonial europeia,
todos esses elementos se modificam, as relações de organização
internas e internacionais do Estado tornam-se mais complexas e
robustas e a fórmula da “revolução permanente”, própria de 1848, é
elaborada e superada na ciência política com a formula “hegemonia
civil”.224

Aqui um dado importante: Gramsci associa a superação da revolução
permanente pela fórmula hegemonia civil a uma questão relacionada ao Estado.
Essa passagem, quando articulada com a passagem contida no parágrafo 155 do
Caderno 6, reforça essa associação estabelecida por Gramsci. Diz Gramsci a
respeito do erro de não se compreender a necessidade de uma mudança na
estratégia política das classes subalternas: “Na política, o erro acontece por uma
inexata compressão do que é o Estado (no significado integral: ditadura +
hegemonia)”.225 A insistência da adoção da estratégia do ataque frontal é baseada
numa inexata compreensão do que é o Estado, confirmando a interpretação
segundo a qual, para entender a teoria da revolução em Gramsci, antes é preciso
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entender sua teoria do Estado. No fundo, é no seu sentido integral que a teoria do
Estado de Gramsci consegue captar algo sutil e fundamental para o debate sobre
estratégia: a ampliação do lócus do poder. Este já não se concentra mais apenas na
sociedade política. Como nas sociedades “orientais”, no “ocidente”, o poder está
disseminado também pela sociedade civil.
Portanto, como veremos mais à frente, o grupo social que pretender disputar
o poder terá de levar em consideração essas novas circunstâncias e adequar sua
estratégia de luta a essas novas condições. Terá de ser capaz de disputar o poder
que emana da sociedade civil, o que significa disputar hegemonia, ou fazer guerra
de posição. Por isso, para Gramsci, “Ocorre na arte política o que ocorre na arte
militar: a guerra de movimento torna-se cada vez mais guerra de posição”.226 A
tomada da sociedade política não garante a tomada do poder, o que era o grande
limite da estratégia do ataque frontal. Uma vez tomada a sociedade política
(impossível sem hegemonia, como veremos mais a frente), os representantes da
mudança política logo perceberiam que as trincheiras presentes na sociedade civil
ainda não haviam sido tomadas, ou, em linguagem mais apropriada, construídas ou
conquistadas. Sem vencer também essas trincheiras da sociedade civil, a conquista
do poder torna-se impossível e inócua. Diz Gramsci:
A estrutura maciça das democracias modernas, seja como
organizações estatais, seja como conjunto de associações na vida
civil, constitui para a arte política algo similar às “trincheiras” e às
fortificações permanentes da frente de combate na guerra de
posição.227

Gramsci considera que a estrutura maciça das democracias modernas é
formada não só pelo conjunto das associações da sociedade civil, mas também pela
organização estatal (no sentido de sociedade política). Embora exista uma ênfase da
hegemonia na sociedade civil, a relação é sempre, em Gramsci, de unidadedistinção. A separação é, portanto, apenas metodológica: as trincheiras e
fortificações, nas democracias modernas, são compostas tanto pela sociedade civil
quanto pela sociedade política. Por isso, uma estratégia apenas baseada na
conquista de posições na sociedade civil seria equivocada.
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Vejamos essas questões mais de perto. Já que a estratégia do ataque frontal
está esgotada, pelos motivos vistos anteriormente, e ela deve ser substituída pela
estratégia da guerra de posição, então, trata-se de investigar o significado político da
fórmula guerra de posição. Para Carlos Nelson Coutinho, o conceito de guerra de
posição representa uma concepção processual da revolução. Coutinho contrapõe a
essa visão de Gramsci a outra concepção, que ele chama de concepção
explosiva.228 Ainda segundo Coutinho, a visão da revolução, contida na noção de
guerra de posição, abandonaria uma visão insurrecional da revolução, ou seja, ela
deixaria de ser vista como um fenômeno concentrado em um curto espaço de tempo
e viabilizado através de um confronto armado ou militar.
Por isso, o conceito de guerra de posição tem uma vocação revolucionária
mais lenta, requer paciência, espírito inventivo: “então se passa à guerra de assédio,
tensa, difícil, em que se exigem qualidades excepcionais de paciência e espírito
inventivo”.229 Para Acanda (2006), a noção de guerra de posição significa: “a
preparação lenta, rigorosa e sistemática de um conjunto de capacidades e estruturas
que garantissem a possibilidade de desafiar essa dominação”.230 De fato, esse
caráter mais processual da guerra de posição relaciona-se também ao fato de que a
filosofia da práxis formulada por Gramsci representava um movimento econômicopolítico-cultural expansivo, no sentido de que representava novos princípios e
valores capazes de organizar uma sociedade. Tinha a envergadura, como salientava
Gramsci, de uma reforma protestante + revolução francesa e, nesse sentido, uma
estratégia apenas voltada para uma insurreição estaria aquém dos desafios
expansivos da filosofia da práxis. Nesse sentido, o processo da guerra de posição
requer um elevado nível de consciência política, que viabilize a disputa pela
hegemonia. Essa perspectiva requer uma estratégia mais sofisticada do que uma
simples preparação da insurreição. Já em um escrito de juventude, de primeiro de
janeiro de 1921, intitulado “O Estado Operário”, Gramsci salienta que a educação
política é condição para a fundação do Estado operário italiano: “e isso porque estão
intimamente convencidos de terem assim iniciado o concreto trabalho de orientação

228

COUTINHO, 1999.
CC, 3, 255.
230
ACANDA , 2006, p. 160.
229

100

e de educação política que hoje é condição primordial para a fundação do estado
operário italiano”.231
Talvez a ideia que melhor represente o sentido do conceito de guerra de
posição seja a de acúmulo de forças, por isso, diz Gramsci, em linguagem
metafórica: “e pode-se dizer que um Estado vence a guerra quando a prepara de
modo minucioso e técnico no tempo de paz”. 232 Esse também é um problema
interpretativo do pensamento político de Gramsci: o uso abusivo de metáforas. De
qualquer forma, o sentido desse acúmulo de forças não é apenas de preparar uma
revolução (no sentido clássico). Se assim fosse, a guerra de posição não teria
grandes diferenças da estratégia do ataque frontal. Esse acúmulo de forças no
sentido de uma alteração da correlação de forças no âmbito da direção intelectual e
moral de uma determinada sociedade. Ou seja, a estratégia da guerra de posição
visa à conquista da direção intelectual e moral. Essa conquista é a questão decisiva
da luta política e ela define a questão da hegemonia. Em outras palavras, a
conquista do poder governamental em Gramsci só é possível se as classes
subalternas passarem à condição dirigente. Vejamos o que diz Gramsci num trecho
estratégico contido no parágrafo 24 do Caderno 19:
Um grupo social pode e mesmo deve ser dirigente já antes de
conquistar o poder governamental (é essa uma das condições
principais para a própria conquista do poder); depois, quando exerce
o poder, e mesmo que o conserve firmemente nas mãos, torna-se
dominante, mas deve continuar a ser também dirigente.233

Curiosamente, esse trecho não se refere diretamente ao conceito de guerra
de posição. No entanto, Gramsci produz nele um comentário de grande valor para a
discursão sobre estratégia, ou melhor, para entender a noção de guerra de posição.
Gramsci sustenta que um grupo social deve e, portanto, é capaz de dirigente já
antes mesmo da conquista do poder governamental. Essa condição dirigente é,
inclusive, uma das condições, dos requisitos para a própria conquista do poder. Ao
contrário da estratégia do ataque frontal, numa estratégia de guerra de posição não
faz sentido falar em conquista do poder governamental, sem uma anterior e longa
aquisição de uma posição dirigente. Essa nova concepção estratégica está
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ancorada na ampliação do lócus do poder referido acima e na dimensão decisiva da
luta pela direção moral e intelectual.
Para evitar confusões, a conquista do poder governamental, no sentido
atribuído por Gramsci na passagem acima, é mais abrangente do que uma simples
vitória eleitoral, ou conquista de uma maioria parlamentar. Significa, sobretudo,
digamos assim, uma mudança das regras do jogo, “da classe no poder”, e inicio de
um processo de institucionalização de novas regras, novos arranjos institucionais,
significa a conquista do poder do Estado, tanto em termos de controle da sociedade
política, como também de hegemonia na sociedade civil.
Mas a passagem citada acima também traz um problema interpretativo, já que
Gramsci nunca disse que a conquista do poder governamental seria obtida através
do consenso ou de uma maioria eleitoral; ao contrário, os indícios de seus Cadernos
são no sentido de uma conquista que envolve algum grau de guerra de movimento.
Aqui “mora” todo o problema interpretativo em torno da noção de guerra de posição.
Ou seja, conquistada a direção moral e intelectual, tarefa da guerra de posição,
abre-se a questão da conquista do poder governamental que, na visão de Gramsci,
requer a mobilização de algum recurso de violência. Para argumentar nesse sentido,
basta mencionar a terceira dimensão da análise das relações de força proposta por
Gramsci: a relação de força militar.234 Ora, se Gramsci considerasse a possibilidade
de uma transição democrática, ou pacífica ao socialismo, porque consideraria como
última dimensão da análise das relações de força, a relação de força militar?
A correta análise de Gramsci sobre o esgotamento da estratégia do ataque
frontal e a necessidade de substituí-la pela guerra de posição mostrava que nas
sociedades ocidentais a construção do socialismo não poderia dar-se sem uma
conquista previa da direção moral e intelectual. Esse era o erro do ataque frontal e,
por isso, estava superado. O que a estratégia do ataque frontal pressupunha era
exatamente o contrário: primeiro a guerra de movimento, depois a guerra de
posição. Em Gramsci, a revolução política não começa depois de uma ruptura; ao
contrário, uma revolução só será digna desse nome se a própria “ruptura” for
expressão de uma nova hegemonia.
Nesse sentido, e aqui adianto outro argumento importante dessa dissertação,
Gramsci construiu uma concepção estratégica que buscou articular diferentes
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formas de luta. Isso significa que não descartou a possibilidade de guerras de
movimentos, apenas tirou-lhe o caráter estratégico: “ou seja, na política subsiste a
guerra de movimento enquanto se trata de conquistar posições não-decisivas e,
portanto, não se podem mobilizar todos os recursos de hegemonia e do Estado”.235
Isso significa que a questão decisiva era a possibilidade de mobilizar os recursos de
hegemonia, viabilizados pela conquista da direção moral e intelectual. Foi, portanto,
uma especifica articulação entre guerra de posição e guerra de movimento a
estratégia defendida por Gramsci na prisão, superando, assim, a inútil dicotomia
entre reforma e revolução.
Como insistimos ao longo desse capítulo, foi a realista articulação entre força
e consenso que marcou a teoria política formulada por Gramsci. Apesar do caráter
genérico dessa afirmação, Gramsci, ao estudar as situações políticas concretas,
percebeu que essa articulação combina-se de diferentes maneiras. A depender do
tipo de sociedade, do momento histórico, essa relação pode deslocar-se, equilibrarse, prevalecer o consenso, a força e outras variedades de combinações desses
elementos. Mas essa relação é insuperável, mesmo na sociedade regulada. Ligado
conscientemente a uma concepção realista, ainda que um realismo próprio, ou,
digamos assim, um realismo utópico, não chega a assustar que Gramsci tenha
procurado articular, em sua teoria política, força e consenso. Também não faz
sentido imaginar que um processo político de transformações tão profundas, como
as contidas no projeto socialista, possa ser viabilizado sem conflitos, crises, lutas,
revoltas, e mesmo violência. Se pensarmos nos dias de hoje, a articulação entre
força e consenso parece ainda bastante atual. Seja a violência das guerras mais
recentes, do poder bélico dos EUA, seja aquela violência do Estado, que para
Weber tinha o monopólio legitimo da força, seja a violência nas relações
internacionais, ou mesmo a violência presente no cotidiano.236 Mas se fizermos o
exercício contrário, também chega a impressionar a sofisticação dos mecanismos de
construção de consentimento, a ditadura da mídia, da propaganda, a cultura do
shopping center. Ou seja, há articulação entre força e consenso.
De fato, Gramsci não se intimidava com o tema da relação entre violência e
política. Nesse sentido, nunca descartou a possibilidade e forte probabilidade de
durante o processo no qual as classes subalternas buscam “tornar-se Estado”, este
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tema colocar-se na ordem do dia.237 Não por outro motivo, estudou com afinco as
questões militares. Num importante trecho do parágrafo 7 do Caderno 13 diz
Gramsci: “faz com que seja apenas “parcial” o elemento do movimento que antes
constituía “toda” a guerra, etc”.238 Ora, se a guerra de movimento tem uma dimensão
apenas parcial, isso significa que ela continua a existir, embora já não represente
mais toda a guerra (luta política). Nesse trecho, parece evidente a articulação de
guerra de posição e guerra de movimento. Esse também parece ser o sentido de
outro trecho contido no parágrafo 37 do caderno 13. Nesse parágrafo, Gramsci troca
guerra de movimento por guerra manobrada e guerra de posição por guerra de
assedio, mas, no fundo, articula força e consenso, guerra de posição e guerra de
movimento. Diz Gramsci:
A guerra manobrada deve ser considerada como reduzida
mais as funções táticas do que estratégicas, deve ser
considerada na mesma posição em que antes estava a
guerra de assedio em relação à guerra manobrada . 239

Essa articulação significa dizer que a estratégia concreta que orienta a
disputa de hegemonia, antes da efetiva conquista da direção moral e intelectual,
deveria ser a guerra de posição. Apesar dela nunca terminar, mesmo após a
conquista do poder governamental, é a guerra de posição que interessa e organiza a
luta política concreta das classes subalternas hoje. Mas esse processo culmina, na
visão de Gramsci, em um enfrentamento do tema do poder governamental, enfim,
uma ruptura. Somente nesse sentido é correto afirmar que Gramsci articulou guerra
de posição com guerra de movimento. Tal articulação nada mais é do que a
articulação entre força e consenso, marca de distinção do próprio pensamento
político de Gramsci. Não é fácil explicar que Gramsci tenha defendido uma
estratégia de guerra de posição e ao mesmo tempo tenha articulado guerra de
posição e guerra de movimento. É que dentro da própria ideia de guerra de posição
está contida a construção de uma guerra de movimento. Para conquistar o poder
governamental é previamente necessária a conquista da direção intelectual e moral
viabilizada pela guerra de posição. Dito de outra forma, Gramsci formulou uma
concepção de estratégia que representa uma especifica articulação entre guerra de
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posição e guerra de movimento, articulação essa que representa a superação da
estratégia do ataque frontal.
Nesse sentido, não deixa de ser razoável a interpretação de Alvaro Bianchi
quando sustenta que Gramsci articulou guerra de posição e guerra de movimento e,
por isso, não poderia ser lido em uma chave reformista. Bianchi considera que a
guerra de posição seria um momento de preparação da guerra de movimento.
Bianchi parece travar com o editor da versão brasileira dos Cadernos do cárcere
uma “disputa de hegemonia” pela “correta” interpretação da relação entre guerra de
posição e guerra de movimento. Bianchi atribui a Coutinho uma concepção algébrica
de Estado (jogo-de-soma-zero) na qual: “mais sociedade civil igual a menos
sociedade política tem como corolário uma concepção algébrica das formas de luta
das classes subalternas, na qual mais “guerra de posição” equivale a menos ‘guerra
de movimento’”.240 Ao considerar que a forma de luta (guerra de posição/guerra de
movimento) depende, sobretudo, das relações de força, Bianchi, penso, acaba não
valorizando as novidades presentes na concepção de guerra de posição, entre elas,
a necessidade de conquista da direção moral e intelectual. Além disso, ao insistir no
caráter “revolucionário” de Gramsci, não se deu conta de que também dentro da
noção de guerra de posição está a superação da dicotomia entre reforma ou
revolução.
Cabe insistir no seguinte argumento: a guerra de posição viabiliza a conquista
da direção moral e intelectual, e esse processo conduz a sociedade para uma guerra
de movimento capaz de equacionar a conquista do poder governamental. Portanto,
a atividade “contra-hegêmonica” suscitada pela guerra de posição começa já no
interior de uma sociedade capitalista, visando à conquista de uma posição dirigente.
A conquista do poder governamental é antecedida por essa atividade política que
visa à condição dirigente. Para Gramsci, a conquista do poder pressupõe certa
hegemonia. É esse exatamente o limite da estratégia do ataque frontal, ela
subestima as ações de construção de uma direção moral e intelectual: “a guerra de
posição exige enormes sacrifícios de massas imensas de população; por isto, é
necessária uma concentração inaudita de hegemonia”.241
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Por fim, será analisado, ainda que brevemente, uma das mais famosas
imagens de Gramsci e de seu conceito de guerra de posição, construída a partir da
tradição eurocomunista: a de teórico da transição democrática ao socialismo. Apesar
de sedutora, essa imagem sobre Gramsci nem sempre é construída com o
necessário rigor, e nem sempre corresponde ao texto gramsciano. Não se trata aqui
de subestimar o esforço de tradução de Gramsci e de sua noção de guerra de
posição para um tempo que não foi o seu. Também não se trata de não reconhecer
que toda tradução requer algum grau de acréscimo ao que o autor original disse,
sobretudo no caso do conceito de guerra de posição. Ou seja, por ser uma noção
apenas geral, ela precisa de uma especificação para que possa ter efetividade.
Também não se questiona a importância da questão democrática, principalmente a
possibilidade de, com base no referencial teórico gramsciano, construir uma teoria
democrática, ou mesmo enfrentar o tema da relação socialismo e democracia.
Por outro lado, do ponto de vista do debate teórico, é preciso ter o cuidado de
não confundir Gramsci com seus interpretes ou seguidores, e atribuir a Gramsci
ideias que não são suas, mas sim de seus intérpretes. A rigor, Gramsci nunca
defendeu uma transição democrática ao socialismo. Mesmo nas poucas referências
feitas à democracia em seus Cadernos, Gramsci jamais mencionou que o caminho
para o socialismo seria a democracia. Essa imagem carrega em si uma boa dose de
anacronismo. Ela é construída em um cenário, evidentemente, posterior à produção
carcerária de Gramsci, no qual o tema da relação entre socialismo e democracia
transformou-se completamente. Em outras palavras, a relação socialismo e
democracia assume uma significação, hoje, e na época do eurocomunismo,
bastante diferente da significação que tinha na época de Gramsci. O próprio
conceito de democracia ganhou novos significados já no período posterior à
segunda guerra mundial.242 No caso da tradição marxista, ou melhor, parte dela,
apenas mais recentemente a ideia de “democracia como valor universal” ganha
novas e novas adesões. Mas para que tal construção fosse possível foi necessário,
por exemplo, a experiência histórica do Stalinismo na antiga URSS. O problema é
que atribuir a Gramsci essa nova perspectiva da relação entre socialismo e
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democracia, presente na concepção da “democracia como valor universal”, é, no
mínimo forçado.
Apenas na transição da década de 70 com a de 80, por exemplo, que Carlos
Nelson Coutinho traz para o Brasil essa discussão travada pelos eurocomunistas.
Seu seminal ensaio “A Democracia como valor universal e outros ensaios”, constituise num paradigma dessa discussão. Coutinho explicita e argumenta em seu ensaio
a ideia segundo a qual a democracia seria meio e fim, isto é, seria ao mesmo tempo
o caminho para o socialismo e o objetivo da luta socialista. Coutinho ainda reforça o
vinculo entre democracia e socialismo ao propor: “se sem democracia não há
socialismo, tampouco há democracia plena e consolidada sem socialismo”243. Já no
título do ensaio de Coutinho está a referência ao famoso discurso do então
secretário geral do partido fundado por Gramsci, PCI, Enrico Berlinguer, proferido na
celebração do sexagésimo aniversário da revolução de outubro, em 3 de novembro
de 1977. Num trecho, de grande significado diz Berlinguer:
A experiência realizada nos levou à conclusão – assim como
aconteceu com outros partidos comunistas da Europa capitalista – de
que a democracia é hoje não apenas o terreno no qual o adversário
de classe é forçado a retroceder, mas é também o valor
historicamente universal sobre o qual se deve fundar uma original
sociedade socialista.244

Não cabe no espaço dessa dissertação uma análise mais aprofundada da
questão da relação entre socialismo e democracia. Cabe apenas mencionar a
atualidade e centralidade dessa pesquisa. De fato, essa questão mereceria uma
investigação especifica, ou seja, outra dissertação mestrado, ou tese de doutorado.
De qualquer modo, do ponto de vista gramsciano a questão da democracia, penso,
não está tanto no caminho, mas sim inserida no projeto político. Ou seja, é o caráter
democrático do projeto político que articula socialismo e democracia e não tanto na
proposta de um caminho que muitas vezes, por pretender-se “democrático”, abdica a
radicalidade do projeto político, socialista e democrático.
Esse capítulo procurou enfrentar alguns dos principais elementos da teoria
política formulada por Gramsci, sobretudo a partir de seu conceito de hegemonia.
Esse conceito foi examinado fundamentalmente a partir das teorias do Estado e da
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revolução. A conclusão dessa subseção, da seção voltada a investigar o conceito de
guerra de posição em Gramsci, revela a superação de uma estratégia de luta
voltada a preparar uma insurreição. Ou seja, as classes subalternas deixariam de
ser organizadas visando um assalto à sociedade política, e passariam, na estratégia
gramsciana de guerra de posição, a centrar sua estratégia na conquista da direção
moral e intelectual. Essa contribuição de Gramsci à teoria da revolução provocou
mudanças profundas no pensamento político marxista. Depois de Gramsci, como
dissemos acima, a revolução só será digna desse nome se for a expressão de uma
nova hegemonia.
Nas considerações finais que seguem, será feito o esforço de sistematizar os
nexos entre os dois capítulos dessa dissertação, ou seja, os nexos entre as
reflexões filosóficas de Gramsci e sua teoria política, que, em conjunto articulado,
representam o lugar da política nos Cadernos de Gramsci.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA REFLEXÃO POLÍTICA FÜR EWIG
Apesar da uma exposição muitas vezes fragmentada e do caráter inacabado
de seus Cadernos do cárcere, Gramsci revelou ao longo deles uma peculiar e
coerente concepção de mundo. Essa concepção de mundo foi expressa através de
uma densa reflexão política, como procuramos demonstrar ao longo dessa
dissertação. Esse caráter inacabado e a exposição muitas vezes fragmentada,
embora nem sempre, como no caso do Caderno 11 e outros, relacionam-se ao já
comentado caráter ultradialético de Gramsci, apontado por Giorgio Baratta (2004).
Além disso, as circunstâncias de produção dos Cadernos do cárcere também, de
certa forma, contribuíram para que eles tivessem essas características. Devido à
deterioração de sua precária condição de saúde, já em 1935, Gramsci é obrigado a
interromper o trabalho nos seus Cadernos. De fato, Gramsci não teve tempo de
transformar todos os textos A em C, preparar seus “cadernos especiais” e, assim,
completar a própria tarefa que ele mesmo havia já advertido aos seus prováveis
leitores:
As notas contidas neste caderno, como nos demais, foram escritas
ao correr da pena, como rápidos apontamentos para ajudar a
memória. Todas devem ser revistas e verificadas minuciosamente, já
que certamente contêm inexatidões, falsas aproximações,
anacronismos. Escritas sem ter presentes os livros a que se referem,
é possível que, depois da verificação, tenham de ser radicalmente
corrigidas, precisamente porque o contrário do que foi escrito é que é
verdadeiro.261

Apesar disso, em muitos de seus aspectos, Gramsci consegue cumprir aquilo
que na época era apenas um otimismo da vontade, revelado na carta carcerária de
19 de março de 1927 a cunhada: fazer algo für ewig. Mas a reflexão política für ewig
de Gramsci, exatamente pelas características e circunstâncias mencionadas acima,
não é algo dado, não foi sistematizada e, por isso, requer um trabalho de
reconstrução de seus principais nexos, de seus principais significados e uma
pesquisa de conjunto. Essa foi à busca dessa dissertação, focada na política nos
Cadernos de Gramsci. Essa abordagem é inspirada também na longa discussão
proposta por Giorgio Baratta (2004) a respeito da interpretação do parágrafo 2 do
Caderno 16. Segundo Baratta, esse parágrafo reveste-se de grande valor
metodológico, na medida em que Gramsci propõe um método para estudar Marx,
261
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segundo Gramsci, um autor pouco sistemático. Baratta considera que o método
proposto por Gramsci para estudar Marx deveria ser aplicado ao próprio Gramsci,
devido a seu também caráter pouco sistemático. Por isso, Baratta propôs ler
Gramsci com os olhos do próprio Gramsci. Entre essas propostas metodológicas de
Gramsci estava a de focar uma determinada investigação no ritmo do pensamento
do autor. Diz Gramsci: “a pesquisa do leitmotiv, do ritmo do pensamento em
desenvolvimento deve ser mais importante do que as afirmações particulares e
casuais e do que os aforismos isolados”.262 Como diria Acanda (2006) a pior
maneira de “trair” um autor é tomá-lo ao pé da letra, ou em outras palavras, no caso
de Gramsci, abdicar do trabalho de reconstrução dos nexos, significados e motivos
de sua obra. Essa reconstrução só é possível a partir de uma visão de conjunto de
seus Cadernos do cárcere.
Através da pesquisa feita nesta dissertação, fica claro o trecho contido no
parágrafo 18 do Caderno 13, no qual Gramsci sustenta que o combate ao
economicismo, uma das principais marcas de sua reflexão política, deveria dar-se
não apenas no campo da filosofia da história, mas também na luta e teoria política.
Neste último terreno, essa luta dar-se-ia desenvolvendo-se o conceito de
hegemonia. Diz Gramsci:
Por isso, é necessário combater o economicismo não só na teoria da
historiografia, mas também e, sobretudo na teoria e na prática
políticas. Neste campo, a luta pode e deve ser conduzida
desenvolvendo-se o conceito de hegemonia.263

Tem razão Juarez Guimarães (1998) quando sustenta, no capítulo 8 de seu
Marxismo e Democracia: Critica à razão liberal, que o conceito de hegemonia
“centraliza e solda um campo teórico que permite superar a visão determinista da
história”.264 Não é fácil pensar a teoria política marxista, e foi isso que Gramsci fez,
fora dos paradigmas do determinismo economicista. Eles estão presentes nos mais
sutis discursos, conceitos, estão impregnados na teoria e práxis socialista. É na
capacidade de pensar a política a partir da superação de uma visão determinista e
economicista que, talvez, encontre-se o grande legado de Antônio Gramsci ao
pensamento político.
262
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Além disso, a reflexão política für ewig elaborada por Gramsci interessou-se
pouco na pequena política, mas, mesmo quando tratou da grande política, questões
de hegemonia, Estado e revolução, o fez a partir de uma sólida concepção filosófica.
Por isso, mais do que um estrategista da revolução no ocidente, que Gramsci
também foi, sua reflexão política é elaborada no “andar de cima” da filosofia política.
Mas esse “andar de cima” não se deve apenas às suas virtudes filosóficas. Deve-se,
sobretudo, à sua capacidade de traduzir a filosofia da práxis para o conceito de
hegemonia e vice-versa. Nesse sentido, não há termo ou classificação melhor para
Gramsci do que a de filósofo da práxis, expressão que, se vista com atenção,
carrega em si a articulação, aqui evocada, entre a reflexão filosófica e sua teoria
política. Reside exatamente nessa tradução e articulação a caráter für ewig de sua
reflexão política.
No primeiro e segundo capítulos desta dissertação procuramos responder às
perguntas específicas sobre o lugar da política nas reflexões filosóficas de Gramsci,
e na sua teoria política propriamente dita. Os nexos entre esses capítulos, de certa
forma, também foram explicitados ao longo da dissertação. No entanto, a seguir,
eles serão resumidos e sistematizados através de quatro pontos. Como toda
sistematização resumida, corre-se o risco de simplificações; por isso, deve-se levar
em consideração, ao lê-las, o conjunto da dissertação. A seguir serão apresentados
quatro pontos que, acredito, vinculam as reflexões filosóficas de Gramsci e sua
teoria política:

1) O conceito de hegemonia é um conceito inscrito na filosofia da história de
Gramsci. O autor Italiano formulou uma concepção de história como relação de
forças em contínuo movimento e mudança de equilíbrio. Nessa visão, há uma
valorização da intervenção humana na história e, por isso, uma valorização da
práxis política. Nesse sentido, a história é vista como uma disputa, um processo
relativamente “aberto”, com “boas doses” de imprevisibilidade, enfim, um
processo de disputas de hegemonia. Portanto, o conceito de hegemonia é algo
mais complexo do que a ideia de consenso ou mesmo de articulação entre força
e consenso; embora seja isso também, é, sobretudo, uma concepção da história,
uma concepção da realidade social.
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2) O conceito de hegemonia representa um especifico modo de filosofar. Gramsci
sustenta no estratégico parágrafo 12 do Caderno 11: “É por isso que se deve
chamar atenção para o fato de que o desenvolvimento político do conceito de
hegemonia representa, para além do progresso político-prático, um grande
progresso filosófico”.265 Ou seja, a questão filosófica passa a ser uma questão
relacionada ao caráter disputável da história, portanto, relacionada às
possibilidades da política, isto é, a questão filosófica passa a ser desenvolver
uma filosofia da práxis. A práxis relaciona-se a conquista da unidade entre teoria
e prática, é essa unidade que potencializa a intervenção humana na história, já
que propicia uma intervenção coletiva consciente na história, capaz de acelerar
as mudanças, ou construir as mudanças contidas em determinado projeto
político. Ou seja, para disputar a hegemonia, possibilidade contida na história, é
preciso: uma reforma intelectual e moral; articular ideologia e norma de conduta;
conquistar uma ação intencional com relação a fins. Pensar essas questões é
fazer filosofia da práxis, campo de reflexão no qual o conceito de hegemonia
adquire todo o seu significado.

3) Mas a filosofia da práxis também carrega dentro de si outra dimensão central: a
noção de unidade-distinção. Fruto de uma visão da totalidade em movimento que
valoriza ao mesmo tempo o geral e o particular, essa noção é decisiva para
entender o pensamento político de Gramsci, já que permite um entendimento
articulado das relações entre força e consenso e Estado e sociedade civil. Além
disso, foi a partir da concepção de história exposta acima, a noção de práxis,
unidade entre teoria e prática e o conceito de unidade-distinção, que Gramsci
pôde formular uma nova estratégia de luta para as classes subalternas: a guerra
de posição. Foi a partir de um marco teórico que recusou qualquer forma de
fatalismo na história, valorizou a práxis política, a ação coletiva intencional e
ressaltou os sofisticados mecanismos de produção do consentimento, dentro
sempre de uma concepção de unidade-distinção, que se baseia a noção de
guerra de posição. A guerra de posição é um enaltecimento das possibilidades
da política. Possibilidades essa, que para estar à altura das “sociedades
ocidentais” precisa mobilizar os mais sofisticados mecanismos de construção do
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consentimento. Nessa direção, a conquista do poder é articulada à conquista da
hegemonia. Isso requer uma compreensão da revolução como longo processo,
que, entre outras características, visa à conquista da direção moral e intelectual
de uma sociedade.

4) A filosofia da práxis representa também uma teoria do conhecimento da
realidade social e histórica, tal teoria atribui destacado papel heurístico a não
separação entre o conhecer e o transformar, ou entre ciência e política. De fato,
ciência e política são dimensões inseparáveis na teoria do conhecimento
gramsciana, embora cada uma delas também tenha a sua especificidade. Essa
característica da teoria do conhecimento de Gramsci é construída a partir da
necessidade de dar conta de uma específica concepção da verdade histórica,
isto é, a concepção da verdade histórica implicada pela política, pela práxis.
Portanto, trata-se de uma teoria do conhecimento capaz de dar conta de uma
história desnaturalizada, implicada pela intervenção coletiva e consciente dos
homens. Já que, para Gramsci, a realidade social e histórica era uma construção,
uma disputa, uma política, uma hegemonia, então própria ciência, para ser fiel a
essa concepção de realidade, não pode deixar de ser também uma política.
Portanto, o conhecer (ciência) e o transformar (política), nos moldes da filosofia
da práxis elaborada por Gramsci, são faces diferentes de uma mesma “moeda”.
Tal teoria do conhecimento possui densa capacidade de propiciar instrumentos, a
um só tempo, explicativos e normativos para a produção do conhecimento da
política, ou melhor, da grande política.
Enfim, como diria o saudoso Giorgio Baratta (2011) ao explicar o sentido do
título de seu ultimo trabalho, Gramsci em contraponto: “o contraponto que se tenta
aqui é a busca de uma modalidade de pensar, mais que sobre Gramsci, com ele: ou,
melhor, com ele, além dele, até o nosso presente”.266 Embora a presente
dissertação, Filosofia da práxis e Hegemonia: A Política nos Cadernos de Gramsci,
não se proponha a traduzir Gramsci, antes ao contrário, trata-se de uma
investigação focada em entender o lugar da política em seus Cadernos do cárcere,
ela não deixa de articular-se ao correto “espírito” proposto no trabalho de Baratta. De
fato, esse é hoje o grande desafio da pesquisa sobre Gramsci. Mas exatamente em
266
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um momento em que Gramsci é chamado cada vez mais a ajudar a entender as
mais complexas questões relacionadas à política em nosso tempo, que o trabalho de
escavação conceitual de sua obra não pode parar. Ao contrário do que alguns
possam imaginar, a pesquisa sobre o pensamento político de Gramsci, longe de ser
assunto encerrado, apesar do longo caminho percorrido até aqui, e dos excelentes
trabalhos produzidos, revela, a cada dia, novos aspectos, novas perguntas e novas
possibilidades. Por isso, o próprio “pensar com Gramsci, além dele, até o nosso
presente”, como queria Baratta, obriga o constante reexame de seus Cadernos do
cárcere. Ou seja, exatamente porque Gramsci ajuda a pensar o nosso tempo, que
ao revisitar sua obra a luz dessas novas questões, o interprete encontra no próprio
Gramsci aspectos de sua obra até então invisíveis. É como se esses aspectos só
aparecessem a luz de novas questões. Além disso, evidentemente não se pensa
“com Gramsci” sem conhecê-lo. Portanto, o desafio de “pensar com Gramsci” está
articulado à continuidade da escavação de sua obra. Dentro desse espírito, longe de
pretender esgotar o tema do pensamento político de Gramsci, ao contrário, esta
dissertação propõe-se apenas a apresentar, como gostava de dizer Gramsci, alguns
apontamentos preliminares. Certamente, as questões, temas e argumentos aqui
apresentados deverão ser retomados e aprimorados em uma pesquisa de maior
fôlego. Dentro ainda desse desafio de pensar com Gramsci, ou ler Gramsci como um
autor vivo, tarefa para outra investigação, encerramos esta dissertação citando um
trecho da comovente homenagem do historiador britânico Eric Hobsbawm à
Gramsci. Numa carta imaginária, certamente inspirada nas inúmeras cartas
produzidas na prisão por Gramsci, datada de 23 de março de 2007, diz Hobsbawm
sobre um Gramsci vivo:

Li, primeiro, as suas comoventes Cartas do cárcere e continuo a
procurar conhecê-lo, porque você está vivo para todos os intelectuais
do mundo, e está vivo para todos aqueles que querem um mundo
melhor, mais justo, um mundo onde os pobres tenham a
possibilidade de tornarem-se verdadeiros seres humanos.267
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