
1. A nova política do protagonismo das
massas

Ç

rarnsci teve uma existência rela-
tivamente curta (1891-1937),
mas viveu intensamente even-
tos históricos extraordinários
que marcaram os rumos do nosso
século: a Primeira Guerra Mun-
dial, a Revolução Russa, os le-
vantes operários na Europa, a
formação de grandes partidos po-
líticos, a consolidação de regi-
mes totalitários, a depressão

econômica de 1929, a afirmação dos Estados Uni-
dos como potência hegemônica mundial.

Nesse período;' aparecem já claras as caracte-
rísticas dominantes das décadas seguintes: a emer-
gência crescente das massas e as dimensões globais
e instantâneas que vieram adquirindo as complexas
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relações humanas. Hoje, favorecidos por um olhar
retrospectivo sobre o século que se fecha, percebe-
mos melhor que o mesmo fenômeno tem percorrido
todos os continentes estreitando-os em uni destino
comum. Não apenas as guerras "totais" - as mais
catastróficas da história da humanidade -, mas, as
revoluções políticas e culturais, por elas geradas,
fizeram do 900 um século "breve" e convulsivo
marcado por tensões "extremas" que juntaram inau-
ditos massacres humanos com prodigiosas conquis-
tas científicas e tecnológicas.'

Na "aldeia global" em que se transformou o
nosso mundo, nada acontece, portanto, que não en-
volva amplas camadas da população. As massas se
tornaram a chave do nosso tempo: quer se procure a
sua legitimação, instrumentalizando-as passiva-
mente, quer elas, de baixo, manifestem ativamente
as suas reivindicações nas mais diversas expres-
sões. Assim, enquanto, por um lado, se multiplicam
e sofisticam os instrumentos de manipulação, por
outro, a criati-vidade popular renasce obstinada-
mente, manifestando cada vez mais a sua vontade
de escrever a história com as próprias mãos.

A essas transformações esteve atento, parti-
cularmente, Gramsci, envolvido em uma época em
que a classe dominante havia perdido o consenso e
"as grandes massas haviam se afastado da ideolo-
gia tradicional, não acreditando mais no que antes
acreditavam. A crise consiste exatamente no fato de
que o velho morre e o novo não consegue nascer" .2

Gramsci não era o primeiro a considerar a
questão política da emergência das massas no cena-
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rio histórico contemporâneo. Hegel havia já obser-
vado que uma das maiores contradições dos tempos
modernos derivava do crescimento vertiginoso da
riqueza que não produzia a prosperidade, mas a po-
breza e a "plebe". Em suas reflexões, estava tam-
bém convencido de que a "moralidade" individual,
a beneficência particular ou a assistência pública
não iriam superar o mecanismo de multiplicação do
surgimento da "plebe", uma vez que se tratava de
uma conseqüência estrutural do moderno sistema
produtivo. A soluçãb, para ele, deveria ser encon-
trada na constituição de um "Estado ético",
omnicomprensivo, capaz de ultrapassar os confli-
tos da sociedade civil e garantir o funcionamento
do todo.

Ao fenômeno das massas Nietzsche, enquan-
to lança uma crítica radical à decadência da civili-
zação ocidental e à'sua moral servil, dedica só o
desprezo e o chicote. A nova nobreza do "Super-
homem", afirmava, deve aprender a odiar a "plebe"
e combater a praga dos movimentos socialistas que
procuravam reeditar em formas seculares as ilusões
igualitárias pregada pelo Cristianismo para as
massas dos fracos e desorientados.4

No tempo de  Gramsci não faltava quem,
como Ortega y Gasset, vendo na "rebelião das mas-
sas" uma ameaça à ordem social e às tradições oci-
dentais, estimulasse as elites intelectuais a assumir
a "educação" das massas e a dirigi-las politicamen-
te. G. Sorel, por outro lado, pregava a "cisão" dos
trabalhadores da sociedade burguesa e, lançando
um apelo ao mito unificador da "greve geral", in-
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centivava a ação direta das massas sem recorrer às
"ambíguas" mediações políticas.

Assim, quando por toda parte se pensava que
a saída para a grave crise histórica iria surgir da
afirmação de um Estado forte, dos métodos da
"guerra de movimento" ou da integração das mas-
sas nas velhas formas políticas, Gramsci, rejeitan-
do as soluções do fascismo e criticando as ten-
dências à centralização do poder,' sustentava que
uma nova civilização só poderia vir à luz pelo in-
gresso na história das massas livre e democratica-
mente organizadas. Diversamente da maioria dos
seus contemporâneos, o pensador italiano estava
convencido de que somente por meio do desenvol-
vimento de uma consciência histórica da realidade
e de uma ação política destinada a elevar a condi-
ção "intelectual e moral" das massas se poderia
chegar a uma sociedade realmente "civil", capaz de
humanizar-se plenamente e de autogovernar-se. A
solução à "crise de autoridade", ou seja, de
"hegemonia" ou de "Estado no seu conjunto", de-
veria ser encontrada no reconhecimento da passa-
gem, já em ato nas práticas das massas, "da
passividade política para uma certa atividade e
apresentam reivindicações que no seu conjunto
não-orgânico constituem uma revolução".'

A trágica experiência da 1 Guerra Mundial
(1914-1918) havia, de fato, provocado uma ruptura
irreparável entre massas populares e ideologias do-
minantes, minando toda a credibilidade nos méto-
dos tradicionais da política baseada preva-
lentemente na força e na prepotência. Ora, não se

Nos últimos anos
antes da prisão,
Gramsci entra em
conflito direto não
apenas com o
fascismo na Itália,
mas também com a
centralização do
poder e o processo
de burocratização
que começa-va a se
implantar na URSS.
Veja-se, a propósito,
a célebre "Lettera ai
Comitato Centrale
dei PCS" e a réplica
à resposta de To-
gliatti. InGRAMSCI,
A. Lettere; 1908-
1926- Torino, Ei-
naudi, 1992, p. 455-
73. Ver, também, Q.
13, 1604: "A buro-
cracia é a torça
rotineira e conser-
vadora mais peri-
gosa: quando conse-
gue construir um
corpo sólido, inde-
pendente e separa-
do da massa, o par-
tido se torna ana-
crônico e, nos mo-
mentos de crise a-
guda, acaba esva-
ziado de seu con-
teúdo social e per-
manece como que
suspenso no ar',

6 0- 13, 1603.
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podia mais pensar em administrar o poder unica-
mente apoiado sobre os sistemas coercitivos. O
protagonismo e as aspirações à democracia, cres-
centemente demonstrados pelos movimentos que
despontavam das iniciativas populares, favoreciam
a expansão da sociedade civil e revolucionavam to-
talmente a concepçãodo Estado.'	 7Q.7, 876.

As complexas e diversificadas manifestações
de democracia popular se tornavam, portanto, os
novos espaços dentro dos quais se precisava repen-
sar a política e elaborar os novos termos da
hegemonia. Por isso, fazia-se necessário alargar a
concepção de Estado e de sociedade. Por um lado,
de fato, não se podiamais pensar a sociedade civil
como sendo uma realidade privada, de caráter ex-
clusivamente econômico, agindo à parte da estrutu-
ra pública do Estado. Por outro lado, galvanizar os
sentimentos das massas para conduzi-Ias mecani-
camente, como um exército disciplinado, em dire-
ção a políticas massificadoras, revelava-se um jogo
anacrônico, além de perigoso.

Os tempos apresentavam sinais claros de que
amplos setores da sociedade estavam já em condi-
ção de administrar á sua liberdade e de chegar a
uma sociedade "autci-regulada". Gramsci percebia
que os destinos da história e da política seriam de-
cididos cada vez mais pela participação ativa das
massas e pela criatividade dos diversos grupos or-
ganizados na sociedade civil. Daqui, entende-se por
que, juntamente coiii o desenvolvimento de uma
concepção crítica e histórica da realidade, ele insis-
te muito sobre os elementos que favorecem a for-
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mação de uma personalidade própria dos traba-
lhadores, sobre a liberdade e a capacidade de inici-
ativa, sobre a função da cultura e o processo de
subjetivação das camadas subalternas.

O amadurecimento desses elementos iria le-
var as classes trabalhadoras a se colocarem como
alternativa às teorias economicistas que induziam
ao fatalismo e recorriam ao "transformismo" e à
"revolução passiva", métodos aperfeiçoados pela
"economia programática" americana que produzia
o homem-máquina e o "gorila amestrado". Com
tais sistemas não se chegava a "uma nova socieda-
de política e a um novo tipo de sociedade civil". 8

As relações sociais entre as classes permaneciam
inalteradas e a formação do homem-massa
despolitizado impedia o avanço efetivo dos setores
populares. Gramsci, ao contrário, percebia, na for-
mação "maciça" das modernas democracias e nas
irrefreáveis associações da vida civil,' um claro
convite a socializar a política e a democratizar o
poder, subordinando a doutrina da política-potên-
cia à concepção da política-hegemonia»°

2. Além do economicismo e do estatismo

Consciente das transformações do seu tempo,
Gramsci, portanto, quando trata das relações que
intercorrem entre sociedade política e sociedade ci-
vil, procura evitar equívocos seja de caráter
economicista e liberal, seja de caráter organicista e
totalitário. Os primeiros, identificando o Estado

-0,4,460-1

9 Q. 13, 1567.

o VACCA, O.
Gramsc! e Togliatti.
Roma, Riuniti, 1991,
p. ia
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com o governo, separam o Estado da sociedade ci-
vil, considerando-a um setor autônomo, regulado
por normas "naturais" de liberdade econômica:
"Naturalmente, os liberais ['economicistas'] consi-
deram o Estado 'veilleur de nuit' e gostariam que a
iniciativa histórica fosse deixada à sociedade civil
e às diversas forças qie aí despontam, com o 'Esta-
do' guardião da 'lealdade do jogo' e das suas
leis".'' As outras confusões derivam dos sistemas « Q 26, 2302-3.
totalitários que visam a identificar Estado e socie-
dade civil, unificando "ditatorialmente" os elemen-
tos da sociedade civil no Estado, na "desesperada
busca de controlar toda a vida popular e nacional"»2	Q. 6,763.

Neste caso, hegemonia e ditadura são unificados, o
consenso é obtido com a força e todas as manifesta-
ções sociais acabam centralizadas e dominadas pelo
Estado.

Essas duas posições, que no tempo de
Gramsci eram representadas pelo liberalismo de
Croce e pelo fascismo de Gentile, além da aparente
alternativa, mantinham laços comuns e se comple-
tavam reci-procameifle. De fato, a identificação de
Estado e governo da teorias liberais remetia a uma
concepção de Estado como estrutura puramenteju-
rídico-coercitiva, de "gendarme", que não havia
ainda superado a mera fase corporativa, que não se
havia desenvolvido!em sintonia com a maturação
das forças sociopolíticas emergentes na história.
Assim, esta incapacidade de renovar-se e entender
a realidade histórica concreta, disfarçada de liber-
dade e de neutralidade, abria o caminho para a frag-
mentação social e para o vazio político. A se-
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paração entre sociedade política e sociedade civil,
de sinal de liberdade, acabava por transformar-se
em condição propícia à formação de ideologias to-
talitárias prontas a intervir, principalmente nos mo-
mentos de crise e de desorientação geral.

Para evitar os perigos do "economicismo" e
do "estatismo", Gramsci defende uma relação
dialética de "identidade-distinção entre sociedade

O. 8, 1028. civil e sociedade política"," duas esferas distintas e
relativamente autônomas mas inseparáveis na prá-
tica. De fato, a primeira, composta de organismos
privados e voluntários, indica a "direção", enquan-
to a segunda, estruturada sobre aparelhos públicos,
se caracteriza mais pelo exercício do "domínio". O
Estado moderno não pode mais ser entendido como
um sistema burocrático-coercitivo. As suas dimen-
sões não podem limitar-se aos instrumentos exteri-
ores de governo, mas abarcam também a
multiplicidade dos organismos da sociedade civil
em que se manifesta a livre iniciativa dos cidadãos,
seus interesses, suas organizações, sua cultura e va-
lores, e onde, praticamente, se estabelecem as bases
do consenso e da hegemonia. Os sistemas moder-
nos de políticas democráticas se medem justamente
pela capacidade de desenvolver uma ampla e dinâ-
mica sociedade civil que permita expressar plena-
mente as aspirações e a participação dos diferentes
setores da vida coletiva. O que interessa a Gramsci,
portanto, não é tanto a consistência do aparelho do
Estado ou o vigor econômico de grupos privados,
mas a criatividade e a articulação entre as diversas
associações da sociedade civil onde os indivíduos
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aprendem a política do autogoverno e a gestação de
valores democráticos!

Nesse sentido, i Estado, os partidos, as diver-
sas instituições existentes são entendidos como su-
peráveis pela sociedade "regulada", o lugar onde as
massas podem encontrar as condições para se tor-
narem sujeitos livres e socializados. Por isso, a ver-
dadeira função de um Estado democrático deve ser
"ética", "educativa", de "impulso histórico", de
"elevação intelectuale moral das massas"." O Es- 140• lO, 1302.

tado se torna ético porque promove o crescimento
da sociedade civil sem anular os espaços de liber-
dade desta, de modo que a sociedade civil, à medi-
da que amadurece; na responsabilidade e na
socialização do poder, acaba anulando as interven-
ções externas e coercitivas do Estado e se transfor-
ma em "Estado sem Estado". Trata-se, na verdade,
de uma "pura utopia':, como o próprio Gramsci re-
conhece, mas "fundamentada sobre o pressuposto
de que todos os homens são realmente iguais e, por-
tanto, igualmente racionais e morais, quer dizer,
passíveis de aceitara lei espontaneamente, livre-
mente, e não por coerção, como imposta por uma
outra classe, como coisa exterior à consciência"."	150.6,764.

A novidade da noção de sociedade civil
esboçada por Gramsci consiste no fato de que não
foi pensada em função do Estado, em direção ao
qual tudo deve ser orientado, como queria Hegel.
Nem se reduz ao mundo exclusivo das relações eco-
nômicas burguesas, komo queriam algumas inter-
pretações das teorias de Marx. Para Gramsci, a
sociedade civil é, antes de tudo, o extenso e com-
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plexo espaço público não-estatal onde se estabele-
cem as iniciativas dos sujeitos modernos que, com
sua cultura, com seus valores ético-políticos e suas
dinâmicas associativas, chegam a formar as variá-
veis das identidades coletivas. É lugar, portanto, de
grande importância política onde as classes subal-
ternas são chamadas a desenvolver as suas convic-
ções e a lutar para um novo projeto hegemônico que
poderá levar à gestão democrática e popular do poder.

Sem diminuir o peso das estruturas e da base
econômica, Gramsci estabelece uma dialética entre
sociedade civil e sociedade política e traça umajus-
ta relação entre as condições objetivas da realidade
e a vontade de organização de sujeitos ativos capa-
zes de construir o "bloco histórico". Nessa relação,
no entanto, o que deve emergir é sempre a promo-
ção sociopolítica das massas, o desenvolvimento
dos valores da liberdade, da responsabilidade e da
capacidade dirigente das classes trabalhadoras.

Gramsci não se afasta do marxismo, mas se
diferencia das interpretações usuais pela insistência
na construção de sujeitos historicamente ativos e
organizados que procuram conquistar a hegemonia
com os métodos da democracia, subtraindo-a pro-
gressivamente da esfera de influência da burguesia.
Por isso, mais do que evidenciar as aberrações do
capitalismo, Gramsci confere uma ênfase particular
à criatividade e à capacidade de iniciativas que de-
vem aprender a desenvolver as classes subalternas.
Estas, mais do que preocupar-se em resistir à opres-
são, são chamadas a buscar formas para sair da sub-
missão e inventar os termos de uma nova sociedade.
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Ao destacar a importância da liberdade, das
organizações e do envolvimento ativo das massas,
Gramsci resgata, assim, toda a força educativa e
mobilizadora do marxismo. Entende-se, assim, por
que denuncia "o objetivismo materialista" que, atri-
buindo um primado automático e absoluto às estru-
turas materiais, cria um fundamento pseudoteórico
às concepções dogmáticas da revolução e justifica
posições evolucionistas e mecanicistas: "O erro do
materialismo histórico - afirmava Gramsci - resi-
de no fato de considerar todo ato político, imedia-
tamente, como determinado pela estrutura, ou se-
ja, como reflexo de uma real e permanen-
te... modificação da estrutura"."

A insistência no primado da estrutura e a "ob-
jetividade" da realidade, para Gramsci, acabava por
abrir o caminho a visões metafísicas e a posições
políticas estéreis. Nos anos que se seguiram à 1
Guerra Mundial, de fato, o obstáculo maior que
impediu o sucesso da revolução em um período de
profunda crise socioeconômica do capitalismo veio
exatamente da crença nas transformações automáti-
cas das estruturas e da insuficiência dos elementos
subjetivos. Gramsci não esquecerá jamais que o
movimento socialista ocidental perdeu a ocasião de
conquistar o poder por falta de iniciativa política. A
incapacidade de organização e de determinação le-
vou os socialistas a aceitar passivamente a realida-
de histórica imposta pela iniciativa capitalista e a
assistir como espectadores impotentes aos eventos
que se precipitavam.'7

Desde os escritos juvenis, Gramsci havia de-
nunciado a "esterilização" do pensamento de Marx

16 O. 7, 872.

Veja-se, por
exemplo, "Socialisti
ecomunisti", 12 mar.
1921, p. 104-5, ou
"La tattica dei
tailiniento", 22 set.
1921, p. 347-8. In
GRAMSCI,	A.
Socialismo o
fascismo. L 'Ordine
Nuovo: 1921-1922.
Torino, Einaudi, 1966.
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operada pelos socialistas positivistas. Ao combater
as posições "deterministas" e "transformistas",
alertava contra o perigo de transformar as idéias re-
volucionárias de Marx em inércia do proletariado e
de reduzir seu pensamento a esquema exterior, a lei
natural que deve realizar-se fatalmente, "indepen-
dentemente da vontade dos homens, das suas ativi-
dades associativas, das forças sociais que essas
atividades desenvolvem, tornando-se assim
determinantes para o progresso, motivo necessário
de novas forças de produção"." Contrariamente ao
que se pensava, a concepção objetivo-mecanicista
havia suscitado uma mentalidade de submissão e de
fatalismo, uma ideologia de "resistência passiva" à
hegemonia da classe dominante. Na realidade,
quando as classes subalternas pensam em seguir as
"leis da história", se submetem, de fato, à história
feita pelos outros.

Gramsci não cansa de repetir que as concep-
ções que sustentam a iniciativa e o desenvolvimen-
to da subjetividade são próprias de um grupo social
que se propõe ser sujeito e protagonista da história.
A subjetividade, de fato, é a típica maneira de ser
das classes dirigentes, de quem exercita uma rela-
ção ativa com a realidade. Não se podia, portanto,
pensar na emancipação dos trabalhadores enquanto
se mantinha a submissão às regras e aos princípios
da classe dominante. Para desenvolver no operário
a "psicologia do produtor" e colocar a nova classe
fundamental em condição de dirigir o processo his-
tórico, era necessário desenvolver posições
antitéticas à ordem existente. Mas a ruptura, a "ci-
são" não era suficiente. Havia, principalmente, ne-
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cessidade de elaborar e de concretizar um projeto
de sociedade superior ao da classe dominante.

Deve ser entendida nesse sentido a insistên-
cia de Gramsci na centralidade do conceito de his-
tória como processo, na valorização da
responsabilidade dos sujeitos e na importância de-
cisiva atribuída às organizações das classes subal-
ternas. Na dinâmica da sociedade, de fato,
interagem "forças materiais" e movimentos ético-
políticos que formam um inseparável "bloco histó-
rico". Entre "estrutura" e "superestrutura" deve
existir, portanto, uma relação de reciprocidade que
torna possível a combinação de um amplo projeto
político com planos econômicos criativos e
participativos.

A própria estrutura, "conjunto de relações
materiais de produção"," é, para Grasmci, uma
"realidade em movimento", é "história cristaliza-
da", "condensação objetivada da práxis", 2° que não
deve ser confundida com a mera atividade física ou
metafísica. Assim, se as condições objetivas "de-
terminam" a ação política e as atividades das pesso-
as, elas o fazem apenas em negativo, pelo fato de
que definem o campa de ação, os horizontes em que
os sujeitos são delimitados, sem que com isso ve-
nha a se impedir aua liberdade de iniciativa, as
suas liberdades efetivas e a sua verdadeira autono-
mia.

Assim, o ponto central das reflexões de
Gramsci se prende à formação de novos sujeitos so-
ciais que visam à cdnstrução de um projeto de so-

"O. 4, 444.

20 Q, 7, 854.
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ciedade aberto à participação de todos os trabalha-
dores. Nesse sentido, a consciência e a subjetivida-
de representam uma dimensão fundamental na ação
política, uma vez que, se é verdade que não é a
consciência que determina o ser social, é também
verdade que só por meio da consciência o homem
pode apropriar-se das funções da sociedade e ter
condição de realizá-las, lutando contra as pressões
externas que condicionam o seu comportamento e
neutralizam as suas aspirações.

3. As raízes da democracia na sociedade
civil

21 FERRARA, G.
"Forme delia rappre-
sentanza e governo
delia società". In
TEGA, W. (a cura di).
Gramsci e lOcci-
dente. Bologna,
CappeIIi, 1990, p.
234. Ver, também,
SALVADORI, M.
Gramsci e ii pro-
blema storico dei/a
democrazia. Torino,
Einaudi, 1970.

Foi já observado que o desenvolvimento dos
elementos da subjetividade é a contribuição mais
sig-nificativa de Gramsci ao marxismo contempo-
râneo, no âmbito do qual opera uma verdadeira
refundação da filosofia . 2 ' Na base dessa afirmação
estão as inúmeras referências encontradas em todos
os seus escritos a respeito do primado da subjetivi-
dade na atividade política. Juntamente com a con-
cepção histórica e imanente da sua filosofia, é
preciso levar em consid.eração a importância que
Gramsci atribui aos elementos da liberdade e da
vontade, a insistência sobre a "reforma intelectual e
moral", a importância da escola e da cultura, a for-
mação da consciência e a participação ativa das
classes subalternas nas novas organizações sociais,
a função positiva das ideologias, a construção de
uma nova concepção de mundo superior à da classe
dominante burguesa e, acima de tudo, a procura dos
fundamentos ético-políticos e do consenso na cons-
trução da hegemonia.
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Gramsci fundaa noção de subjetividade na
"filosofia da práxis", urna concepção segundo a
qual os homens são sujeitos reais da história, e não
instrumentos passivos de determinações materiais
ou espirituais. A "filosofia da práxis", de fato, se
enraíza, ao mesmo tempo, no imanentísmo e na
"concepção subjetiva' da realidade, pelo fato de que
a inverte, explicandoa corno fato histórico, como
'subjetividade histórica de um grupo social', como
fato real que se apresenta como fenômeno de 'espe-
culação' filosófica, mas na realidade é simplesmen-
te um ato prático, a forma de um conteúdo social
concreto e o modo de conduzir o conjunto da socie-
dade a conseguir uma unidade moral" .22 O homem, 22 Q 10, 1226.
para Gramsci, é impensável fora da história das re-
lações sociais e das transformações operadas pelo
trabalho organizado socialmente. A originalidade
da filosofia da práxis consiste, exatamente, no fato
de ser uma teoria que leva adiante as dimensões da
subjetividade da filosofia moderna sem fazer con-
cessões às tendências idealistas ou mecanicistas,
uma vez que se ocupa das transformações da reali-
dade por meio de urna consciência nunca separada
dos condicionamentos sociais e dos conflitos de
classe.

A dimensão subjetiva e o momento ético-po-
lítico, para Gramsci,hão são o resultado de um efei-
to mecânico proveniente de estruturas objetivas
nem se identificam com alguma idéia predetermi-
nada que dirige a história misteriosamente, mas são
a expressão mais elevada do projeto hegemônico de
sociedade que as classes subalternas são capazes de
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construir quando se constituem como sujeitos cons-
cientes e ativos. Nesse difícil e complexo processo
de subjetivação, as novas forças sociais, antes agru-
padas em sistemas econômico-corporativos, assu-
mem progressivamente atitudes em contraposição à
ideologia dominante até amadurecer uma visão in-
dependente e superior de mundo, para a qual con-
vergem os diferentes grupos que lutam pelos
mesmos horizontes sociais e políticos.

Como se sabe, Gramsci chama este processo
de "catarse", ou seja, "a passagem do momento me-
ramente econômico (ou egoístico-passional) ao mo-
mento ético-político, quer dizer, a elaboração
superior da estrutura em superestrutura na consci-
ência dos homens... A estrutura, de força exterior
que esmaga o homem, anulando-o, tornando-o pas-
sivo, transforma-se em possibilidade de liberdade,
em instrumento para criar uma nova forma ético-

23Q 10, 1244. política, em origem de novas iniciativas". 23 A
"catarse", como processo de transformação efetivo
da realidade individual e social, não apenas impede
que a filosofia se torne dogmática e especulativa,
mas é o modo pelo qual, nessa passagem da estrutu-
ra à superestrutura, da necessidade à liberdade, o
indivíduo se transforma em ser socialmente relaci-
onado, capaz de construir o sentido unitário da so-
ciedade e de formar o "bloco histórico" que permite
integrar dialeticamente as forças da esfera econô-
mica com as expressões culturais e a participação
política das massas excluídas.

No seu conjunto, o pensamento de Gramsci
está voltado para municiar as organizações das
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classes subalternas qtíe lutam para conquistar a sua
liberdade e a sua hegemonia. Nesse sentido, vai
além da noção de "sociedade civil" que, na história
moderna, passou a significar mais exatamente o es-
paço próprio da burguesia, a constituição de rela-
ções que, além da estrita esfera do Estado, vieram
se formando em torno do mercado e da livre inicia-
tiva, assim como das normas que se criaram para
regular a propriedade privada na complexa dinâmi-
ca das novas sociedades.

1.

Embora as origens do conceito de sociedade
civil estejam relacionadas com a tradição política
burguesa e liberal, Gramsci elabora um novo signi-
ficado que o diferencia da tradição jusnaturalista e
o conduz além dos horizontes desenhados por
Hegel, Croce e o próprio Marx. Âmbito particular
da subjetividade e de suas múltiplas expressões, a
sociedade civil não apenas o território exclusivo
da burguesia, reservado para as suas iniciativas eco-
nômicas e a estruturação da sua hegemonia no mun-
do moderno. Gramsci percebe que esse espaço
pode, também, transformar-se em uma arena privi-
legiada onde as classes subalternas organizam as
suas associações, articulam as suas alianças, con-
frontam os seus projetos ético-políticos e disputam
o predomínio hegemônico. A modernidade, de fato,
não só deu origem ao capitalismo e à autonomia
pessoal, mas também abriu a estrada à emancipa-
ção das massas e lançou as premissas da democra-
cia social. E, se é verdade que no Ocidente as
estruturas da sociedade civil se desenvolveram si-
multaneamente às estruturas do mercado capitalista
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24 TEXIER, J. "II
concetto grams-
dano di sodietà
civile' e l'indipen-
denzapersonale". In
AA.VV. Gramsci e ii
marxismo con-
ternporaneo. Op. cit.,
p. 31.

25 BOBBIO N. Saggi
su Gramsci. Milano,
Feltrinelli, 1990, p.
103-4.

e às formas particulares de industrialismo, seria um
"erro deduzir disso a existência de uma única lógi-
ca social que veja sociedade civil, capitalismo e
industrialismo indissoluvelmente associados" .21

O socialismo, como democracia radical,
pode, atuando no mesmo Terreno da sociedade ci-
vil que deu origem a formas de vida burguesa, su-
perar a lógica do capital e criar uma nova lógica
industrial a partir dos princípios de participação ati-
va das classes trabalhadoras e da socialização do
poder. Nesse sentido, entende-se por que Gramsci,
utilizando uma diferente tradição de pensamento,
alarga e supera com originalidade o conceito de so-
ciedade civil e a própria concepção de mundo das
teorias liberais.

Na realidade, pode-se dizer que com o con-
ceito de sociedade civil acontece o que Norberto
Bobbio argutamente observa em relação à transfor-
mação da categoria "Estado ético", utilizada por
Gramsci, que "se serve de uma expressão dos seus
adversários, de uma expressão não-marxista para
designar um conceito típico da filosofia política
marxista, e o faz invertendo literalmente o sentido,
ou seja, interpretando-o não como forma sublimada
de Estado, mas como negação e fim do Estado- !1

Quando se observa o processo de assimilação
e de superação do conceito de "sociedade civil" nos
textos de Gramsci, percebe-se o mesmo mecanismo
de transformação. Em parte, o conceito conserva os
valores típicos da modernidade: a liberdade, a
laicidade, o espírito de iniciativa, a consciência crí-
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tica, a subjetividade, a dinâmica e a historicidade
das relações sociais. Mas Gramsci não se limita a
essas características. Contrariamente à concepção
prevalecente no mundo liberal-burguês, que parte
do indivíduo como reàlidade completa em si mes-
ma e dos próprios interesses como finalidade últi-
ma de todas as coisas, Gramsci parte das
necessidades concretas das classes subalternas, de
experiências como as dos "conselhos de fábrica" de
Turim, onde os indivíduos chegam a se organizar
socialmente e a conquistar espaços hegemônicos
para o seu projeto de sociedade. Naquela experiên-
cia, marcante para o rsto de sua vida, ficou prova-
do que um movimento de fábrica tende a
transformar em "subjetivo" o que é posto "objeti-
vamente", que de um sistema de fábrica pode surgir
uma "vontade coletiva" capaz de operar uma
relativização do modo capitalista de produção e in-
troduzir uma "ruptura" radical entre capitalismo e
industrialismo: "o nexo pode dissolver-se; a exi-
gência técnica pode ser pensada concretamente se-
parada dos interesses da classe dominante; não só,
mas unida aos interesses da classe ainda subalterna.
Que uma tal ruptura nova síntese seja historica-
mente madura está demonstrado peremptoriamente
pelo próprio fato de qüe um tal processo é apropria-
do pela classe subalterna, que por isso mesmo não é
mais subalterna, ou seja, demonstra querer sair da
sua condição subordinada".26	 0. 9, 1138.

Na visão do liberalismo, a sociedade civil é o
espaço do indivíduo separado da esfera do Estado,
estrutura exterior e opressora mas inevitavelmente
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necessária para moderar os "excessos" dos interes-
ses privados. Aqui, o ponto de partida e de chegada
é sempre a liberdade e o benefício do indivíduo. Em
Gramsci, ao contrário, a sociedade civil é o terreno
onde indivíduos "privados" de sua dignidade e pul-
verizados em suas vidas podem encontrar condi-
ções para construir uma subjetividade social,
podem chegar a ser sujeitos quando, livre e criati-
vamente organizados, se propõem desenvolverjun-
tamente com as potencialidades individuais as suas
dimensões públicas e coletivas. O percurso, nesse
sentido, vai do ser privado ao ser social. O indiví-
duo, aqui, sem deixar de ser centro autônomo de
decisões, consciência livre e ativa, nunca é entendi-
do como ser isolado e "mônada" auto-suficiente em
si mesma, mas é sempre visto dentro de uma con-
creta trama social, como um sujeito interativo com
outros sujeitos igualmente livres, com os Quais se
defronta e constrói consensualmente a vida em so-
ciedade. Nesse sentido, a concepção de liberdade,
para Gramsci, adquire uma conotação positiva, de
expansão social, não de diminuição e de limitação:
a liberdade individual não termina onde começa a
dos outros, mas se desenvolve ainda mais quando
se encontra com a dos outros.

Ao defender a condição de sujeitos livres e
ativos estendida às massas populares, Gramsci
reinterpreta o conceito de homem como ser social e
como cidadão de uma sociedade tão "civil" que
chega ao ponto de não precisar do Estado como
uma instância exterior, uma vez que a liberdade
toma o lugar da necessidade, e o autogoverno o lu-
gar do comando.
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O Estado, em Gramsci, se torna supérfluo não
porque o privado não admita interferências na sua
esfera, mas porque nas massas se desenvolve a res-
ponsabilidade pelo público e o coletivo. Ao "absor-
ver" a sociedade política, a nova sociedade civil -
que surge das organizações populares e valoriza a
sua criatividade - torna-se um organismo público,
cria um novo Estado capaz de orientar a economia e
as potencialidades sociais na direção do interesse
geral. Gramsci não postula uma sociedade sem Es-
tado, 27 mas uma nova  sociedade que cria um novo
tipo de Estado. E, da mesma forma que vê uma rela-
ção dialética - "difícil de entender para mentali-
dades esquemáticas' e abstratas" - entre o
desenvolvimento da subjetividade crítica e a forma-
ção do homem-coletivo, também afirma que "é di-
fícil compreender como pela destruição da máquina
estatal se possa chegar a criar uma outra mais forte
e complexa" .2 ' Na re&lidade - e aqui a posição de
Gramsci chega a ser ainda mais original -, o pri-
mado do público não significa estabelecer um apa-
relho estatal que regule coercitivamente a atividade
dos indivíduos e dos grupos. O interesse social e as
organizações públicas, que devem ser criadas con-
tinuamente, não sufocam as liberdades individuais.
Para Granisci, de fato, não existe "um todo antes
das partes", como na filosofia aristotélica reativada
por Hegel. Nem existe uma idéia de totalidade, cujo
fim - superior à sorna das partes - absorve a so-
ciedade civil no Estado. Ao afastar-se da concep-
ção liberal. Gramsci não abraça as teorias
totalitárias do Estado nem adere a visões

27 E bom lembrar
que, quando
Gramsci fala da
dissolução do
Estado, se refere à
superação do Esta-
do capitalista,
origem das divisões
e das guerras, não à
eli-minação das
institui-ções
necessárias à
convivência social.
Detato, para Grams-
ci, "A sociedade sem
Estado é pura
abstração" (L'Ordi-
,le Nuovo, op. cit., p.
377). A construção
da "sociedade regu-
lada" não significa
inexistência de leis
ou Estado, mas a
concepção das leis
e do Estado como o
resultado de deci-
sões livres e autô-
nomas, e não de
imposições hetero-
nõmicas e autoritá-
rias.
28 Q 9 liii.

107



CADERNOS DA EscoLA uo LEÇISLATIvO

comunitaristas ou populistas .2' A totalidade e a
organicidade que Gramsci defende é a que surge (e
precisa sempre ser recriada!) das relações livres e
conscientes de sujeitos sociais que, nas diferenças e
nos conflitos, chegam a construir um consenso ati-
vo e uma hegemonia cuja estabilidade depende
constantemente da avaliação e da aprovação da so-
ciedade.

Contrariamente ao que se pensa, portanto,
Gramsci não é o teórico do Estado, mas o intelec-
tual-militante das classes trabalhadoras em movi-
mento na sociedade civil e em busca de uma
cidadania construída na participação e na responsa-
bilidade. Gramsci não trabalha para erguer um Es-
tado que distribua benefícios e proteção, mas para
elevar intelectual e moralmente camadas cada vez
mais amplas da população, ou seja. "para dar perso-
nalidade ao amorfo elemento de massa". 31 A sua
verdadeira preocupação é chegar a realizar nos in-
divíduos o salto revolucionário da condição de ex-
cluídos e de assalariados à de cidadãos, que tomam
parte não apenas do processo de produção mas tam-
bém da direção política e cultural: "O valor mais
importante não é que o camponês se torne agrôno-
mo ou que o pedreiro se torne mestre, mas que o
cidadão chegue a ser governante".

Contemporâneos, praticamente, de Gramsci,
os teóricos da Escola de Frankfurt também dedica-
ram grande parte dos seus esforços a análises bri-
lhantes do processo de massificação no qual havia
desaguado o contraditório projeto do Iluminismo.
Em suas críticas, juntamente com os avanços da

29 Desde seus es-
altos juvenis, Grarns-
ci sempre defendeu
que " O Estado so-
cialista ... não é a
evolução do Estado
capitalista .. mas
continua e é um
desenvolvimento
sistemático das
organizações
profissionais e das
entidades locais que
o proletariado soube
suscitar esponta-
neamente, por pró-
pria conta. A ati-
vidade que o pro-
letariado realiza não
pode absolutamente
levará aplicação dos
poderes e do inter-
vencionismo do Es-
tado, mas deve levar
à descentralização
do Estado burguês,
à expansão das
autonomias locais e
sindicais para além
da lei reguladora"
('Dopo il Congres-
so". InGRAMSCI,A.
Scritti Giovanili
(1914-1918).Todno,
Einaudi, 1972, p.
315).
CQ II, 1420-30.
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liberdade e da ciência que visavam reduzir as desi-
gualdades entre os homens, destacavam o sur-
gimento de sofisticados mecanismos de controle
que haviam acabado por concentrar-se nas mãos de
um poder que degenerara na ditadura da razão e na
dissolução da sociedade. Diante das barbáries da II
Guerra Mundial e da massificante expansão da in-
dústria cultural, tiravam suas conclusões sobre a fa-
lência da "razão instrumental" que, de promessa de
libertação e de felicidade universal, havia se con-
vertido em instrumento de dominação e de morte.3'

No pós-guerra. também Hannah Arendt son-
dava, como poucos, "as origens do totalitarismo" e
suas nefastas repercussões sobre a história ociden-
tal. Para superar a triste experiência da
massificação de indivíduos atomizados e desorien-
tados, presa fácil de pôlíticos alucinados, H. Arendt
defende a separação da esfera privada da pública,
valoriza os recursos do sujeito e resgata o espaço
público como "transparência" dos indivíduos e es-
plendor da política, à semelhança do modelo políti-
co da classicidade greco-romana. 12

Mesmo diante de reflexões tão argumentadas,
Gramsci não chega a ser ofuscado no seu modo pe-
culiar de abordar a quèstão das massas. Para o pen-
sador sardo, de fato, !as virtudes republicanas dos
antigos, por mais que sirvam de inspiração, não são
suficientes para resoh'er os problemas apresentados
pela modernidade. Nem o resgate da personalidade
individual conseguirá desenvolver todas as dimen-
sões da "condição humana" na complexa trama das
relações sociais contemporâneas. Ainda que seja
necessário estabelecei canais de "comunicação" e

' Ver, principal-
mente, HORKHEI-
MER, M. Eclipse da
Razão. Rio de Ja-
neiro, Editorial Labor
do Brasil, 1976, p.
139 s.; e ADORNO,
T. W. & HORKHEI-
MER,M.Dialéticado
Esclarecimento. Rio
de Janeiro, J. Zahar
Editor, 1985.

32 ARENDT, H. The
Origins af Total/la-
rian/sm. New York,
1966, e The Human
Condition. New York,
Doubleday, 1959.
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fundar um espaço público, a transformação das con-
dições de vida de todos os possíveis interlocutores
não está assegurada completamente por este pro-
cesso. A vida em sociedade, para Gramsci, não se
limita ao nobre exercício do "logos" ou à demons-
tração de "façanhas" pessoais em busca da imorta-
lidade, mas comporta principalmente uma práxis
política consciente e coletiva que visa a transfor-
mar a realidade, combate os privilégios e promove
o protagonismo das massas espoliadas e excluídas.
Sem ficar prisioneiro do "pessimismo" e da impo-
tência diante dos sistemas "onipotentes" de domi-
nação, Gramsci confia no "otimismo da vontade" e
na capacidade de iniciativa e de organização que
surgem das classes dos trabalhadores na dinâmica
da história. O exercício da crítica, por mais que ne-
cessário, não é suficiente para formar o novo ser
social capaz de vencer as manipulações do poder e
chegar ao auto-governo. Torna-se fundamental, no
complexo processo de globalização em curso, a de-
terminação e a intervenção ativa das massas prepa-
radas e articuladas.

Frente às imensas possibilidades associativas
que vê despontar na sociedade contemporânea,
Gramsci lança um olhar otimista sobre as
inimagináveis transformações que podem realizar-
se em uma história que nunca se abriu tanto às di-
mensões globais da socialização: "Porque o
indivíduo pode associar-se com todos os que que-
rem a mesma mudança e, se esta mudança é racio-
nal, o indivíduo pode multiplicar-se por um número
incalculável de vezes e obter uma mudança muito
mais radical do que a que parecia possível à primei-
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ra vista. Sociedades das quais o indivíduo pode par-
ticipar: são muito nun'ierosas, mais do que se pode
imaginar. E por meio destas 'sociedades' que o in-
divíduo faz parte do'gênero humano" .33	 O. 10, 1346.

Os horizontes políticos traçados por Gramsci
se abrem, assim, às diltiensões universais, não ape-
nas porque entende a história da humanidade como
um todo intercomunicante, mas principalmente
porque reconduz à própria sociedade, às forças vi-
vas nela operantes, a isponsabilidade direta da po-
lítica e a sua capacidide de definir-se livremente.

As novas perspectivas que Gramsci confere à
dinâmica da sociedad civil revolucionam, portan-
to, não apenas aconcepção tradicional de política e
de Estado, mas destitúem de fundamento qualquer
visão centralizadora de poder e dissolvem toda pre-
tensão de construir a liegemonia pelo alto, valendo-
se da força, do pe econômico ou das mani-
pulações demagógicas.

Ao apostar no potencial mobilizador da soci-
edade civil, Gramscides1oca o eixo principal da
ação política do âmbito das instituições burocráti-
co-administrativas para o terreno criativo das diver-
sas organizações sociais dos setores populares e
rompe o horizonte que se quer apresentar como
"fim da história".	j

Texto apresentado no Congresso Internacional:
"Antonio Gramsci: da mi secolo ali 'altro", organizado
pela International Graiisci Socieiy, no Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici,Nápoles, 16-18 out. 1997.
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"Mãe e filha ", Utamaro
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