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No final dos anos 40, quando começaram a ser publicados, os Cadernos do 
cárcere de Gramsci já tinham se tornado um mito no interior da esquerda 
italiana: jamais haviam sido lidos mas eram usados como referência para quase 
todas as operações políticas que se faziam no sentido de atualizar teórica e 
partidariamente o movimento comunista. Gramsci era apresentado como um 
antecipador da renovação que se fazia cada vez mais indispensável, dirigente 
histórico e intelectual refinado que, nas prisões fascistas, percebera os limites 
teóricos e práticos da III Internacional, a complexificação e a potencialidade do 
capitalismo, bem como o novo caráter não-insurrecional da revolução.  
Havia algum arbítrio e certa instrumentalização naquela operação, explicados 
em boa parte pela necessidade que tinha a direção comunista (e particularmente 
Palmiro Togliatti, seu principal integrante) de fornecer uma tradição às classes 
subalternas italianas e de ligá-las ao nome de grandes intelectuais antifascistas. 
Ao mesmo tempo, era preciso dar consistência cultural à construção do «partido 
novo» e minar as resistências provenientes da cultura terceirinternacionalista, 
para o que se revelava particularmente eficaz defender a existência de uma 
longa linha de continuidade histórica entre as opções políticas do pós-guerra e 
certas orientações teóricas mais antigas, surgidas antes do fascismo e durante a 
luta contra ele. De qualquer modo, um fato mostrar-se-ia implacável: os 
Cadernos cairiam como um balão de oxigênio sobre os ambientes marxistas 
que saíam da guerra e ajudariam a acelerar a renovação democrática dos 
comunistas empreendida por Togliatti. Começaria assim a “era de Gramsci”, a 

mais bem acabada  e seguramente a mais disputada e freqüentada  
operação de resgate da tradição marxista no campo da política na segunda 
metade do século XX. 
Gramsci, aliás, tornar-se-ia inseparável da polêmica e da disputa. De qual 
Gramsci falava-se nos anos 40-50, quando do início da afirmação da nova 
identidade comunista na Itália? Do mártir antifascista, líder revolucionário de 
uma luta sem tréguas contra o capital, ou do teórico que defendia a renovação 
democrática e “processual” da sociedade? De qual Gramsci falar-se-ia depois, ao 
longo das décadas sucessivas? Do Gramsci “voluntarista”, entusiasta dos 
conselhos de fábrica, ou do Gramsci «reformista», partidário da unidade das 
forças reformadoras e tendente a uma visão mais pragmática da política e do 
governo? De que Gramsci falamos hoje, do comunista crítico ou do “marxista 
liberal”? 
Num importante livro dedicado a acompanhar a história do debate e da disputa 
sobre Gramsci entre 1922 e 1996 na Itália, o pesquisador Guido Liguori 
observou:  

“A Gramsci se reportaram, para exaltá-lo ou condená-lo, para dele se apropriarem 
ou para rejeitarem-no, os expoentes dos mais importantes filões culturais do século 
XX italiano, sem nenhuma exceção. Em torno de Gramsci, contrapuseram-se duas 
diversas leituras”.  



Houve, antes de mais nada, a leitura comunista.  
“Ao longo das suas diversas reviravoltas culturais e políticas, os comunistas 
italianos sempre propuseram uma diversificada e renovada leitura de Gramsci, que 
acabou por ser um verdadeiro indicador das transformações que caracterizaram a 
história do PCI. De „chefe da classe operária‟ e do partido a mártir antifascista; de 
pai da „política de unidade‟ do pós-guerra, „grande italiano‟ e „grande intelectual‟, a 
inspirador da via italiana para o socialismo; de expoente da tradição cultural 
nacional a embaixador do comunismo italiano no mundo e porta-bandeira do 
eurocomunismo; a comunista crítico, enfim, ponto de partida de uma original 
possibilidade de ser comunista após a crise do „socialismo real‟”. [1] 

Por outro lado, houve “a leitura liberal-democrática e liberal-socialista, que com 
ênfases diferentes repropôs constantemente, perante o Gramsci comunista, um 
Gramsci liberal e libertário, mais intelectual que político, freqüentemente usado 
como critério para avaliar (negativamente, quase sempre de modo não-generoso 
e apriorístico) seus companheiros de partido e de luta”.[2] Um Gramsci, 
poderíamos dizer, instrumentalizado com intenções anticomunistas, usado para 
demarcar distâncias e diferenças em relação ao comunismo. Um Gramsci 
interpretado e empregado contra Gramsci.[3] 
Como explicar a presença desses «dois Gramsci» permanentemente disputados, 
“libertário e terceirinternacionalista, consiliarista e leninista, liberal e homem 
de partido, intelectual e militante, comunista crítico e crítico ante litteram do 
comunismo”? Liguori acredita que, na base disso,  

“encontra-se acima de tudo a riqueza e a complexidade de Gramsci, que fizeram da 
sua obra um repertório conceitual que podia e pode ser alcançado de muitas partes 
e com objetivos diversos. Trata-se de um fato inegavelmente positivo, talvez a 
melhor prova da grandeza de um autor”.  

Gramsci, além do mais, demonstrou-se “mais avançado do que quase todos os 
seus intérpretes, além de mais aberto e mais rico em problematicidade”. A 
peculiaridade da sua trajetória biográfica também contribuiu para possibilitar 
leituras as mais diferenciadas. Por uma “combinação de razões históricas”, 
portanto, Gramsci tornou-se “o teatro em que se combateu parte decisiva da 
batalha pela hegemonia na Itália e na esquerda italiana, e o seu destino foi o de 
ser simultaneamente arma ideológica e aposta, „protagonista‟ deste confronto e 
espaço no qual se mediram forças, projetos, hipóteses teóricas e políticas”.[4]  
Algo desse processo de produção de “vários” Gramsci também pode ser 
registrado no Brasil, país onde a recepção do pensador italiano não só foi 
precoce (data dos anos 60 o início da publicação das partes mais conhecidas dos 
Cadernos do cárcere), como ganhou forte intensidade nos anos 70 e 80. 
Nesse período, o pensamento de Gramsci serviu de inspiração para muitos 
embates no interior das esquerdas, onde desempenhou inquestionável função 
renovadora, foi freqüentado por muitos intelectuais de orientação liberal ou 
socialdemocrática, foi consumido por áreas católicas, recebeu livre tratamento 
em diversos ambientes científicos especializados (pedagogia, serviço social, 
sociologia, ciência política, antropologia, história). Parte importante do seu 
léxico (sociedade civil, intelectual orgânico, bloco histórico) foi incorporado ao 
linguajar corrente e chegou mesmo a virar moda.[5] O que indica claramente, 
dentre outras coisas, o poder de sedução de sua obra e a capacidade a ela 
inerente de “dialogar” com diferentes interlocutores. Indica também a força 
evocativa da própria trajetória biográfica de Gramsci, um homem que soube 
juntar pensamento e ação, teve uma vida triste, difícil e repleta de derrotas, foi 
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encarcerado no auge da carreira política e precisamente da prisão pôde nos dar 
uma vigorosa contribuição teórica. [6] 

Gramsci amadureceu intelectualmente no cárcere. Lá, com pouquíssimos 
recursos e sem qualquer ambiente solidário ou cooperativo, elaborou uma 
original e “enciclopédica” reflexão marxista, composta por notas e comentários 
esparsos sobre os mais variados temas, da literatura à economia, da política ao 
folclore, da filosofia ao jornalismo, tudo articulado por uma sistematicidade 
oculta e de difícil apreensão. Trata-se de um paradoxo já referido por diversos 
analistas. Mas Gramsci não desejava se deixar consumir no cárcere como um 
“livre pensador”, jamais rejeitaria sua condição de político, de dirigente 
partidário, de comunista militante. Via-se a si mesmo com os mesmos olhos 
com que procurava pensar a realidade, qual seja, com base na dialética de Marx 
e na “filosofia da práxis”. Com isso, podia ser intelectual e político, agir e pensar, 
conceber e propor, analisar e “prever”. Tudo nele, aliás, passava pela exaltação 
da articulação dialética, da unidade do diverso, da totalidade. Gramsci estava 
mais interessado não no que separava e opunha os diversos planos da realidade, 
mas no que aproximava e unia. Objetivava pensar o processo histórico como um 
todo, fundindo análise teórica e estratégia política com a intenção de fundar 
uma “vontade coletiva” compatível com os tempos de industrialização, de 
massificação e de crise do Estado capitalista.  
Num tópico dos Cadernos em que se interroga «sobre o conceito de previsão 
ou perspectiva«, há uma observação que revela bem essa sua disposição:  

“É verdade que prever significa apenas ver bem o presente e o passado como 
movimento: ver bem, isto é, identificar com exatidão os elementos fundamentais e 
permanentes do processo. Mas é absurdo pensar numa previsão „objetiva‟. Quem 
prevê tem, na realidade, um „programa‟ que quer ver triunfar, e a previsão é 
exatamente um elemento desse triunfo. Isso não significa que a previsão deva ser 
sempre arbitrária e gratuita ou puramente tendenciosa. Ao contrário, pode-se dizer 
que somente na medida em que o aspecto objetivo da previsão está ligado a um 
programa é que esse aspecto adquire objetividade”.  

Afinal, pensava Gramsci, “só quem deseja fortemente identifica os elementos 
necessários à realização da sua vontade”. [7] 
Visto com os olhos de hoje, seu pensamento parece destinado a ser sempre mais 
atual. Não só porque, com sua vibração cívica e sua criatividade inimiga de 
cristalizações dogmáticas, contrasta com a opacidade do marxismo 
contemporâneo e o silêncio das esquerdas, mas porque se mostra capaz de 
sugerir caminhos intelectuais com os quais atravessar as turbulências da 
sociedade hodierna, da complexidade política e da reordenação do mundo. Boa 
parte dos problemas de Gramsci, aliás, são os nossos problemas, como muitos 
intérpretes já salientaram.[8] Gramsci persiste, assim, para os marxistas e 
mesmo para todos os que se põem na perspectiva do futuro, como uma 
sugestiva via de acesso para enfrentar os atuais desafios que se antepõem a uma 
política democrática de esquerda.  
  
Um pensador da crise 

Isso é verdade sobretudo porque Gramsci é um intelectual que pensa a crise: a 
crise do Estado, da democracia representativa, do liberalismo, das tradicionais 
relações entre as massas e a política. A crise que interessava a Gramsci não era 
mera derivação da dinâmica econômica, subproduto mecânico das contradições 
da acumulação capitalista[9], mas um processo amplo e complexo: era uma 
“crise orgânica”, uma “crise do Estado em seu conjunto”, uma “crise de 
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autoridade” ou de hegemonia (Q, 1603). Tratava-se, pois, de uma efetiva 
“desagregação” da vida estatal sob o capitalismo: a burguesia, constatava, “está 
„saturada‟; não só não se expande como se „desagrega‟; não só não assimila 
novos elementos como desassimila uma parte de si mesma” (Q, 937). Era 
preciso, em suma,  

“combater quem quer que queira dar uma definição única da crise ou, o que é o 
mesmo, encontrar uma causa ou uma origem única. Trata-se de um processo que 
tem muitas manifestações e no qual causas e efeitos se complicam e se superpõem. 
Simplificar, nesse caso, significa desnaturar e falsificar. Ou seja: processo complexo 
e não 'fato' único que se repete de várias formas a partir de uma causa de origem 
única”. (Q, 1755).  

A crise de que falava Gramsci estava historicamente determinada. Era uma crise 
associada às transformações político-sociais que se sucediam desde a segunda 
metade do século XIX. Tinha a ver, também, e muito particularmente, com os 
eventos vinculados à Revolução de 1917 e à Primeira Guerra Mundial (“todo o 
pós-guerra, dirá ele nos Cadernos, é crise, com várias tentativas de aplacá-la 
que, por vezes, foram bem-sucedidas neste ou naquele país. Para alguns, e talvez 
não sem razão, a própria guerra é uma manifestação da crise, quem sabe a 
primeira manifestação”. Q, 1756). Tratava-se, pois, de uma crise que punha em 
xeque o conjunto da estrutura histórica mundial, alterava as bases econômico-
sociais, políticas e morais do mundo, modificava as relações intra-nacionais e 
entre as nações, fazia com que emergissem novos sujeitos e protagonistas, 
desdobrando-se numa multiplicidade de efeitos e respostas nacionais. E embora 

não se tratasse de uma “pura” crise econômica  que, como vimos, “por si só 

não produz eventos fundamentais” , era evidente, para Gramsci, que havia um 
forte nexo entre o momento produtivo (nova forma do capital, da indústria, da 
organização do trabalho) e o momento ético-político-estatal, um nexo que se 
devia precisamente captar. A crise histórica daquele período, em suma, não 
podia ser lida com as lentes “catastrofistas” (ao estilo da “fase terminal do 
capitalismo”) costumeiramente empregadas nas análises feitas pelo movimento 
comunista contemporâneo de Gramsci. 
Da necessidade de construir uma teorização compatível com as dimensões 
daquela transfiguração “epocal” Gramsci extrairá os fundamentos da teoria da 
hegemonia, parte decisiva da sua teoria política. Afinal, se a crise do pós-guerra 
era profunda e radical, por que não trazia consigo imediatamente a revolução? 
Que mecanismos ela desencadeava para conseguir novas formas de adesão dos 
subalternos ao capitalismo? O que falhava e o que funcionava? Como e através 
de quais instrumentos eram os homens (massas e indivíduos) re-capturados 
pelas classes dominantes ou engolfados por uma dinâmica oposicionista? De 
que modo as instituições político-culturais e a vida associativa reagiam àquela 
nova fase, como ficavam as relações entre dirigentes e dirigidos, governantes e 
governados? Em suma, como se organizavam, através do Estado e do aparato 
institucional, os grupos fortes da sociedade?  
Gramsci perceberá que, naqueles anos, o “aparato de governo espiritual é 
reduzido a pedaços” (Q, 84) e as grandes massas “que se separaram das 
ideologias tradicionais já não crêem mais no que acreditavam antes”. Porém, 
não se armava um estado de espírito oposicionista e menos ainda uma 
mobilização coletiva radicalmente contrária à ordem vigente. A crise, em suma, 
consistia justamente em que “o velho morre e o novo não pode nascer, 
interregno no qual se verificam os fenômenos morbosos mais variados” (Q, 311). 



As massas, até então passivas, dirá ele, “entram em movimento, mas em um 
movimento caótico e desordenado, sem direção, isto é, sem uma precisa vontade 
política coletiva (...) e as forças antagônicas mostram-se incapazes de organizar 
em seu benefício tal desordem de fato” (Q, 912-913). Tratava-se, assim, de uma 
crise de hegemonia: “No período do pós-guerra, o aparato hegemônico se 
estilhaça e o exercício da hegemonia torna-se permanentemente difícil e 
aleatório. A crise apresenta-se praticamente na sempre crescente dificuldade de 
formar os governos e na sempre crescente instabilidade dos próprios governos” 
(Q, 1638-1639). E, também, de uma nova fase de “revolução passiva”: “o 
problema era o de reconstruir o aparato hegemônico desses elementos antes 
passivos e apolíticos, e isso não poderia acontecer sem a força; mas essa força 
não poderia ser aquela 'legal', etc.” (Q, 913) 

Há uma longa passagem nos Cadernos em que Gramsci, comentando a 
intervenção de Croce num congresso de filosofia em 1930, esclarece de forma 
contundente essa sua concepção:  

“Hoje se verifica, no mundo moderno, um fenômeno semelhante ao da separação 
entre „espiritual‟ e „temporal‟ na Idade Média: fenômeno muito mais complexo do 
que aquele de então e indicativo do quanto a vida moderna ficou mais complexa. 
Hoje, os agrupamentos sociais regressivos e conservadores [o “velho”, poder-se-ia 
ressaltar. MAN] reduzem-se cada vez mais à fase inicial econômico-corporativa, ao 
passo que os agrupamentos progressivos e inovadores [o “novo”] ainda se 
encontram na fase inicial igualmente econômico-corporativa; os intelectuais 
tradicionais, separando-se do agrupamento social ao qual tinham até então dado a 
forma mais alta e compreensiva e, portanto, a consciência mais vasta e perfeita do 
Estado moderno, na realidade cumprem um ato de incalculável valor histórico: 
indicam e sancionam a crise estatal na sua forma decisiva. Mas esses intelectuais 
não têm nem a organização eclesiástica, nem qualquer outra coisa que ela se 
assemelhe, e nisso a crise moderna é muito mais grave do que a crise medieval, que 
se estendeu por séculos até a Revolução Francesa. [...]. Hoje, o „espiritual‟ que se 
destaca do „temporal‟ e dele se distingue como algo diverso, é alguma coisa de 
inorgânico, de descentrado, uma miríade instável de grandes personalidades 
culturais „sem Papa‟ e sem território” (Q, 690-1). 

A especificidade de Gramsci, aliás, está toda colada a essa preocupação de 
interpretar o hoje, de realizar a análise concreta de situações concretas 
prometida pela dialética materialista de Marx. Sua teorização política, 
fortemente marcada por traços de grande originalidade mesmo antes dos 
Cadernos, nascerá de um diálogo constante com a especificidade italiana: 
um país industrializado (ao norte) mas amarrado a uma estrutura agrária 
tradicionalista (ao sul), origem de um Estado disforme, de compromisso, que 
traria consigo uma permanente atração pelo autoritarismo político; um país que 
responderia à crise do Estado liberal com o fascismo, uma complexa ditadura de 
massas; um país que, para ser transformado revolucionariamente, precisaria 
conhecer soluções inovadoras em termos de estratégia política e de alianças de 
classes e precisaria contar com um forte protagonismo dos intelectuais, 
principal peça da operação de desmanche do bloco histórico agrarista-industrial 
e de preparação de uma nova vontade política. Um país, em suma, sem partidos 
fortes e no qual «a debilidade dos partidos políticos sempre consistiu naquilo 
que se poderia chamar de desequilíbrio entre a agitação e a propaganda, e que 
em outros termos se chama falta de princípios, oportunismo, ausência de 
continuidade orgânica, equilíbrio entre tática e estratégia, etc.», no qual os 
partidos não foram capazes de agir sobre as classes para “desenvolvê-las e 
universalizá-las”. Em um país onde falta “a atividade teórica e doutrinária dos 



partidos”, não pode existir “elaboração de dirigentes”: portanto, “escassez de 
homens de Estado, de governo, miséria da vida parlamentar, facilidade com que 
se desagregam os partidos, corrompendo e absorvendo seus poucos homens 
indispensáveis”. Em suma, formação de uma burocracia que se “distanciava do 
país” e que, “através da ocupação de posições administrativas, se convertia em 
um verdadeiro partido político, o pior de todos, pois a hierarquia burocrática 
substituía a hierarquia intelectual e política: a burocracia se convertia 
precisamente no partido estatal-bonapartista” (Q, 386-388). 
Do período que se estende de L’Ordine Nuovo até os Cadernos escritos na 
prisão, passando pelos textos propriamente partidários (Teses de Lyon e 
Alguns temas da questão meridional, ambos de 1926), o interesse de 
Gramsci estará concentrado na tentativa de entender tanto a crise dos anos 20-
30 quanto, sobretudo, as conseqüências políticas que dela adviriam para o 
movimento operário, e isso tanto no plano histórico-mundial quanto sobretudo 
no plano histórico italiano. Afinal, em nenhuma parte aquela crise profunda 
revelava-se terminal: o capitalismo parecia saber se recompor e se reorganizar 
em nível superior. Fazia isso, como sabemos, por meio da “desorganização” do 
velho Estado liberal e da redefinição do papel do Estado, que penetra o 
mercado, assume o governo da economia e estabelece novas relações com a 
sociedade. Surgem assim novas formas de organização do poder, a 
representação é alargada por mecanismos inusuais de participação (sindicatos e 
partidos de massa) e a própria política muda de qualidade.  
Organizou-se desse modo aquele sistema que encontrou expressão bem acabada 
na República de Weimar e que foi chamado por Franz Neumann de “democracia 
coletivista”, na qual “a formação das decisões políticas seria conseguida não-
somente pela apuração dos desejos dos eleitores individuais, mas também por 
meio dos órgãos de organizações sociais autônomas, frente às quais o Estado 
permaneceria neutro. Até onde isso se deu, o Estado de Weimar desempenhou o 
programa do pluralismo político. A soberania do Estado já não seria mais 
exercida por uma burocracia independente, pela polícia e pelo exército, mas 
deveria ficar entregue às mãos do povo que, para esse fim, se organizaria em 
associações voluntárias. Esse sistema pluralista não ignorava a luta de classes, 
mas, antes, tentava transformá-la em uma espécie de cooperação entre as 

classes”. [10] Passada a fase do terror fascista  ela também uma tentativa de 

recomposição política do capitalismo , a solução “social-democrática” 
tenderia a se tornar dominante nos países avançados e a encontrar os elementos 
para a plena expansão como “Estado social”, como Welfare State.  
  Os desdobramentos da nova situação são conhecidos. Em primeiro lugar, as 
massas são ativadas de modo inédito. Seja pela recuperação do ritmo da 
economia industrial, seja pelos estímulos gerados pela nova forma do Estado, as 
massas ingressam em uma fase de agregação sem precedentes, passando a 
pelejar como atores políticos legítimos, isto é, no próprio campo do Estado. Não 
poderão mais ser tratadas como “caso de polícia” ou ser sistematicamente 
“desorganizadas” por expedientes estatais, mas serão impelidas a se 
organizarem e a se porem como interlocutores do Estado. Serão, desse modo, 
integradas à ordem política, transferindo a ela todos os seus conflitos e tensões. 
Com isso, ampliam-se as bases da política e do compromisso político, alteram-
se as tradicionais relações entre sindicatos e partidos e fortalece-se o aparato 
administrativo-governamental, que precisa ser reforçado e qualificado 
tecnicamente para compensar a deterioração da mediação parlamentar e dar 
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conta das complexas funções de estabilizar e “gerenciar” um sistema que 
objetivava regular tudo (da economia às relações sindicais).  
Nos Cadernos, Gramsci registraria o fato, ao constatar que as relações entre 
governantes e governados, representantes e representados “deslocam-se do 
terreno dos partidos (organizações de partido em sentido estrito, campo 
eleitoral-parlamentar, organização jornalística)” e se refletem “em todo o 
organismo estatal, reforçando a posição relativa do poder da burocracia (civil e 
militar), das altas finanças, da Igreja e em geral de todos os organismos 
relativamente independentes das flutuações da opinião pública” (Q, 1603). Iria 
fundo na constatação, numa passagem redigida em tom quase weberiano:  

“pode-se também observar que cada vez mais os órgãos deliberativos tendem a 
distinguir sua atividade em dois aspectos ‟orgânicos‟: a atividade deliberativa que 
lhes é essencial e a técnico-cultural, com a qual as questões sobre as quais é 
necessário tomar resoluções são previamente examinadas por experts e analisadas 
cientificamente. Essa atividade já criou todo um corpo burocrático com uma nova 
estrutura: ao lado dos ofícios especializados do pessoal competente que prepara o 
material técnico para os corpos deliberantes, cria-se um segundo corpo de 
funcionários, mais ou menos „voluntários‟ e desinteressados, selecionados da 
indústria, dos bancos ou das finanças. Esse é um dos mecanismos através dos quais 
a burocracia de carreira terminou por controlar os regimes democráticos e 
parlamentares; agora, o mecanismo está se estendendo organicamente e absorve 
em seu círculo os grandes especialistas da atividade prática privada que, desta 
forma, acaba por controlar os regimes e a burocracia” (Q, 1532). 

  Em segundo lugar, tendem a desaparecer as separações entre o econômico, o 
social e o político. Estado e sociedade já não mais aparecem como realidades 
autônomas, “incomunicáveis”, tal como imaginado pelo liberalismo. O político 
se dilata e ocupa múltiplos espaços. A “politização do social” faz-se acompanhar 
inevitavelmente da “socialização da política”. Corporativismo (fragmentação) e 
centralização (agregação) passam a compor os pólos de uma nova tensão: o 
“pluralismo” das contratações exige coordenação tecnocrática e é por ela 
negado, a unificação objetiva do movimento operário é problematizada pela 
divisão sindical e pelo fracionamento corporativo. 
  Na época de Gramsci, esse quadro mostrava-se ainda tendencial. Mas já era 
evidente que o capitalismo realizava uma transição de vastas proporções. As 
sucessivas derrotas da revolução na Alemanha, na Hungria e em outros países 
europeus, a ascensão do fascismo, a guinada burocratizante e dogmática da 
Revolução Russa, o mandonismo da III Internacional, as dúvidas e vacilações da 
socialdemocracia, eram apenas outras tantas manifestações da “imaturidade” 
organizacional e político-intelectual do movimento socialista, bem como da 
capacidade que o capitalismo mostrava de enfrentar e superar sua mais grave 
crise. Tratava-se de uma época sob vários aspectos adversa para qualquer 
revolução, já que estruturada sobre a interpenetração de Estado reforçado, vida 
associativa mais rica, processos novos de integração política e alterações de 
fundo na morfologia da classe operária. Uma época, em suma, que impunha 
claramente um esforço de assimilação. 
  Diante desse quadro, como reagir? Com o mesmo marxismo mal digerido, 
tosco e canonizado que então se praticava nos ambientes da III Internacional, 
atravessado por um viés economicista que o mantinha aferrado a posições 
ingênuas e o incapacitava para pensar a complexidade? Com os programas 
“radicais” que pregavam a plena recuperação da política da “classe contra 
classe” e afastavam os revolucionários do cotidiano empírico do movimento 
operário e sindical? Com a visão de uma vanguarda partidária onisciente, 



formada por abnegados quadros profissionais que mal conseguiam conviver 
com a classe que queriam comandar?  
  O cárcere preservou Gramsci do contato mais estreito com o ambiente 
revolucionário onde essa cultura se reproduzia sem cessar. Isolou-o da vida 
prática, do cotidiano organizacional, dos embates e compromissos partidários, 
da dureza da militância política. Forçou-o a explicitar de modo pleno seu lado 
imediatamente teórico, intelectual, até mesmo como razão para viver e 
sobreviver, ocupando-se “intensa e sistematicamente de algum assunto que me 
absorva e centralize a minha vida interior”, como escreveu numa carta de 19 de 
março de 1927.[11]  Foi no cárcere que nasceu sua grande contribuição para o 
marxismo e para a teoria política contemporânea.  
  Fato que não deve passar despercebido. Como já observou Portantiero, “o 
cárcere mussoliniano, paradoxalmente, permite o desencadeamento de um 
pensamento que Gramsci, na prática política, não teria podido desenvolver 
como dirigente de um partido comunista. Ele sabia disso e pensava na liberdade 
como um novo ato de isolamento”.[12]  

O tema não deixa de ser controvertido e requer tratamento cuidadoso. Não só 
por colocar em exame as relações (sempre ricas e tensas) entre elaboração 
teórica e atividade política, mas também por sugerir comparações entre o 
Gramsci “jovem”, anterior à prisão, e o Gramsci “maduro”.  
A esse respeito, Carlos Nelson Coutinho manifestou-se de modo muito 
sugestivo:  

“À primeira vista, podemos afirmar que foi o distanciamento forçado das atividades 
políticas e jornalísticas cotidianas que possibilitou à produção carcerária de 
Gramsci assumir um caráter mais sistemático, mais „definitivo‟, mais histórico-
universal. Seria um erro, porém, pensar que essa produção carcerária nada tenha a 
ver com as vicissitudes históricas e políticas da época: o novo é que essa vinculação 
se dá agora num nível mais amplo, no nível do período histórico, e não naquele do 
dia a dia ou da conjuntura imediata. (...) Entre as formulações anteriores à prisão e 
as contidas nos Cadernos, há uma relação dialética”.[13]  

Merece destaque, também, a inteligente análise de Luiz Werneck Vianna, que, 
indagando-se a respeito das singularidades da inovação gramsciana, percebe no 
encarceramento de Gramsci (“uma dramática descontinuidade nas 
circunstâncias da sua própria vida”) o fato que possibilitou que a “ruptura  com 

o campo intelectual em que ele se formou  o da III Internacional   não 
implicasse a sua exclusão dele”: ao separá-lo da prática política, a prisão “o leva 
a desenvolver uma vocação teórica, antes contida, embora manifesta nos seus 
trabalhos anteriores, cuja natureza potencialmente diruptiva quanto ao 
marxismo jurisdicionado pela Internacional sob a liderança de Stálin será, em 

um paradoxo, „protegida‟ pelo seu isolamento no cárcere  Gramsci vai morrer 
como um membro heróico da III Internacional”.[14] 
  Nessas circunstâncias historicamente dilemáticas e pessoalmente dramáticas, 
Gramsci acabará por alcançar uma elevada e sofisticada elaboração teórica. Nas 
palavras de Giuseppe Vacca, diante das grandes modificações que então se 
processavam nas primeiras décadas do século,  

“ao passo que o capital exibia figuras novas e extraordinariamente dinâmicas de 
internacionalização, o movimento socialista europeu não se mostrava em condições 
de elaborar alguma coisa que sustentasse criticamente o confronto. Ao longo dos 
anos vinte e trinta, as figuras mais ricas do marxismo teórico teriam que 
permanecer à margem do movimento operário e socialista. E não só: a mais rica, 
talvez, destas figuras, a única que tematizaria aquele deslocamento, só conseguiria 
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fazê-lo, de modo elaborado, nos anos trinta e na cela de um cárcere fascista. Falo, 
obviamente, de Antonio Gramsci”.[15]  

Ficará por conta das ironias da história o paradoxo de que essa elaboração  

toda determinada pelas circunstâncias políticas do pós-guerra  só tenha 
podido chegar aos seus “protagonistas materiais” alguns longos anos depois, em 
um contexto sob vários aspectos bastante diferente. 
  
Uma nova idéia de política 

O que propunha Gramsci? Basicamente, ele falava de uma nova idéia de 
política: não mais o momento hipostasiado da força, mas o momento da 
hegemonia, da direção intelectual e moral, da construção de consensos. Ao invés 
de golpes revolucionários, privilegiava a ação persistente de sujeitos coletivos 
capazes de protagonizarem processos “fortes” e extensos de revolução. 
Sustentado por essa inspiração de fundo, construiu uma teoria ampliada do 
Estado, compatível com uma época em que a política se socializava, saindo do 
terreno dos notáveis e das querelas parlamentares para o das lutas de massas.  
Nessa concepção, a política deixava de se identificar com o Estado e se voltava 
para a sociedade civil. Deixava de se reduzir à idéia de potência para se colar à 
idéia de hegemonia, acompanhando as alterações que se processavam na forma 
do Estado, nas relações Estado/economia e Estado/massas. Para Gramsci, a 
nova fase da política derivava de uma mudança no padrão da acumulação 
(novas tecnologias, esgotamento da regulação pelo mercado), mas se realizava 
especialmente como complexificação das funções estatais e como configuração 
de um “Estado de massas”, que se conecta com o “aparato privado” de 
hegemonia e invade a sociedade civil igualmente complexificada e enriquecida 
com a presença dos grandes partidos e sindicatos de massa. 
Numa passagem dedicada a fundamentar seu ponto de vista sobre a nova forma 
do Estado e da política, Gramsci escreverá: a fórmula da “revolução 
permanente”, surgida por volta de 1848,  

“é própria de um período histórico no qual ainda não existiam os grandes partidos 
políticos de massa e os grandes sindicatos econômicos e a sociedade ainda estava, 
sob muitos aspectos, em um estado de fluidez: [...] aparato estatal relativamente 
pouco desenvolvido e maior autonomia da sociedade civil frente à atividade estatal, 
maior autonomia das economias nacionais frente às relações econômicas do 
mercado mundial, etc.”.  

Depois de 1870, prossegue, mudam todos esses elementos: “as relações 
organizacionais internas e internacionais do Estado tornam-se mais complexas 
e maciças e a fórmula quarentoitista da „revolução permanente‟ é reelaborada e 
superada na ciência política na fórmula de „hegemonia civil‟” (Q, 1566).  
Era uma espécie de retomada, no plano teórico, de uma antiga percepção do 
último Engels, que, embora destinada a atrair muitos marxistas, acabaria por 
ser banalizada e desapareceria dos ambientes revolucionários do início do 
século. Qual seja, a percepção de que, nas condições históricas de então, em que 
o capitalismo mostrava-se capaz de se recompor e se re-legitimar e, ao mesmo 
tempo, a classe operária começava a acumular avanços no plano político e 
institucional (vida associativa mais rica, sufrágio universal, imprensa), a luta 
por uma nova sociedade estaria inscrita numa temporalidade estranha à 
perspectiva revolucionarista simples; seria, em suma, uma luta marcada pelo 
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longo prazo, na qual far-se-iam indispensáveis novas qualidades de espírito, de 
consciência e de mobilização.  
Como se sabe, Engels expressou tal percepção na «Introdução» que escreveu em 
1895 para uma nova edição de As lutas de classe na França, de Marx. Neste 
texto, por muitos considerado seu testamento político, Engels parte do 
reconhecimento de que, em 1848, quando rompeu o movimento revolucionário 
de fevereiro em Paris, ele e Marx estavam verdadeiramente «fascinados» com a 
experiência histórica das revoluções francesas anteriores, a de 1789 e 1830, que 
lhes haviam fornecido uma espécie de “modelo” com o qual representar a 
“marcha e o caráter da revolução do proletariado”. A história posterior, porém, 
“não só destruiu o erro em que nos encontrávamos, como também modificou de 
cima a baixo as condições de luta do proletariado”.  Cinqüenta anos depois, ele 
constataria: “O método de luta de 1848 está hoje antiquado em todos os 
aspectos”. A história deixara patente que “o estado do desenvolvimento 
econômico não estava maduro para poder eliminar a produção capitalista”, que 
demonstrava “grande capacidade de extensão”. E o capitalismo, quanto mais se 
expandia, mais punha de manifesto as relações de classe que o sustentavam, 
“criando e fazendo passar ao primeiro plano uma verdadeira burguesia e um 
verdadeiro proletariado” e, desta forma, injetando inédita intensidade à luta 
entre as duas classes. Ao final do século, na visão de Engels, havia se organizado 
“um grande, único e poderoso exército do proletariado, o exército internacional 
dos socialistas” que, “longe de poder conquistar a vitória em um grande ataque 
decisivo, teria que avançar lentamente, de posição em posição, em uma luta 
tenaz e dura” [grifos meus]. A época, agora, não era mais das “minorias 
revolucionárias”, mas das massas; não mais das “barricadas e das lutas de rua», 
mas das batalhas eleitorais. Engels enfatizaria que os operários alemães, “graças 
à inteligência com que souberam utilizar o sufrágio universal”, haviam 
conseguido viabilizar o “crescimento assombroso de seu partido”, que em 1871 
obtivera 102.000 votos, passara a 550.000 votos em 1884 e alcançaria quase 2 
milhões de votos nas eleições da primeira metade dos anos 90.  
O sufrágio universal convertia-se, assim, em uma “arma nova e mais afiada”, 
posto que permitia aos operários “entrar em contato com as amplas massas do 
povo” e pôr em ação “um método de luta totalmente novo”, passando a perceber 
que “as instituições estatais nas quais se organizava a dominação da burguesia 
ofereciam, à classe operária, novas possibilidades de lutar contra essas mesmas 
instituições”. Em decorrência, concluiria Engels, os governos burgueses 
começariam a “temer muito mais a atuação legal do que a atuação ilegal do 
partido operário, mais os êxitos eleitorais do que os êxitos insurrecionais”. Não 
deixava de ser uma ironia: “nós, os „revolucionários‟, os „elementos subversivos‟, 
prosperamos muito mais com os meios legais do que com a subversão”, ao 
ponto dos partidos da ordem “exclamarem desesperados, juntamente com 
Odilon Barrot, que la légalité nous tue, a legalidade nos mata, ao passo que, 
da nossa parte, acabamos por adquirir, com esta legalidade, músculos vigorosos 
e faces coloridas, como se tivéssemos sido alcançados pelo sopro da eterna 
juventude”.  
Engels, enfim, nesse texto verdadeiramente paradigmático, procurava atualizar 
a estratégia do movimento operário às novas determinações da realidade 
histórica e às mudanças que se processavam no próprio plano das lutas:  

“Se se modificaram as condições da guerra entre as nações, do mesmo modo teriam 
que se modificar as condições da luta de classes. Acabou a época dos ataques de 
surpresa, das revoluções feitas por pequenas minorias conscientes que se punham à 
frente das massas inconscientes. Onde quer que se trate de realizar uma 



transformação completa da organização social, as massas têm de intervir 
diretamente, têm de já ter compreendido por si mesmas do que se trata e porque 
estão dando o sangue e a vida. E para que as massas compreendam o que deve ser 
feito, é preciso um trabalho longo e perseverante”.  

Reiterava-se, assim, uma das grandes teses do marxismo clássico: as formas de 
luta (pacíficas ou violentas, legais ou ilegais) deveriam ser sempre uma 
resposta às situações históricas concretas, sendo por elas determinadas. [16] 

Tal transição verdadeiramente epocal alterava a qualidade mesma do Estado, 
que se transformava numa instituição efetivamente complexa, dilatada, 
invasiva. Fazia-se necessária, portanto, uma nova conceitualização, capaz de 
possibilitar a apreensão dos novos nexos que se estabeleciam no ampliado plano 
da atividade estatal. Com o Estado reforçado conectando-se com múltiplas 
associações particulares e incorporando-as a si, todo o espaço estatal ganhava 
nova qualidade e o fato mesmo da dominação política era redefinido: a coerção, 
o “monopólio legítimo da violência”, ação típica da “sociedade política”, tinha de 
ser cada vez mais sintonizada com a busca de consensos.  
Nos Cadernos, Gramsci esclareceu que o ato de governar continuaria a buscar 
o “consenso dos governados”, mas não apenas como “consenso genérico e vago” 

que “se afirma no instante das eleições”  os governantes procurariam  agora  o 
“consenso organizado”. O Estado, observava, “tem e pede o consenso, mas 
também „educa‟ esse consenso utilizando as associações políticas e sindicais, 
que, porém, são organismos privados, deixados à iniciativa particular da classe 
dirigente” (Q, 56). O terreno das associações privadas tornava-se, assim, uma 
espécie de “dimensão civil” do Estado, base material da hegemonia política e 
cultural. Estado (coerção) e sociedade civil (consenso) passavam, desse 
modo, a ser vistos como instâncias distintas mas integradas, formando uma 

unidade  não uma antítese, menos ainda uma dicotomia. Reuniam-se, 
portanto, dialeticamente. O Estado, dizia Gramsci, é sempre uma combinação 
de hegemonia e coerção.  

“O exercício „normal‟ da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar  escreverá  , caracteriza-se pela combinação da força e do 
consenso, que se equilibram variadamente sem que a força suplante muito o 
consenso, ou melhor, procurando fazer com que a força pareça apoiada no 
consenso da maioria, expressado pelos chamados órgãos da opinião pública” (Q, 
1638).  

Como em vários outros aspectos do seu pensamento, Gramsci travava, nesse 
particular, um apaixonado diálogo com Maquiavel. Estava, no fundo, 
desenvolvendo com radicalidade (e em novas bases) a famosa analogia do 
capítulo XVIII de O Príncipe, no qual Maquiavel vincula a sabedoria política à 
capacidade de “saber empregar convenientemente tanto o animal quanto o 
homem” e, portanto, de “servir-se da natureza da besta, dela tirando as 
qualidades da raposa e do leão, pois o leão não tem defesa alguma contra os 
laços nem a raposa contra os lobos. O príncipe precisa, pois, ser raposa para 
conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos”.[17] Na ação política e na vida 
estatal, observaria Gramsci, a “dupla perspectiva” pode-se apresentar em graus 
variados, dos mais elementares aos mais complexos, mas  “teoricamente” esses 
graus acabam por se reduzir a dois graus fundamentais, “correspondentes à 
natureza dúplice do centauro maquiavélico, ferina e humana, da força e do 
consenso, da autoridade e da hegemonia, da violência e da civilidade, do 
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momento individual e do momento universal (da „Igreja‟ e do „Estado‟), da 
agitação e da propaganda, da tática e da estratégia, etc.” (Q, 1576). 
A idéia de que a combinação de força e hegemonia não só estava dada na 
própria história real mas também devia ser buscada pelo sujeito revolucionário 
que desejasse triunfar estaria destinada a provocar intermináveis discussões. 
Gramsci parecia estar absolutamente convencido da justeza da concepção, 
tamanha é a ênfase com que se manifesta a respeito nos Cadernos. Em torno 
dela girariam muitas das inovações conceituais por ele introduzidas na teoria do 
Estado e especialmente no que dizia respeito à concepção do Estado como 
“tendencialmente passível de extinção e de dissolução na sociedade regulada”. 
Afinal, “na noção geral de Estado entram elementos que também são comuns à 
noção de sociedade civil (no sentido, poder-se-ia dizer, de que Estado = 
sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção)”. 
Com isso, “pode-se imaginar que o elemento Estado-coerção está se exaurindo 
na medida em que se afirmam elementos sempre mais conspícuos de sociedade 
regulada (ou Estado ético ou sociedade civil)” (Q, 763-764). 
A transição para o “Estado de massas”, para o Estado com sociedade civil 
fortalecida, também alterava as formas da ação política e particularmente da 
ação revolucionária: da “guerra manobrada (e do ataque frontal)” passava-se 
para a “guerra de posições”, alteração vista como sendo “a mais importante 
questão de teoria política posta pelo período do pós-guerra, a mais difícil de ser 
resolvida” (Q, 801).  
Gramsci não pensava que essa era uma questão de escolha, de preferência. 
Tratava-se de uma imposição histórica, de algo derivado da nova relação de 
forças nascida das transformações políticas e sociais. Aqui, como se sabe, 
Gramsci irá se valer de uma analogia militar. Partindo da constatação de que 
“não se pode escolher a forma de guerra que se quer, a menos que se tenha uma 
superioridade esmagadora sobre o inimigo”, ele observará que diversos Estados-
Maiores haviam amargado pesadas perdas com sua obstinação de “não 
quererem reconhecer que a guerra de posição estava „imposta‟ pela relação geral 
das forças em choque”. Isso, na sua opinião, era verdade sobretudo quando as 
batalhas haviam oposto “os Estados mais avançados civil e industrialmente”, 
caso em que a guerra “deve-se reduzir a funções táticas mais do que 
estratégicas”.  
A mesma redução, prossegue Gramsci, “deve-se verificar na arte e na ciência 
política, pelo menos no que se refere aos Estados mais avançados, onde a 
„sociedade civil‟ transformou-se numa estrutura muito complexa e resistente às 
„irrupções‟ catastróficas do elemento econômico imediato (crises, depressões, 
etc.): as superestruturas da sociedade civil são como o sistema de trincheiras na 
guerra moderna” (Q, 1615). Ou, como aparece em outra passagem:  

“a estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais, 
seja como complexo de associações na vida civil, constituem para a arte política o 
mesmo que as „trincheiras‟ e as fortificações permanentes da frente na guerra de 
posição: elas fazem com que seja apenas „parcial‟ o elemento do movimento que 
antes constituía „toda‟ a guerra” (Q, 1567).  

Disso derivam os conhecidos “tipos histórico-sociais” gramscianos: Oriente e 
Ocidente. Dando por certo que Lênin havia compreendido “que se verificara 
uma modificação da guerra manobrada, aplicada vitoriosamente no Oriente em 
1917, para a guerra de posição, que era a única possível no Ocidente, onde, num 
curto espaço de tempo os exércitos podiam acumular enormes quantidades de 



munição, onde os quadros sociais eram de per si ainda capazes de se tornarem 
trincheiras municiadíssimas”, Gramsci anotou:  

“No Oriente o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no 
Ocidente, entre o Estado e a sociedade civil havia uma justa relação e em qualquer 
oscilação do Estado podia-se vislumbrar imediatamente uma robusta estrutura da 
sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por detrás da qual 
estava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas” (Q, 866). 

O que significava dizer, dentre muitas outras coisas, que a operação de 

construção de uma nova hegemonia  base para a afirmação de uma nova 

autoridade política  não poderia se limitar à conquista do aparato 
governamental, da dominação, mas tinha de se concentrar na explicitação de 
uma nova capacidade de direção intelectual e moral. Uma classe em luta pela 
própria afirmação política deve ser dirigente antes de ser dominante, deve 
dirigir para poder governar. O consenso torna-se o fundamento e a garantia de 
uma dominação duradoura e, acima de tudo, democrática.  
Nos Cadernos, a idéia aparece de modo claro: “A supremacia de um grupo 
social se manifesta de duas maneiras: como „domínio‟ e como „direção 
intelectual e moral‟. Um grupo social é dominante dos grupos adversários que 
tende a „liquidar‟ ou a submeter também mediante a força armada, e é dirigente 
dos grupos afins ou aliados”. E ainda: “Um grupo social pode e aliás deve ser 
dirigente já antes de conquistar o poder governamental (essa é 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‟” (Q, 2010-2011). [18] 

Gramsci, em suma, descobriu na sociedade civil fortalecida a chave para 
elaborar uma “teoria ampliada do Estado”. Via a sociedade civil como um 
«espaço» inerente ao exercício da dominação política, “no sentido de hegemonia 
política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo 
ético do Estado” (Q, 703). Tratava-se de um espaço organizacional complexo, 
ocupado por uma “multiplicidade de sociedades particulares de duplo caráter, 
natural e contratual ou voluntário” que constituem “o aparato hegemônico de 
um grupo social sobre o resto da população, base do Estado entendido 
estritamente como aparato governativo-coercitivo” (Q, 800). Com isso, estavam 
dadas as condições para uma dilatação do conceito de Estado, que passava a ser 

concebido não só como “sociedade política”  isto é, como “aparelho de coerção 
estatal que assegura „legalmente‟ a disciplina dos grupos que não „consentem‟, 
nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na 
previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o 

consenso espontâneo” (Q, 1519) , mas também como “aparato privado de 
hegemonia ou sociedade civil” (Q, 801), ou seja, como “organismo próprio de 
um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à máxima expansão do 
próprio grupo” (Q, 1584). O grupo dominante, nesse caso, passava a se 
“coordenar com os interesses gerais dos grupos subordinados” e a vida estatal 
passava a ser “concebida como uma contínua superação de equilíbrios instáveis 
entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos grupos 
subordinados” (Q, 1584).  
Nascia assim uma das mais belas e vigorosas definições gramscianas: “Estado é 
todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente 
não só justifica e mantém o seu domínio como também consegue obter o 
consenso ativo dos governados” (Q, 1765). 
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É precisamente essa “teoria ampliada do Estado”, esse modo rico e original de 
pensar a política, de conceber os tempos e os ritmos do processo revolucionário 
compatível com a época de crise do Estado liberal e de complexificação da 
sociedade e da política, que fazem de Gramsci um pensador de valor estratégico 
para a análise crítica dos atuais desafios antepostos a uma política democrática 

de esquerda. Ao estruturar seu pensamento em torno desses dois eixos  a crise 

e a complexificação da política , Gramsci não apenas reservou para si um 
espaço singular no interior do marxismo, como também se pôs numa clara 
perspectiva de futuro.[19] Conseguiu, assim, não só manter vivo o pensamento 
de Marx na difícil conjuntura do entre-guerras como também viabilizá-lo para a 
análise dos posteriores desdobramentos da vida política e social. Como 
observou Umberto Cerroni,  

“se considerarmos atentamente a dramática evolução da teoria política do 
socialismo no século XX, é forçoso afirmar que somente com Antonio Gramsci essa 
teoria alcançou uma elaboração suficientemente articulada, capaz de competir com 
a teoria política oficial», pois «o mecanismo intelectual de Gramsci atinge tamanha 
fineza que nos possibilita extrair de sua obra fragmentária indicações essenciais 
para uma adequada sistematização”.[20]  

Talvez por isso seja possível vê-lo como o único grande pensador marxista em 
condições de revitalizar o marxismo (como teoria e como concepção do mundo) 
nas atuais circunstâncias históricas, nas quais a política está definida 
precisamente pela crise e pela complexidade. 
  
desafios de uma política democrática de esquerda 

Mas de quais desafios se trata? Em primeiro lugar, o desafio da democracia 
mesma: como preservar, consolidar e ampliar a democracia, cada vez mais 
ameaçada pelo egoísmo maduro e encorpado das sociedades complexas, pela 
crise do Estado-nação e da política, por aquela “tirania do tempo real” que “ende 
a liquidar a reflexão do cidadão em benefício de uma atividade reflexa”de que 
fala Paul Virilio.[21] O desafio, em suma, de construir na democracia e através 
dela os caminhos do futuro: a revolução. 
Em segundo lugar, o desafio da nova estrutura das relações 
internacionais, isto é, da globalização, dos blocos econômicos regionais, das 
operações transnacionais, das redes informacionais e dos sofisticados 
mecanismos de financeirização. Tudo nos impulsiona para novas formas de 
integração e de supremacia, em meio ao inédito aprofundamento da crise do 
Estado-nação e do princípio da soberania absoluta. Mas a coincidência da 
transnacionalização com a irrupção de movimentos “descentralizadores” 
subnacionais e com a reprodução da pobreza tensiona o processo. O desafio da 
cooperação, de uma nova solidariedade, de uma nova convivência entre os 
povos, portanto, está dramaticamente dilatado: trata-se de encontrar meios de 
equacionar o processo da interdependência no plano externo e o processo da 
unificação democrática no plano interno. Que «vontade coletiva» dirigirá essa 
transição? Com qual idéia de política? Seguramente não com a idéia de política 
como potência, que vê o Estado como “pura força” e, precisamente por isso, 
impõe, afasta e separa, ao invés de coordenar, aproximar e unir.[22] 
A unificação democrática no plano interno traz consigo um sem-número de 
desafios adicionais. Antes de tudo, o desafio de reconstruir o espaço público, 
esgarçado e vilipendiado pelos próprios termos da crise atual. Trata-se, aqui, de 
encontrar meios de pôr em curso a organização e a estabilização de um espaço 
que seja simultaneamente ocupado pela sociedade civil e regulado pelo Estado, 
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quer dizer, um espaço para ser democraticamente controlado e no qual seja 
possível fincar as estacas de uma política voltada para o “geral”, para a justiça 
social e a igualdade. A unificação traz também o desafio de ajustar o Estado, de 
repô-lo como instituição vocacionada para a coordenação, a regulação, o 
planejamento.  

Particularmente na América Latina  continente no qual o Estado 
desempenhou funções históricas de primeira grandeza e assumiu, também por 

isso, proporções organizacionais e atribuições de grande magnitude , tal 
reconstrução do Estado e do espaço público mostra-se estratégica, sobretudo se 
pensada de maneira “laica”, isto é, desembaraçada de reafirmações doutrinárias 
e intransigências ideológicas. Pois é evidente que o Estado já não pode mais ser 
o mesmo dos anos 50, indutor e condutor quase solitário do 
desenvolvimentismo então prevalecente. Tanto quanto é evidente que não será 
possível responder à atual onda privatizante com a defesa unilateral do 
protagonismo estatal ou da “reestatização”. Donde o relevo estratégico da 
revitalização do espaço público, que compreende e excede o Estado e permite, 
por isso, pensar a reconstrução do Estado para além dos marcos do estatismo. 
Como afirma Atilio Borón, “a defesa do espaço público é tão importante para os 
socialistas como a defesa do trabalhador e das classes despossuídas. 
Cometeríamos um erro nefasto se pensássemos que defendemos o espaço 
público se propiciamos a „estatização‟ ou se acreditássemos que basta defender o 
Estado para defender o espaço público”.[23] 
O desafio do Estado e do espaço público encontra na hipótese gramsciana do 
“fortalecimento da sociedade civil” um poderoso aliado. Naquilo que tem de 
vida associativa, de estruturação de “famílias” ideológicas, de possibilidade de 
ativação de energias coletivas, a sociedade civil é o locus principal para uma 
requalificação radical da “sociedade política” e, nestes termos, para a 
organização ou revitalização do espaço público e a atribuição de um novo 
sentido ao Estado. Para o que é preciso romper, antes de tudo, com qualquer 
modalidade de sociedade civil hipostasiada, vista como o “oposto” virtuoso ou a 
negação do Estado, como a instância que por si só conteria o impulso renovador 
de todas as coisas. A sociedade civil, diria Gramsci, só é virtuosa quando 
pensada em seus nexos com o Estado, quando consegue condicionar o Estado 
por meio da política. 
Em terceiro lugar, a política democrática precisa enfrentar o desafio do 
trabalho, vetor a partir do qual organizaram-se o mundo moderno, a cultura 
contemporânea, a democracia e a identidade das esquerdas. Hoje, a sombra do 
“fim do emprego” transformou-se num descomunal “horror econômico”, que 
interfere nas formas mesmas de reprodução da vida social e amplifica ao 
extremo as conseqüências da fragmentação e do corporativismo, complicando a 
discussão a respeito das relações entre incluídos e excluídos, da cidadania, dos 
sujeitos políticos. Escancarou-se assim a face mais perversa da nossa época: 
problematizou-se dramaticamente o trabalho, que, de direito fundamental, de 
fator estruturador da vida mesma (material, cultural e psicológica) dos 
indivíduos, ameaça tornar-se atividade inessencial, descartável. De fonte de 
satisfação de necessidades básicas, o trabalho parece estar se convertendo em 
fonte de problemas: em torno dele pelejam “incluídos” e “excluídos”, cresce o 
numero de desempregados, estilhaça-se a já precária unidade sindical, 
exponencia-se o egoísmo intrínseco de cada um, arde a solidariedade de classe. 
Há várias possibilidades de apreciarmos a contribuição de Gramsci para a 
discussão dos problemas associados ao tema do trabalho. Há bons elementos, 
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por exemplo, nas páginas por ele dedicadas ao “americanismo” e ao “fordismo”, 
estilos de vida e métodos organizacionais que “derivam da necessidade 
imanente de organizar uma economia programática” no lugar do „velho 
individualismo econômico” e de generalizar as “inovações tendentes a diminuir 
os custos, a racionalizar o trabalho, a introduzir novos mecanismos e 
organizações técnicas mais perfeitas no complexo empresarial”.[24] Creio, 
porém, que acima de tudo nos interessa o espaço que Gramsci concedeu ao 
exame das determinações e das conseqüências políticas do “corporativismo”.  
O assunto freqüenta com insistência os Cadernos, mas encontra formulação 
particularmente sugestiva numa conhecida passagem de Alguns temas da 
questão meridional, texto redigido em fins de setembro de 1926, as vésperas 
da prisão de Gramsci e, por isso, deixado inacabado. Lá, preocupado com a 
eficácia política da atuação do proletariado italiano, Gramsci observou: “Para 
ser capaz de governar como classe, o proletariado deve se despojar de todo 
resíduo corporativo, de todo preconceito ou incrustação sindicalista”. Isto 
significa que “não só devem ser superadas as distinções existentes entre as 
diversas profissões, como também que é necessário, para que se conquistem o 
consenso e a confiança dos camponeses e de algumas categorias semiproletárias 
da cidade, superar alguns preconceitos e vencer certos egoísmos que podem 
subsistir, e subsistem, na classe operária como tal, mesmo quando já 
desapareceram de seu seio os particularismos profissionais”. Os vários 
agregados profissionais, portanto, devem “não só pensar como proletários”, mas 
devem ainda “dar um passo à frente: devem pensar como membros de uma 
classe que só pode vencer e construir o socialismo se for auxiliada e seguida pela 
grande maioria daqueles estratos sociais. Se não se conseguir isso, o 
proletariado não se torna classe dirigente e aqueles estratos, que na Itália 
representam a maioria da população, permanecem sob a direção burguesa e dão 
ao Estado a possibilidade de resistir ao ímpeto proletário e de dobrá-lo”. Se não 
conseguir isso, o proletariado “não existirá mais como classe independente, mas 
apenas como um apêndice do Estado burguês. O corporativismo de classe terá 
triunfado, mas o proletariado perderá sua posição e sua função de dirigente e de 
guia: aparecerá à massa dos operários mais pobres como um privilegiado e aos 
camponeses como um explorador ao estilo dos burgueses”.[25] 
Como se vê, o posicionamento de Gramsci reconhece claramente a importância 
de se trabalhar para que as postulações particularistas (fundadas na afirmação 
de interesses imediatos) possam ser superadas por uma proposição 
universalista: uma “vontade coletiva nacional-popular”, um interesse 
superior, uma “consciência de classe”, uma perspectiva de “comunidade 
política” ou mesmo uma “vontade geral”.[26] Só assim tornar-se-ia possível 
soldar alianças, dar curso a uma efetiva unidade política e facilitar a execução, 
por uma classe ou bloco de classes, da tarefa de representar o conjunto da 
sociedade e calçar uma nova hegemonia. Trata-se, no fundo, da afirmação da 
necessária prevalência do interesse político sobre os interesses particulares 
(individuais ou de grupo), base da concepção marxista da democracia e espinha 
dorsal do movimento capaz de trafegar com inteligência e eficácia política pelo 
universo da complexidade contemporânea. 
Em quarto lugar, a política democrática vê-se às voltas com o desafio da 

esquerda. Como ser de esquerda, democrata e radical  digamos mesmo: 

comunista  em um mundo que isola e fragmenta, rebaixa a política, confunde 
identidades e dissolve organizações duramente construídas? Como manter de 
pé a grande utopia da “sociedade regulada”, do socialismo, da igualdade, da 
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fraternidade, em um momento histórico que hipostasia o presente imediato, 
cancela o futuro, exponencia a exclusão e a desigualdade? Como, em suma, ser 
de esquerda quando os sinais “direita” e “esquerda” já não são claros para 
muitas pessoas e inúmeros socialistas tendem a se deixar sugar por formas 
confusas de política de poder, pelo «pragmatismo» ou mesmo pela mudança de 

campo? Manter-se à esquerda, hoje    quando as derrotas sofridas pela 

esquerda são mais eloqüentes do que sua capacidade propositiva    é, na 
verdade, o maior dos desafios. E, ao mesmo tempo, uma espécie de imperativo 
categórico da própria democracia.  
A crise da esquerda atingiu, nos últimos anos, um ponto de inegável 
consistência. Não se trata só de perceber que há uma ausência de movimento 
prático questionando a ordem vigente e construindo novos caminhos para a 
vida social. Mais grave é a cristalização de um buraco de proporções ainda não-
calculadas na esfera do pensamento: a rigor, já não temos mais a diferenciação 
clara de um campo ideológico de esquerda, capaz de se pôr na vanguarda 
política e cultural e de oferecer, aos cidadãos em geral mas sobretudo aos 
inconformados, aos discriminados, aos explorados, alguns sonhos 
materializáveis e o desenho de um novo futuro. Claro, o pensamento crítico 
ainda pulsa em muitas cabeças. Jamais deixará de fazê-lo, posto ser parte da 
própria aventura da razão. O problema é que esse pensamento não está 
conseguindo colar-se à política e nem mesmo difundir-se entre os intelectuais. 
Nessa área, aliás, a confusão impera soberana. Há muitos, por exemplo, que 
banalizam os temas clássicos da esquerda: partidos, coerência de princípios, 
ligações com os “de baixo”, projetos de futuro. São os que, baseados numa visão 
neofuncionalista e conservadora da complexidade, satisfazem-se com a 
conversão da política em mero jogo de cálculos e interesses, feito de mercado, 
de marketing, de eleitores que “flutuam”, de problemas técnico-institucionais. 
Que julgam ser coisa antiga e superada as postulações organizacionais, 
decretando a impossibilidade e a inutilidade dos sujeitos coletivos estruturados. 
Há outros que pensam que o “desalinhamento” precisa ser vivido de modo 
radical: que, diante da complicação das coisas e da transformação avassaladora 
da vida cotidiana, o mais razoável é minimizar a coerência, as alianças 
históricas, os compromissos, e mergulhar de olhos fechados na “flexibilidade”. 
Mesmo no campo dos que continuam a pelejar pela realização das grandes 
utopias da esquerda e a buscar explicações para o mundo em um esforço de 
atualização dos temas e valores clássicos da esquerda, o cenário está longe de 
ser tranqüilo. Antes de mais nada, não há muitos consensos. A quem eleger 
como sujeito da transformação socialista? Aos trabalhadores ou aos 
“excluídos”? Como viabilizar a transformação? Com ou sem partidos? Com qual 
modelo de partido? Atribuindo qual papel ao Estado? A partir de que noção de 
democracia? Com qual idéia de política? Dada a reiteração dos valores clássicos 
do socialismo, com quais projetos e medidas práticas poderão eles ser 
validados? Será possível simplesmente deslocar a luta de classes e substituí-la 
pelos temas mais amenos da “inclusão no capitalismo”, do “controle social do 
Estado” ou da “domesticação do mercado”? Todos esses são temas em aberto e 
de importância estratégica, cuja irresolução reflete bem as dificuldades da 
esquerda. 
Estaria a esquerda, nesta paradigmática virada de século em que nos 
encontramos, limitada a seguir a velha tradição social-democrática e a buscar a 
conciliação da liberalização e globalização da economia com a implementação 
sempre mais progressiva de políticas sociais ativas? Seria esse o seu programa 



máximo para o momento? Em que ponto dar-se-ia a inflexão, a ruptura entre 
uma esquerda gestora dos movimentos de reposição do capitalismo e uma 
esquerda propositora de novas formas de organização social? Seja como for, os 
fatos parecem indicar que a esquerda continua viva e tem tudo para empreender 
uma retomada e contrastar a hegemonia neoliberal arrogantemente dada como 
definitiva, recuperando a luta pela renovação da vida política, pela mobilização 
da sociedade, pela defesa do Welfare State. 
De qualquer maneira, a crise da esquerda é real. Tem determinações claras. De 
um ângulo mais geral, está imposta pela alteração categórica do padrão de 
organização da economia e do trabalho, que roubou da esquerda seu nervo, seu 
protagonista principal, sua razão histórica. A esquerda, além do mais, acabou 
por ser comida pelos novos interesses emergentes e pela exacerbação dos 
particularismos de antes. De repente, as massas, antes disponíveis para projetos 
coletivos, fragmentaram-se e foram cortadas por dinâmicas individualizantes. 
Afastaram-se da política, que sempre foi o grande espaço da esquerda. Na 
melhor das hipóteses, passaram a engordar os sindicatos, que sempre foram a 
pedra no sapato da esquerda. 

Mas a esquerda também foi simultaneamente abalada pela queda do Muro  

que despencou notadamente sobre os comunistas  e pela força da 
globalização, que sugou o componente socialista da social-democracia e dilatou 
seu componente de mercado, democrático-liberal. Em decorrência, a esquerda 
foi perdendo noção de si, audiência e capacidade de proposição. Hoje, em 
muitos países, é impelida a coadjuvar governos estranhos a ela; em outros, 
limita-se a fazer o papel de verdugo inconseqüente dos governantes. A chegada 
ao poder de partidos ou coligações de esquerda já não parece mais trazer 
consigo, necessariamente, a realização efetiva de um programa de esquerda.  
Tudo isso é real e forma o eixo a partir do qual podemos desvendar a crise. 
Explica, mas não justifica, o caos que se abateu sobre a intelectualidade e a 
política de esquerda. Acima de tudo, não pode servir de pretexto para que se 
continue a perder o senso crítico e a difundir, como «inevitáveis», idéias e 
posições que descaracterizam ainda mais a esquerda e acabam por desarmá-la. 
Ou para retardar um debate e uma renovação que se mostram absolutamente 
improrrogáveis. 
No fundo, disso sai uma conclusão: o mundo atual, que multiplica sem cessar a 
desigualdade e a exclusão, não pode dispensar a presença de uma esquerda 
forte, com clara identidade cultural e programática, não só “de governo” no 
sentido fraco da palavra. Não há como seguir em frente sem coerência e alguma 
radicalidade. Não se pode avançar apenas com um oposicionismo abstrato, de 
circunstância, reduzido a um eterno e estéril estar fora do poder, contrário a um 
ou outro governante em função de estreitos cálculos eleitorais. Faz-se urgente a 
retomada de um oposicionismo consistente, dedicado a analisar criticamente os 
fundamentos mesmos da atual organização econômica, política e social. Isso 

significa que se deve passar a trabalhar  como pensavam Engels em 1895 e 

Gramsci nos Cadernos  não pela imediata edificação da sociedade socialista, 
não tanto pela “chegada ao poder”, mas em favor da progressiva construção de 
uma efetiva alternativa democrática (que preveja, dentre outras coisas, um novo 
estilo de governar, uma nova política econômica, uma nova forma de abordar os 
temas sociais).  

Seria péssimo  para toda a sociedade  se a esquerda desaparecesse ou 
virasse rótulo inespecífico no exato momento em que se faz mais necessária. 



Justamente por isso, o contato com o pensamento de Gramsci mostra-se de uma 
fecundidade à toda prova. Afinal, tal como nos anos em que foram redigidos os 
Cadernos, a crise dos nossos dias não se anuncia como terminal. De todas as 
partes surgem indicações de que o capitalismo, em que pesem suas 
monstruosidades e contradições, está forte e demonstra possuir reservas para 
sustentar, talvez não um novo ciclo expansivo, mas seguramente uma sobrevida 
duradoura. Trata-se claramente da afirmação de uma hegemonia, balizada e 
alimentada pelas sobras da cultura neoliberal e de toda a engenharia 
individualista, virtual e midiática de que se impregnaram as sociedades 
contemporâneas. Mas o terreno da reposição do capitalismo é também o terreno 
da reiteração e dilatação dos seus paradoxos e contradições. É o terreno em que 
se reafirmam as razões da esquerda.  
  
O pensamento de Gramsci e o futuro 

Porém, como se sabe, precisamente nas circunstâncias que determinam esses 

desafios   isto é, nas transformações que fazem as sociedades atuais serem 
sempre mais complexas e ficarem despojadas do sujeito histórico capaz de 

unificá-las  deita raízes, ao menos desde os anos 80, a chamada crise do 
marxismo. É preciso ver, portanto, em que medida o marxismo de Gramsci 
não submergiria também nessa crise. A questão foi muito bem apresentada por 
Guido Liguori: a crise do marxismo, diz ele, “também é a crise de uma cultura 
que propõe uma interpretação da realidade fortemente monocêntrica: um 
sujeito, a classe operária, capaz de „unificar‟ a sociedade, constituindo assim 
tanto o „ponto de vista‟ a partir do qual é possível compreendê-la quanto o ponto 
de referência para uma ampla política de alianças e, tendencialmente, para um 
processo de recomposição da sociedade”.[27] A crise do marxismo é a crise do 
marxismo de Gramsci? Ou o “gramscismo” é um marxismo distinto e 
diferenciado? 
Gramsci propôs uma outra interpretação de Marx, no sentido de que iniciou a 
superação dos limites da elaboração marxista do século XIX, excessivamente 

dependente das «estruturas». Mas o seu marxismo  sustentado pela rejeição 
do determinismo mecanicista, por uma visão antifatalista da história, pela 

categoria de práxis  é um marxismo do sujeito: um marxismo da 
hegemonia, da totalização dialética, da possibilidade de uma reunificação social. 
Resistiria ao fim da “centralidade operária”, ao estilhaçamento corporativista, à 
complexificação da sociedade? A sua teoria política ainda se revelaria 
suficientemente plástica para continuar fornecendo orientações intelectuais à 
altura da época atual? Essas as questões principais que demarcam os limites de 
uma pesquisa sobre a fortuna futura de Gramsci. É evidente que o autor de uma 
obra aberta, rica em reflexões criativas e em problematicidade, será sempre 
fonte de sugestões férteis. A questão, porém, não se resume em saber se 
Gramsci continua “legível” e útil para leituras mais ou menos especializadas, 
mas sim se ainda faz sentido colocar seu pensamento em tensão com a realidade 
concreta do presente. Ele ainda serve para a análise social e para o 
desenvolvimento de uma teoria crítica dos dias de hoje? Não interessa um 
Gramsci objeto de abordagens filológicas e interpretações canônicas, congelado 
em intermináveis disputas historiográficas, acadêmicas ou partidárias. O 
Gramsci que interessa é o Gramsci “vivo”, útil para uma interpretação 
heterodoxa e não-dogmática do presente. 
Vale aqui, sob inúmeros aspectos, recordar a observação feita por Eric 
Hobsbawn:  
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“Gramsci sobreviveu às conjunturas políticas que estiveram na base de seu primeiro 
sucesso internacional. Sobreviveu ao próprio movimento comunista europeu. 
Demonstrou sua independência diante dos altos e baixos das modas ideológicas 
[...]. Sobreviveu à reclusão em guetos acadêmicos que parece ser o destino de tantos 
pensadores do „marxismo ocidental”.  

Apesar disso, completa o historiador inglês, não podemos saber «qual será a 
fortuna de seus escritos no futuro”. Mesmo assim, porém, precisamente pelo 
fato de que sua influência “ultrapassou as fronteiras da esquerda”, pode-se 
esperar que Gramsci ainda represente, para a esquerda, “um ponto de referência 
para uma política vencedora”.[28]  
Gramsci, evidentemente, não pode nos dar tudo. Não se trata de atribuir a ele o 
posto mágico de solucionador dos dilemas práticos e teóricos do movimento 
democrático e das esquerdas, nem, muito menos, de vê-lo como o iniciador de 
um novo sistema político-filosófico (o “gramscismo”). Ele mesmo diria que é 
preciso examinar sem preconceitos a produção cultural da época, extrair as 
“verdades” presentes nas mais variadas correntes intelectuais. Horrorizava-se 
diante da jactância dogmática, da auto-suficiência, do personalismo. Sua obra 
continua a ser viva, em boa medida, justamente por ser aberta e problemática. É 
impossível encontrar nela qualquer tipo de solução pré-fabricada para os 
problemas de hoje. A experiência concreta dos nossos dias vai muito além do 
seu pensamento, sobretudo no que diz respeito às questões do partido, do 
programa, dos sujeitos e dos tempos da transição. Além do mais, como se sabe, 
a hegemonia de qualquer classe “subalterna” não deriva de uma “investidura a 

priori”  de um princípio doutrinário, de uma vocação natural, de uma 

“previsão apoiada nos fatos” , mas é o resultado de uma capacidade ético-
política: a capacidade de vencer o corporativismo e a “auto-suficiência de classe” 
e tornar-se dirigente de toda a sociedade. Como está escrito nos Cadernos: 
“trata-se de um erro de fatuidade grosseira e de superficialidade considerar que 
uma determinada concepção do mundo e da vida contenha em si mesma uma 
superior capacidade de previsão” (Q, 1811). 
Mas Gramsci tem um espaço próprio, uma singularidade. Nenhum outro 
marxista foi mais longe do que ele na reflexão sobre a política. Poucos 
conseguiram unir com tanta habilidade o “pessimismo da inteligência e o 
otimismo da vontade”[29], a análise teórica e a estratégia política. Poucos, no 
campo da esquerda, se deram ao trabalho de formular e valorizar uma proposta 
“processual” de revolução. Seu “politicismo” apaixonado, várias vezes visto com 
suspeita por parte de tantos marxismos “ortodoxos”, parece funcionar como um 
sopro de vida nessa nossa época despolitizada e vazia de convicções e utopias. 

Sua oposição à política como potência  repleta de intimidação, pobre de 

idéias, corrupta e corruptora  cai como uma luva nos dias de hoje. Sua idéia 
de política como hegemonia está carregada de visão de futuro, de inteligência, 
de preocupação em agregar pessoas, gerar consensos e indicar um caminho para 
o “interesse geral”. 
E sem isso, devemos nos perguntar, que saída pode ser vislumbrada para esse 
mundo tão globalizado e tão estilhaçado, tão repleto de informações, símbolos e 
imagens e tão “desencantado”, tão rico de possibilidades de desenvolvimento e 
tão ameaçador? 
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[1]  G. Liguori, Gramsci conteso. Storia di un dibattito 1922-1996. Roma: Editori Riuniti, 
1996, pp. X-XI. 
[2]  Idem, ibidem, p. XI. 
[3] Bom exemplo de como prossegue esse uso instrumental pode ser encontrado na conhecida 
intervenção de Massimo D'Alema, publicada na grande imprensa italiana e reproduzida na 
grande imprensa brasileira (O Estado de S. Paulo, 30/8/97), e na qual o secretário-geral do 
Partito Democratico della Sinistra (ex-PCI) procura chamar a atenção para o caráter “herético” 
da obra e da figura de Gramsci. Depois de insistir na tese consagrada que vê em Gramsci um 
momento de ruptura e inflexão na história do socialismo  um autor que, polemizando 
abertamente com os comunistas nos anos 30, principalmente em torno do problema das funções 
do Estado, assumirá uma “dimensão própria, distinta tanto da experiência leninista quanto da 

experiência social-democrata” , D'Alema associa a “heresia” de Gramsci à aceitação da 
modernidade inerente ao movimento de afirmação do capital (fordismo e americanismo). Este o 
motivo que faria de Gramsci uma referência no contexto atual, posto que “um dos problemas da 
esquerda é exatamente a resistência diante da 'grande transformação'”. Para D'Alema, em suma, 
Gramsci extraía do comunismo o “senso do processo histórico e do interesse coletivo mas, por 
outro lado, estava ligado a uma cultura liberal e até liberista, que exalta o indivíduo e sua 
função”. 
[4]  Idem, ibidem, pp. XI-XII. 
[5] O uso instrumental de Gramsci por parte de políticos e intelectuais brasileiros prossegue 
sem interrupções. Em uma entrevista concedida ao semanário Veja (setembro de 1997), o 
presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, aproveitou-se do supramencionado 
artigo de D'Alema para acenar com a construção de um Gramsci não mais “marxista-leninista-
estatizante”, já que vinculado aos “valores de liberdade, dinamismo e responsabilidade 
individual” que hoje integram aquilo que “se poderia chamar de liberalismo”. O “Gramsci 
liberal” do presidente, se de um lado mostra a capacidade que tem o pensamento gramsciano de 
penetrar nos mais recônditos e inesperados espaços políticos e culturais, de outro lado denuncia 
a implementação de uma clara operação ideológica, destinada a provocar a esquerda brasileira e 
a veicular a face moderna e progressista de um governo que encontra não poucas dificuldades de 
legitimação. 
[6]  Para uma apreciação da recepção de Gramsci no Brasil, remeto ao meu texto “Gramsci, a 
questão democrática e a esquerda no Brasil”, in Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio 
Nogueira (orgs.), Gramsci e a América Latina. Segunda edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1993. E também ao artigo de Carlos N. Coutinho, “As categorias de Gramsci e a realidade 
brasileira”, igualmente incluído nessa coletânea.  
[7]  Quaderni del carcere. Edição crítica de V. Gerratana. Torino: Einaudi, 1975, pp. 1810-
1811. Daqui em diante, as citações extraídas dessa edição serão indicadas no corpo do texto com 
a letra Q, seguida do número da página. 
[8]  Entre outros, Juan Carlos Portantiero: “Sua obra, para nós, implica uma proposta que 
excede os marcos da teoria geral para avançar, como estímulo, no terreno da prática política. 
Suas perguntas se parecem com as nossas perguntas, suas respostas integram caminhos que 
acreditamos útil percorrer. Escrevendo para uma Itália de mais de cinqüenta anos, em seus 
textos reconhecemos uma respiração que é a nossa, em outra ponta do tempo e do mundo”. 
(Los usos de Gramsci. Buenos Aires: Folios Ediciones, 1983, p. 123) 
[9]  Ainda antes da prisão, Gramsci escrevia: “As revoluções são sempre e tão-somente 
revoluções políticas. Falar de revoluções econômicas é falar com metáforas e com imagens. 
Porém, na medida em que economia e política estão intimamente ligadas, a revolução política 
cria um ambiente novo para a produção e esta se desenvolve de modo distinto”. (Sotto la 
mole. Torino: Einaudi, 1960, p. 352). Mais tarde, nos Cadernos, em que são numerosas, como 
se sabe, as passagens dedicadas a fazer a crítica do economismo, ele refinaria esse ponto de 
vista, insistindo sempre na idéia de que “pode-se excluir que as crises econômicas, por si sós, 
produzam eventos fundamentais; apenas podem criar um terreno mais favorável à difusão de 
certos modos de pensar, de propor e resolver as questões que dizem respeito a todo o ulterior  
desenvolvimento da vida estatal” (Q, 1587).  
[10]   Franz Neumann, Estado democrático e Estado autoritário. Rio de Janeiro: Zahar, 
1969, pp. 58-59. 
[11]  Cartas do cárcere, ed. cit., p. 50. No Prefácio à edição crítica dos Quaderni, por ele 
organizada, Valentino Gerratana observa que para Gramsci, na maior do tempo de prisão, a 
idéia de “ler e estudar para ocupar o tempo de modo útil, para defender-se da degradação 
intelectual e moral provocada pela vida carcerária, continuará a aparecer como uma exigência 
vital, com a condição, porém, de que encontrasse um fim superior e produzisse um resultado 
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válido em si mesmo, e não apenas como meio instrumental para sobreviver fisicamente. Entre o 
estudo como razão de vida e o estudo como meio de sobrevivência determina-se uma tensão que 
não é fácil de resolver em termos de equilíbrio. Dessa tensão surgirá a primeira idéia dos futuros 
Cadernos” (Q, p. XVI). 
[12]   Juan Carlos Portantiero,  Los usos de Gramsci, ob. cit., p. 73. 
[13]  Carlos Nelson Coutinho, Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político. Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 1989, p. 47. 
[14]  Luiz Werneck Vianna. “O ator e os fatos: a revolução passiva e o americanismo em 
Gramsci”. Dados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 38, n. 2, 1995, p. 183 
(agora em A revolução passiva. Iberismo e americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1997). Neste texto, importante sob vários aspectos, há um interessante posicionamento 
em relação à questão da continuidade e da descontinuidade entre o Gramsci do cárcere e o do 
período imediatamente anterior. Para o autor, “que não desconsidera a ponte efetiva que 
aproxima os textos de 1926 com o dos Cadernos”, há sobretudo “descontinuidade” entre os 
dois Gramsci: “a inovação gramsciana na fase anterior à prisão ainda operaria sob o domínio 
da chave explicativa do atraso como vantagem, o que não ocorreria nos escritos dos 
Quaderni”. (p. 230, nota 8). 
[15]  Giuseppe Vacca, Il marxismo e gli intellettuali. Roma: Editori Riuniti, 1985, p. 53. 
[16]  Friedrich Engels, «Introdução à edição de 1895» de As lutas de classes na França, de 
Karl Marx. In Marx-Engels, Obras Escogidas. Moscou: Editorial Progresso, 1973, Tomo I, pp. 
190-208. 
[17]  Como já foi observado por diversos comentadores, Maquiavel emprestava essa analogia da 
tradição humanista clássica, para com ela polemizar e para invertê-la inteiramente. Fazia isso 
tomando por base particularmente Cícero (A obrigação moral, livro I) que, ao lembrar que o 
mal podia ser praticado “pela força e pela fraude”, observava que ambas as formas são “bestiais 
e indignas do homem” – a força porque é característica do leão e a fraude porque “parece 
pertencer à astuta raposa”. Ver, dentre outros, Quentin Skinner, Maquiavel. São Paulo: 
Brasiliense, 1988, sobretudo cap. 2. 
  
[18]  Essa rica e importante relação entre o momento da direção e o momento da dominação 
ocupa lugar de destaque nas consagradas interpretações de Gramsci feitas por Carlos Nelson 
Coutinho, seguramente o autor que mais longe levou, no Brasil, as indicações gramscianas. Ver, 
por exemplo, “Gramsci e nós” (in A democracia como valor universal e outros ensaios. 
Segunda edição. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984) e sobretudo Gramsci. Um estudo sobre 
seu pensamento político, ob. cit. Por outro lado, pode-se encontrar nessa temática da 
“direção intelectual e moral”, bem como na da «sociedade civil», a base para a compreensão da 
importância que Gramsci atribuía à questão dos intelectuais na elaboração de uma teoria 
política renovada, ponto que aqui não será examinado. Para uma leitura heterodoxa”, ao mesmo 
tempo rigorosa e provocativa, dos conceitos gramscianos, ver Oliveiros S. Ferreira, Os 45 
cavaleiros húngaros. Uma leitura dos Cadernos de Gramsci. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília; São Paulo: Hucitec, 1986. 
[19]  É bastante conhecido, mas não deixa de ser digno de menção, que Gramsci, no cárcere de 
Milão, em 19 de março de 1927, olhando amargurado e com uma ponta de ironia para sua 
própria situação pessoal,  manifestaria o desejo de trabalhar para a eternidade, de elaborar algo 
mais duradouro, de “fazer alguma coisa für ewig”. Cf. Cartas do cárcere. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1966, p. 50. 
[20]  U. Cerroni, Teoria politica e socialismo. Roma: Editori Riuniti, 1973, p. 151.  Carlos 
Nelson Coutinho também observa: “a política é o ponto focal de onde Gramsci analisa a 
totalidade da vida social, os problemas da cultura, da filosofia, etc. E, além disso, é na esfera da 
teoria política  -- ou, de modo mais amplo, na elaboração de uma ontologia marxista da práxis 
política – que me parece residir a contribuição essencial de Gramsci à renovação do marxismo”. 
(Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político, ob. cit., p. I) 
[21]  P. Virilio, Cybermonde, la politique du pire. Paris: Les Éditions Textuel, 1996, p. 84. A 
“tirania do tempo real”, observa esse autor, “é uma sujeição do telespectador. A democracia está 
ameaçada em sua temporalidade, já que a expectativa de um juízo tende a ser suprimida. A 
democracia é a expectativa de uma decisão tomada coletivamente. A democracia live, a 
democracia automática, liquida essa reflexão em benefício de um reflexo”. A ativação do tempo 
real pelas novas tecnologias da informação, esclarece Virilio em outra passagem, “significa, 
queira-se ou não, a colocação em curso de um tempo sem relação com o tempo histórico, ou 
seja, um tempo mundial. O tempo real é um tempo mundial. Mas toda a história fez-se em um 
tempo local. E as capacidades de interação e de interatividade instantâneas desembocam na 
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possibilidade de colocação em curso de um tempo único. Trata-se de um evento sem paralelo. 
De um evento positivo e ao mesmo tempo de um evento carregado de potencialidades negativas” 
(págs. 13-14). 
[22]  Num interessante e polêmico livro dedicado a “pensar o mundo novo” e a democracia do 
século XXI, Giuseppe Vacca insiste repetidas vezes na idéia de que “no centro da teoria da 
hegemonia estão a crise do principio de soberania e a busca de soluções adequadas para ela. A 
direção em que Gramsci se move é a da superação do Estado-nação e a sua integração em 
agrupamentos supranacionais coordenados entre si”. Para Vacca, além do mais, a teoria 
gramsciana da hegemonia teria oferecido a “resposta mais avançada para a crise do Estado e 
para o problema do seu esgotamento”. Nela, a fórmula da “extinção do Estado” está posta na 
“perspectiva de uma noção concreta do internacionalismo entendido como construção da 
supranacionalidade”, constituindo assim um ponto de referência fundamental para elaborar o 
conceito de interdependência “como hipótese de uma regulação multipolar que exclua a guerra 
como solução para os conflitos e ao mesmo tempo rompa o laço orgânico entre a política e a 
guerra, constitutivo da política moderna”. Giuseppe Vacca, Para pensar o mundo novo. 
Rumo à democracia do século XXI. São Paulo: Editora Ática, 1996, pp. 120 e 160.  
[23]  A. Borón, “O pós-neoliberalismo é uma etapa em construção”, in E. Sader e P. Gentili 
(orgs.), Pós-neoliberalismo. As políticas sociais e o Estado democrático. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1995, pp. 193-194. 
[24]  A. Gramsci, “Americanismo e fordismo”, in Maquiavel, a politica e o Estado 
moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, pp. 375-413. 
[25]   A. Gramsci, A questão meridional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, pp. 146 e 152. 
[26]  Uma sugestiva discussão a respeito das relações do pensamento de Gramsci com o conceito 
rousseauniano de vontade geral, bem como com certas categorias da filosofia de Hegel, pode ser 
encontrada em Carlos Nelson Coutinho, “Vontade geral e democracia em Rousseau, Hegel e 
Gramsci”, in Marxismo e política. A dualidade de poderes e outros ensaios. São Paulo, 
Cortez Editora, 1994, pp. 121-142. Para Coutinho, “na obra de Gramsci, ocorre uma recepção do 
que há de mais válido e lúcido na posição de Rousseau e Hegel, dois clássicos da filosofia política 
moderna; mas, ao mesmo tempo, há também preciosas indicações acerca do modo pelo qual 
superar os limites e as aporias dos mesmos, indicações que estão contidas, sobretudo, no 
conceito gramsciano de hegemonia” (p. 137). 
[27]   G. Liguori, Gramsci conteso, ob. cit., , pp. 198-199. 
[28]   Eric J. Hobsbawn, “Introdução” a Antonio Santucci (org.), Gramsci in Europa e in 
America. Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. IX-X.  
[29]   A expressão, como se sabe, está intimamente associada ao nome de Gramsci, que a tomou 
de empréstimo do escritor francês Romain Rolland, como informa, dentre outros, o pesquisador 
italiano Antonio Santucci (Antonio Gramsci 1891-1937. Guida al pensiero e agli scritti. 
Roma: Editori Riuniti, 1987, p. 95). Em sua correspondência, Gramsci a empregará repetidas 
vezes. Numa carta ao irmão Carlo de 19 de dezembro de 1929, por exemplo, escreverá: “Meu 
estado de espírito sintetiza estes dois sentimentos e os supera: sou pessimista com a 
inteligência, mas otimista pela vontade”. (Cartas do cárcere, ed. cit., p. 143). A frase também 
freqüenta seus Cadernos, como se depreende da passagem inserida logo nas partes iniciais, 
onde Gramsci menciona a necessidade de “criar pessoas sóbrias, pacientes, que não se 
desesperem diante dos piores horrores e não se exaltem diante de qualquer estupidez. 
Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade” (Q, 75). 
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