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RESUMO

O objetivo deste trabalho é examinar as reflexões de Antonio Gramsci sobre a necessidade de

uma reforma intelectual e moral, reforma que no seu pensamento é conditio sine qua non para

construir uma nova hegemonia por parte dos grupos sociais subalternos. Antonio Gramsci

elabora nos Cadernos do Cárcere o conceito de hegemonia como a ‘ferramenta teórica’

fundamental para entender a nova configuração assumida pelo Estado nas sociedades de



capitalismo avançado, como também em que reside o exercício da direção dos grupos sociais

dominantes. O Estado nessas sociedades, principalmente a partir da segunda metade do século

dezenove, configura-se como sociedade política mais sociedade civil devido ao

desenvolvimento das grandes organizações privadas do tipo moderno como sindicatos,

partidos políticos, ONGs. O desenvolvimento da sociedade civil marca uma nova fase do

Estado e dos grupos dominantes, pois o exercício da direção dos grupos dominantes é

realizado a partir de uma combinação entre coerção e consenso. O Estado que governa com

base na hegemonia só pode ser vencido a partir do momento em que os grupos sociais

subalternos rompem com essas concepções que assimilaram e não são suas, concepções essas

que são a base da direção dos grupos sociais dominantes. Para romperem com essas

concepções e poderem construir a sua hegemonia, os grupos sociais subalternos precisam se

organizar, organizar a cultura, educarem-se, precisam se tornar dirigentes (especialista +

político). No entanto não há organização da cultura sem intelectuais e não é possível construir

uma nova hegemonia sem se organizar. Assim, Gramsci entende que a construção da

hegemonia é um processo que não é mecânico e nem linear, mas ‘molecular’, demandando

uma Reforma Intelectual e Moral. Contudo, não se faz uma reforma intelectual e moral sem

meios e condições para tal; nesse sentido Gramsci elabora sua concepção de Escola Unitária

como centro homogêneo de cultura com o objetivo de educar as massas para torná-las

dirigentes, preparando-as para construírem a sua hegemonia.

Palavras-Chave: Gramsci; Hegemonia; Sociedade Civil; Estado; Reforma Intelectual e
Moral.

Reforma Intelectual e Moral como preparação dos grupos sociais subalternos para
alcançarem a hegemonia.

Grupos sociais subalternos

Para Galastri (2014), ao se trabalhar com a noção de classes e grupos subalternos, seria

preciso entender por que Gramsci passou a utilizá-la no lugar de noções mais consagradas

como proletariado, classe operária, campesinato. Para Del Roio (2007), a hipótese de que

seria para contornar eventuais problemas com a censura carcerária não é uma explicação

razoável, para o referido autor é mais provável que essa mudança de denominações seja uma

mudança conceitual e de entendimento, trata-se de um desenvolvimento na elaboração

gramsciana,

(...) que partiu da especificidade da questão operária em direção a níveis sempre
mais altos de complexidade e generalidade, sempre em busca de explicação para a



materialidade da esfera subjetiva antagônica no decorrer da História. Em busca dos
elementos que poderiam compor uma nova sociedade civil anticapitalista, a
indeterminação e fluidez sugerida pela expressão classes ou grupos subalternos
poderia ser enriquecedora (DEL ROIO, 2007, p.64).

Para sustentar sua hipótese em relação à ampliação operada por Gramsci quando adota

a categoria grupos sociais subalternos, Del Roio (2007) afirma que o que Gramsci faz é

aprofundar e desenvolver a fórmula política da frente única (de inspiração leniniana) e da

aliança operário-camponesa, com as quais trabalhava no momento da prisão. Para Del Roio

(2007), somente uma coalizão do conjunto das classes subalternas, orientadas pela classe

operária e seus intelectuais orgânicos – o Príncipe moderno –, poderia se constituir em força

antagônica e alternativa ao capitalismo.

Assim, o conjunto das classes subalternas, negando sua condição por meio de uma
reforma moral e intelectual, com sua associação de vontades, transformar-se-ia em
uma nova sociedade civil (e em um novo Estado), materializando uma nova
hegemonia. Quando fala de nova sociedade civil e de novo Estado, Gramsci supõe o
Estado operário, o Estado socialista. Esse Estado é obra do conjunto dos grupos
sociais que se emanciparam da subalternidade e alcançaram o estatuto de
construtores de uma nova civilização (DEL ROIO, 2007, p.73).

Em Gramsci, a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desagregada

e episódica, e a tendência que tais grupos possuem para a unificação só se concretizaria com

uma vitória política permanente. Nesse sentido, Galastri (2014) afirma que para Gramsci os

grupos sociais subalternos são formados pelo conjunto das massas dominadas, mas sem

possuir agregação de classe.

Os grupos subalternos não estão necessariamente unificados em classes sociais, pois,
para que isso ocorresse, deveriam possuir formações, agregados próprios que
interviessem politicamente na relação de forças sociais vigente em determinada
formação social. Considerando a “unidade histórica fundamental” como resultado
das relações orgânicas entre Estado e sociedade civil, Gramsci conclui que as classes
subalternas, “por definição”, não são unificadas e não podem se unificar enquanto
não puderem “se tornar Estado” (GALASTRI, 2014, p. 36-37).

Galastri (2014) afirma que para Gramsci os grupos subalternos tornam-se classes

dominantes, desde que frações desses grupos estejam organizadas com o objetivo de colocar

em xeque, combater, questionar ou ameaçar algum fundamento material das relações de

classe vigentes. Enquanto as classes e frações de classes dominantes encontram-se

permanentemente organizadas por meio dos aparelhos do Estado capitalista, as classes

dominadas encontram-se política e ideologicamente dispersas na forma de grupos

subalternos, conclui Galastri.

Para Galastri (2014), o fato de os grupos subalternos de hoje serem formados por



indivíduos possuidores do status formal de ‘cidadãos’ não os deixa, necessariamente, em

melhores condições para a organização política do que os escravos de Roma.

A população de escravos, uma grande massa subalterna, localizava-se no mais baixo
grau na hierarquia das dominações sociais. E era por se localizar aí que se deparava
com todos os tipos de dificuldades materiais possíveis, inclusive aquela da
organização (GALASTRI, 2014, p.42-43).

Na visão de Galastri (2014), a ‘subalternidade’ é uma condição heterogênea de grupos

sociais que incluem classes e não classes (grupos política e socialmente marginais, esparsos e

desagregados), sendo, um enriquecimento das categorias marxistas. Para o autor existem

vários “graus” ou “níveis” de subalternidade, conforme indica Gramsci:

Os mais “avançados” requerem unificação política enquanto classes sociais. Daí a
importância da distinção entre “grupos sociais subalternos” como categoria mais
abstrata e “classes sociais subalternas” como fenômeno histórico de unificação
política de frações e segmentos determinados dos subalternos (GALASTRI, 2014,
p.43).

Gramsci dedica um caderno inteiro escrito no cárcere fascista à discussão da história

dos grupos sociais subalternos - O Caderno 25 intitulado Às margens da história (História dos

grupos sociais subalternos), escrito em 1934 e contendo 8 parágrafos, sendo classificado pelo

editor Valentino Gerratana como um texto C, ou seja, um texto que recebeu uma segunda

redação (definitiva), e como é totalmente dedicado a um tema específico, recebe também do

mesmo editor italiano a classificação de especial.

Gramsci argumenta que a consciência dos grupos sociais subalternos é desagregada,

contraditória e na sua maioria corporativista. O caráter desagregado da consciência dos grupos

sociais subalternos só pode ser superado quando esses grupos se tornam Estado. No entanto,

para se tornar Estado, um determinado grupo social necessita ter um projeto próprio e obter o

consenso de outros grupos sociais subalternos. O partido é o organizador do projeto e a

sociedade civil o local de busca do consenso.

Gramsci analisa historicamente o desenvolvimento dos grupos subalternos rumo ao

Estado, afirmando que eles precisam compor alianças, buscar o consenso ativo ou passivo de

outros grupos subalternos, cederem espaço para outros grupos - Os grupos subalternos

precisam se tornar dirigentes para conquistarem a hegemonia. Gramsci também analisa o

fracasso ou a lentidão de determinados grupos subalternos quando tentaram se constituir em

Estado e se esqueceram de criar em torno deles e dos respectivos projetos de sociedade um

consenso, reunir o povo em torno de si. Como exemplo, menciona a burguesia italiana durante

o processo do Risorgimento no século XIX.



A burguesia italiana não soube unificar em torno de si o povo, e essa foi a causa das
suas derrotas e das interrupções sofridas em seu desenvolvimento. Também no
Risorgimento, tal egoísmo restrito impede uma revolução rápida e vigorosa como
aquela francesa (GRAMSCI, 1975, p. 2289).

Em Gramsci, grupos sociais subalternos é uma categoria analítico-histórica e como tal,

não é estática, é uma categoria aplicada a grupos de indivíduos diversos em momentos

históricos diversos. As categorias analíticas dizem respeito a um grupo de elementos comuns

que por características semelhantes são tomados como conjunto, fato que não negligencia,

obviamente, as particularidades desses elementos. Gramsci trata não apenas em seu Caderno

25, mas ao logo das páginas dos seus 29 Cadernos dos grupos sociais subalternos como

categoria analítica de determinadas relações sociais em diferentes contextos ao longo do

desenvolvimento histórico das sociedades.

Nos escritos de Gramsci há uma série de grupos sociais compreendidos na categoria

subalternos, alguns dos quais, no processo de desenvolvimento histórico, deixam de ser

subalternos e tornam-se dirigentes, outros não conseguem sair do estado de subalternidade. Os

cristãos em Roma nos primórdios do cristianismo eram subalternos, marginalizados,

perseguidos, mas com a complexidade das relações sociais no interior do Império Romano há

um movimento no qual os cristãos se tornam Igreja ao fim do Império Romano e passam a

fazer parte da classe dominante. Para que o movimento culminasse nessa direção contribuíram

fatores diversos: crise econômica devido à baixa no comércio dos escravos, estabilização das

fronteiras que se ligam ao comércio dos escravos, crise moral ligada à corrupção dos

dirigentes romanos, saques dos bárbaros aos territórios.

Como Gramsci já discute lá no parágrafo 5 do Caderno 15, o enfraquecimento das

forças romanas e a debilidade das mesmas têm como contraposição um movimento vivo e que

se fortalecia cada vez mais – os povos bárbaros. O movimento de queda do Império Romano e

o estabelecimento de uma nova vanguarda ocorrem concomitantemente, dialeticamente, com

o nascimento e desenvolvimento de forças orgânicas novas que se dão no interior das forças

que estão caducando, forças que se agonizam e ficam débeis, insatisfatórias do ponto de vista

dos problemas que surgem e diante dos quais essas forças já não conseguem mais encontrar

respostas. O surgimento das forças vitais novas no interior de uma sociedade é sintomático de

uma debilidade do velho que começa a se tornar exasperada e ao mesmo tempo essas forças

novas ajudam a acelerar o esfacelamento do velho, e, no entanto, como superação do velho, o

novo de alguma maneira o contém. Movimento similar apresentou a burguesia que, durante

séculos do seu desenvolvimento, apresentava-se como grupo social subalterno. O



protagonismo da burguesia demandou um longo desenvolvimento com progressos e

retrocessos, idas e vindas que, na dinâmica complexa da realidade na qual estava inserida,

culminou com sua ascensão social e política – se tornou dirigente.

Durante a Idade Moderna, povos até então desconhecidos pelos europeus se tornaram

subalternos na dinâmica desenfreada de acumulação de riquezas gerada pelas grandes

navegações e o comércio marítimo. Essas populações foram dizimadas socialmente,

fisicamente e politicamente – prelúdio para o imperialismo europeu durante o século XIX e

XX. Povos se tornaram subalternos pelas exigências das engrenagens de um sistema que só

assim poderia se sustentar – o Capitalismo.

Com a ascensão social e política burguesa durante o século XVIII e o

desenvolvimento do sistema capitalista de produção, um grupo que surge como força vital

relacionado a essa nova conjuntura passa a demandar mudanças no contexto no qual estavam

inseridos - o proletariado surge em toda Europa e se expande. O proletariado expropriado do

seu próprio trabalho vende sua força de trabalho em troca de uma degeneração moral e física

que se agrava a cada dia, o proletariado dentro da dinâmica social do sistema capitalista se

torna um grupo subalterno.

Para Gramsci, a agressão gerada pelos grupos dirigentes em relação aos grupos sociais

subalternos não é apenas física, mas, principalmente moral e política. Uma consciência

desagregada, confusa, contraditória e arcaica é fruto de uma exigência central nessa dinâmica

que produz dirigentes e subalternos, centro e periferia. Uma consciência supersticiosa,

mecanicista, fatalista, desagregada é o terreno no qual os grupos dirigentes encontram seu

substrato para manter e ampliar as condições favoráveis ao seu desenvolvimento.

A história dos Estados subalternos se explica, segundo Gramsci, com a história dos

Estados hegemônicos. A história dos grupos sociais subalternos se explica pela história dos

grupos dirigentes. Os cristãos em relação aos romanos, os servos em relação aos nobres, o

proletariado em relação à burguesia, os países periféricos em relação aos países centrais.

Nesse sentido, há nessa concepção gramsciana de entendimento da história um

elemento fundamental para explicar a categoria subalterni (subalternos): esse elemento-chave

é a relação entre grupos fundamentais que, em determinados períodos históricos, funcionam

como o motor da sociedade. O aspecto mais importante dessa relação reside no fato de que é

uma relação dialética: grupos sociais que são antagônicos, mas coexistem num campo de

forças sociais. Essas relações só são possíveis dentro de uma arena de conflitos, já que um

grupo não seria dominante se não existisse o outro, o subalterno, dominado. Mas tal



configuração não se sustentaria se um determinado grupo fosse totalmente eliminado. Por isso

Gramsci diz que a história de um grupo social subalterno só pode ser explicada com a do

outro, o hegemônico. Mesmo silenciada, a história de determinados grupos sociais subalternos

vem à tona ao se estudar a história dos grupos dirigentes, exatamente porque, explícita ou

implicitamente, a história dos dirigentes abrange a história silenciada dos subalternos, que só

se tornou possível por causa dessa relação antagônica.

Um segundo elemento fundamental na constituição da categoria subalternos está

relacionado à hierarquização, que se relaciona às funções exercidas pelos grupos em

determinado contexto. Quando Gramsci fala dos diversos graus de intelectuais, ou seja,

intelectuais superiores e os intelectuais subalternos, ele indica uma hierarquia na função

exercida por cada grupo de intelectuais em um determinado contexto. Intelectuais superiores

são os responsáveis pela elaboração da cultura, responsáveis por seu planejamento, enquanto

os intelectuais subalternos são os responsáveis pela difusão e manutenção de determinadas

condições favoráveis a uma determinada conjuntura. Ambos são intelectuais, no entanto,

agrupados de maneira diferente a partir da função exercida por cada grupo.

Estendendo essa análise às relações dos grupos sociais no interior da constituição

histórica das sociedades, a hierarquização também está relacionada à ocupação de

determinada posição pelo grupo na sociedade, que por sua vez está ligada ao exercício de

determinada função na dinâmica social. Assim, a diferenciação entre nobres e servos na Idade

Média era a posse ou não de propriedades fundiárias, na Idade Contemporânea a diferença

entre burgueses e proletários está relacionada à posse ou não dos meios materiais de

produção. A posse ou não daquele que é o substrato da produção econômica em determinado

período liga-se ao exercício das funções no interior dessas sociedades – os que produzem sem,

no entanto, possuírem; e os que usufruem sem, no entanto, produzirem. No capitalismo, os

grupos sociais subalternos estão vinculados à função de produção dos bens e os grupos

dirigentes estão vinculados à função de espólio do trabalho dos subalternos – é como a relação

homérica entre Odisseu e os seus remadores durante a passagem pelas sereias encantadoras

que levavam ao naufrágio, com seu canto magnífico, os marinheiros que por ali passavam. No

entanto, Odisseu é avisado e coloca cera nos ouvidos dos seus remadores, pedindo para

amarrarem-no no mastro do barco para que pudesse ouvir o belo canto, mas não pularia no

mar porque estava amarrado, enquanto os remadores não ouviriam a beleza do canto das

sereias, apenas remariam surdos.

A palavra subalterni (subalternos) assume diferentes significados na obra carcerária de



Gramsci, mas também apresenta elementos comuns: A relação dialética entre grupos sociais

fundamentais, hegemônicos e subalternos, e também a hierarquização a partir da função

exercida por cada grupo num determinado contexto. Mas na análise acima feita, importa estar

atento, para não se cair num reducionismo economicista da categoria, como bem nos alerta

Galastri (2014), já que grupos sociais subalternos em Gramsci ressalta o papel da

subjetividade na história como elemento fundamental de organização de uma vontade coletiva

nacional-popular capaz de alavancar uma nova sociedade, mais justa.

Para Galastri (2014), a tradicional definição de classe social, que relaciona um

determinado grupo de indivíduos ao seu papel ou posição no processo produtivo geral da

sociedade, apresenta limitações de caráter analítico e político. De caráter analítico, continua o

autor, porque incorre, necessariamente, num modelo economicista de abordagem da luta de

classes, o que reduz o campo de visão sobre outras dimensões da luta social que atravessam e

condicionam as contradições do bloco histórico presente. De caráter político porque leva à

escolha prévia, determinista, do sujeito histórico destinado a protagonizar o processo

revolucionário. Para Galastri (2014), ambas as limitações, aliás, intimamente relacionadas à

leitura que confere centralidade ao desenvolvimento das forças produtivas, isolando-as da

formação social real e tornando organicamente dicotômica sua distinção com as relações

sociais de produção da riqueza e do conjunto da “superestrutura” ideológica.

Gramsci não elaborou o conceito de contra-hegemonia, mas ao discutir a construção

de uma nova civilização por parte dos grupos sociais subalternos falou em reforma intelectual

e moral. Mas o que significa para Gramsci reforma intelectual e moral?

Reforma Intelectual e Moral

A conquista da hegemonia é um processo “molecular”, muitas vezes apresentando-se

como lento, paulatino. Envolve fusões do velho com o novo, progressos e retrocessos, cessão

e aquisição. Envolve conquistar espaços nas “trincheiras” modernas da luta – a sociedade

civil. A conquista da hegemonia não é um processo mecânico, linear e arbitrário. Uma

concepção de mundo não se entranha na sociedade e se torna um modo de ser e de sentir se

ela não é ‘viva’ para responder às demandas de um determinado tempo. Ela não conseguirá

substituir as velhas concepções se ela não se apresentar intimamente fundida com um

programa político e uma concepção da história que o povo reconheça como expressão das

suas necessidades vitais.

Não é possível pensar na vida e na difusão de uma filosofia que não esteja



intimamente relacionada às questões políticas atuais, estreitamente ligada à atividade
preponderante na vida das classes populares, o trabalho, e não se apresentar
portanto, dentro de certos limites, conectada necessariamente à ciência. Essa
concepção nova talvez assumirá inicialmente formas supersticiosas e primitivas
como aquelas da religião mitológica, mas encontrará em si mesma e nas forças
intelectuais que o povo gerará do seu seio os elementos para superar essa frase
primitiva. Essa concepção conecta o homem à natureza por meio da técnica,
mantendo a superioridade do homem e exaltando-a no trabalho criativo, portanto,
exalta o espírito e a historia (GRAMSCI, 1975, p.1295-1296).

Para Gramsci a filosofia da práxis é a concepção que pode orientar a realização de

uma reforma intelectual e moral na sociedade, gerando um novo modo de ser. É a concepção

mais atual no que se refere aos problemas enfrentados por nossa geração. É a concepção que

tem como fundamento teórico-prático o conceito de trabalho. A filosofia da práxis justifica a

historicidade das concepções de mundo a partir da relação dessas com os problemas

apresentados pela sociedade em cada momento histórico. A vitalidade de uma concepção,

afirma Gramsci, reside na possibilidade ou não dela se tornar vida, concretizar-se.

A filosofia da práxis, com seu vasto movimento de massa, representou e representa
um processo histórico similar à Reforma, em contraste com o liberalismo, que
reproduz um Renascimento mesquinhamente restrito a poucos grupos de intelectuais
e que a um certo ponto capitulou diante do catolicismo (GRAMSCI, 1975, p.1293).

A comparação que Gramsci faz entre a Reforma Protestante e a filosofia da práxis é

fundamental para se entender o significado do conceito de reforma intelectual e moral como

ele o adota – como o momento da organização da cultura, pressuposto para a construção de

uma nova hegemonia. A Reforma Protestante representou um movimento de massa em

contraste com o Renascimento e seu caráter estreito de pertencer a determinados grupos

elitizados da sociedade europeia de então. E uma exigência fundamental para a ocorrência de

uma reforma intelectual e moral é apresentada por Gramsci como sendo o contato íntimo de

uma determinada concepção de mundo com as massas populares. Para Gramsci, o

Luteranismo e o Calvinismo geraram um movimento popular-nacional por onde se

difundiram e apenas mais tarde uma cultura superior. Gramsci entende que também o

Iluminismo e o Voltairianismo que precederam e acompanharam a Revolução Francesa

representaram uma reforma intelectual e moral, inclusive mais completa que a alemã

representada pelo Luteranismo. Isso porque a Revolução Francesa abraçou as grandes massas

de camponeses, porque teve um fundo laico notável e tentou substituir a religião por uma

ideologia completamente laica representada pela ligação entre o nacional e o patriótico. As

massas enxergavam no movimento revolucionário a grande possibilidade de ascensão social,

econômica e principalmente política. Mas assim como a Reforma, a Revolução Francesa não



provocou de imediato o florescimento de uma alta cultura.

O movimento do Renascimento permanecera aristocrático, de círculos eleitos, e na
mesma Itália que o gerou e o nutriu não conseguiu extrapolar o ambiente desses
círculos da corte, não penetrou no povo, não se tornou costume ou “preconceito”,
isto é, coletiva persuasão e fé. A Reforma, ao contrário, teve bastante essa eficácia
de penetração popular, mas a pagou com um retardo do seu intrínseco
desenvolvimento, com a lenta e muita das vezes interrupta maturação do seu germe
vital (CROCE apud GRAMSCI, 1975, p.1858).

Erasmo1 como um grande representante e porta voz da cultura renascentista dizia que2

ubicumque regnat lutheranismus, ibi literarum est interitus. Dizia isso porque ao lado de

desprezar a tristeza e celebrar a alegria, condenar o ócio e celebrar o trabalho, o Luteranismo

levou inicialmente a uma desconfiança e hostilidade contra as letras e os estudos.

No entanto, Gramsci em uma crítica dirigida a Benedetto Croce, em relação ao seu

posicionamento frente à filosofia da práxis, posicionamento esse que se assemelhava ao de

Erasmo frente ao Luteranismo, afirmará nos Quaderni que Croce não podia negligenciar o

fato de que da rudeza da Reforma Protestante floresceu a grande reforma intelectual e moral

do século XVIII – a filosofia clássica alemã que consequentemente influenciaria a Revolução

Francesa e o nascimento de todo o mundo moderno.

Que Erasmo pudesse dizer de Lutero: «onde aparece Lutero, morre a cultura» pode-
se compreender. Que hoje Croce reproduza a posição de Erasmo não se compreende,
já que Croce viu que como da primitiva rudeza intelectual do homem da Reforma
brotou a filosofia clássica alemã e o vasto movimento cultural do qual nasceu o
mundo moderno (GRAMSCI, 1975, p.1293).

Croce não conseguia compreender o processo histórico pelo qual de Lutero e sua

concepção de mundo chegou-se a Kant, Hegel e toda a filosofia clássica alemã. Mantinha-se

diante da filosofia da práxis como Erasmo diante do Luteranismo.

[...] do «medieval» Lutero se chegou necessariamente à Hegel e, por isso, diante da
grande reforma intelectual e moral representada pelo difundir-se da filosofia da
práxis, (Croce) reproduz mecanicamente a atitude de Erasmo (GRAMSCI, 1975,
p.1294).

Gramsci mostra que a posição de Croce é como aquela do homem do Renascimento

diante da Reforma Protestante, com a diferença de que “(...) Croce revive uma posição que

1 Erasmo de Roterdã (1466-1536) foi um grande teólogo e humanista que exerceu uma significativa influência
durante o Renascimento.
2 “Aonde chega o Luteranismo, morre a cultura”, frase de Erasmo ao seu amigo Willibald Pirckheimer (1470-
1530) que foi um escritor e advogado humanista influente em seu tempo.



historicamente se demonstrou falsa e reacionária e que ele mesmo (e seus discípulos)

contribuíram para demonstrar que era falsa e reacionária” (Ibidem, p.1294). E, para Gramsci,

a filosofia da práxis pressupõe todo esse passado cultural, o Renascimento e a Reforma, a

Filosofia Clássica Alemã e a Revolução Francesa, o Calvinismo e a Economia Clássica

Inglesa, o Liberalismo Laico e o Historicismo que está na base de toda concepção moderna de

vida. A filosofia da práxis era o coroamento de todos esses movimentos:

[...] o coroamento de todo esse movimento de reforma intelectual e moral,
dialetizado no contraste entre cultura popular e alta cultura. Corresponde ao nexo
Reforma Protestante + Revolução Francesa: é uma filosofia que é também uma
política e uma política que é também uma filosofia (GRAMSCI, 1975, p.1860).

Mas para se construir uma nova hegemonia, por parte dos grupos sociais subalternos,

não basta à filosofia da práxis simplesmente entranhar-se nas massas de maneira desordenada

e incoerente. Ela precisa superar a fase ‘romântica’. Para isso, Gramsci considera necessária a

organização, a busca por uma unidade entre teoria e prática, eliminando os resquícios de

mecanicismo e ‘religião popular’ existentes em determinadas apropriações da filosofia da

práxis pelos grupos sociais subalternos.

A realização de uma reforma intelectual e moral, cuja premissa fundamental é a

formação de dirigentes, leva Gramsci a ressaltar a importância do moderno Príncipe (a

concepção gramsciana do partido político ou organizador da cultura):

O moderno Príncipe deve e não pode não ser o líder e o organizador de uma reforma
intelectual e moral, fato que significa criar o terreno para um posterior
desenvolvimento da vontade coletiva nacional popular em busca da realização de
uma reforma superior e total de civilização moderna (GRAMSCI, 1975, p.1560).

O moderno Príncipe é em Gramsci o organizador e a expressão ativa e operante da

formação de uma vontade coletiva nacional-popular e de uma reforma intelectual e moral. E

essa reforma não pode acontecer sem estar ligada a um programa de reforma econômica,

aliás, esse programa é justamente o meio pelo qual se apresenta cada reforma intelectual e

moral. O moderno Príncipe se desenvolvendo, conturba todo o sistema de relações

intelectuais e morais enquanto o seu desenvolver-se significa justamente que cada ato vem

concebido como útil ou danoso, como virtuoso ou não, ele se torna a grande referência

intelectual e moral. O moderno Príncipe “toma o posto, nas consciências, da divindade ou do

imperativo categórico, torna-se a base de um laicismo moderno e de uma completa laicização

de toda a vida e de todas as relações de costume” (GRAMSCI, 1975, p.1561).



A organização da cultura

O moderno Príncipe em Gramsci é o organismo social e político que tem a função

fundamental de organizar a cultura, e esse movimento de organização da cultura se configura

como um processo de reforma intelectual e moral. O moderno Príncipe é o sujeito desse

grande ato histórico, ele é o protagonista e responsável por colocar em curso essa renovação

cultural na sociedade com vistas à construção de uma nova hegemonia por parte dos grupos

sociais subalternos. E uma reforma intelectual e moral – pressuposto para a construção de

uma nova hegemonia – não pode acontecer de forma espontaneísta, voluntarista, arbitrária e

abstrata. Em Gramsci, a cultura se torna o terreno fundamental no qual uma reforma

intelectual e moral pode ser construída. Para Dore (2007, p.81), “[...] enquanto em Marx a

dimensão da cultura não é expressão de relevo para um projeto revolucionário, em Gramsci

ela é dimensão basilar para a conquista da hegemonia e a transformação da sociedade”.

Mondaini (2002) acrescenta ainda que a concepção gramsciana de hegemonia não se

restringe a uma análise do campo político, mas, pelo contrário, evidencia o campo da cultura

como fundamental na luta pela obtenção do consenso. Na verdade, a política, a cultura e a

economia não estão separadas (podemos separá-las didaticamente para estudo), pois, na

realidade, elas formam um “bloco histórico” – uma unidade inter-relacional. A cultura, a

estética, as concepções de mundo em um dado momento histórico não são “ilusões” como

determinadas interpretações economicistas e mecanicistas tentaram mostrar, mas, como

Gramsci afirma, a caracterização de “aparências” das superestruturas significa apenas colocar

em relevo o caráter histórico e social das mesmas.

A distinção entre conteúdo (forças materiais) e forma (ideologias) seria apenas de
caráter didático, pois, de acordo com Marx, os homens tomam conhecimento dos
conflitos de estrutura no terreno das ideologias. [...] Entretanto, a ideia gramsciana
de hegemonia não se limita - como, por exemplo, no pensamento de Lênin - ao
campo restrito da política. Diferentemente, ela invade profundamente o espaço da
cultura, até então bastante ignorada pelos marxistas [...] (MONDAINI, 2002, s/p).

O processo de construção de uma nova hegemonia, em Gramsci, é um trabalho de

renovação de toda a cultura, é a construção de uma nova civilização, pressupõe a

transformação do modo de pensar e agir, pressupõe a mudança dos valores – pressupõe uma

reforma intelectual e moral. A cultura deixa de ser interpretada como uma dimensão

subordinada à economia (interpretações economicistas e deterministas de parte do movimento

operário da época de Gramsci) e a criação de um novo Estado passa necessariamente por uma

renovação intelectual e moral. Para criar uma nova civilização, Gramsci considera



fundamental a organização da cultura, “[...] ampliando os meios para difundir novas

concepções do mundo que permitissem às classes subalternas tomar ‘consciência de si’, dos

seus próprios fins e fazer sua história” (DORE, 2007, p.80).

Mas quais são os meios pensados por Gramsci para organizar a cultura, tendo em vista

uma reforma ‘intelectual e moral’? Uma premissa fundamental para ele é a difusão, por um

centro homogêneo, de um modo de pensar e agir. E nesse ponto, o conceito gramsciano do

moderno Príncipe é retomado como tipologia desse centro homogêneo, ou seja, como a

grande referência e o sujeito responsável pela organização da cultura. E para Gramsci, o modo

de pensar e agir a ser difundido pelo moderno Príncipe deveria estar alicerçado em uma

concepção geral de vida, que para Gramsci é a Filosofia da práxis, que apenas se desenvolvia

e ainda tinha problemas a serem resolvidos. Contudo, ela consiste numa referência para

formar a concepção geral de vida. Sua difusão também requer a elaboração de um programa

que tivesse como princípio o conceito de ‘trabalho’.

Em relação ao aspecto organizacional do centro homogêneo de cultura, Gramsci toma

como referência a sua experiência na redação de revistas. A atividade editorial das revistas era

importante tanto pela “organização do seu trabalho de publicação, seja quanto à sua atuação

na sociedade para esclarecer ideias e difundir um modo de pensar” (GRAMSCI apud DORE,

2007, p.82).

Com base na análise da organização do trabalho editorial, Gramsci reflete sobre como

influenciar a cultura a partir de um organismo coeso, homogêneo e com diretrizes bem

formuladas, capaz de defender e disseminar uma certa concepção geral de vida em

consonância com os problemas vivenciados em um determinado momento pela sociedade.

Suas experiências pessoais com a atividade editorial e sua reflexão sobre as mesmas irão

conduzi-lo à formulação da escola unitária. Esta é alicerçada no princípio unitário - a

perspectiva de unidade entre trabalho industrial e intelectual. Segundo Dore (2007, p.89), a

[...] organização prática da escola unitária, que tem em vista a elevação cultural das
massas populares, é concebida a partir da atividade editorial das revistas. Por sua
vez, ao serem formuladas, as linhas de funcionamento da escola unitária também
passam a orientar a organização de toda a atividade cultural.

Não é por acaso que Gramsci escreve sobre a escola unitária no mesmo Caderno 12 no

qual discute a história dos intelectuais e a função que os mesmos desempenham na sociedade.

É impossível pensar na construção de uma nova hegemonia por parte dos grupos sociais

subalternos sem organizar a cultura e sem os organizadores dessa cultura – os intelectuais.



Mas onde realizar esse tipo de trabalho de emancipação social e organização da cultura? É

necessário, para Gramsci, pensar em locais aptos a esses fins.

A Escola Unitária

A escola unitária foi pensada por Gramsci como um grande centro homogêneo de

cultura que promoveria uma elevação intelectual e moral das massas, seria um lugar para

formar dirigentes, um lugar para desenvolver o pensamento lógico e abstrato, um lugar para

possibilitar o desenvolvimento do ‘espírito’ científico e a autonomia dos indivíduos – em

suma, um local para se organizar a cultura. Mas por que uma escola unitária? A escola

unitária foi pensada por Gramsci dentro do contexto de crise da ‘Escola Humanista’, cuja

maior expressão se deu no fim do século XIX e início do XX. Então, aprofundou-se o seu

declínio, devido às mudanças ocorridas na sociedade moderna, com o avanço da

industrialização, da ciência e da técnica. Com o advento da Revolução Industrial, as cidades

cresceram, tornaram-se mais complexas e aumentou a demanda por força de trabalho

qualificada no campo industrial. Nesse quadro, a Escola Humanista entra em crise, juntamente

com o modo de vida baseado no ideal greco-romano. É um momento de profundas

transformações econômicas, sociais e políticas.

O desenvolvimento da base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a
crescente necessidade do novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao lado da
escola clássica, a escola técnica (profissional, mas não manual), o que pôs em
discussão o próprio princípio da orientação concreta de cultura geral, da orientação
humanista da cultura geral fundada na tradição greco-romana. Esta orientação, uma
vez posta em discussão, foi afastada, pode-se dizer, já que sua capacidade formativa
era em grande parte baseada no prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de
uma determinada forma de civilização (GRAMSCI, 1975, p.1531).

Para Gramsci, a tendência naquele momento era a de abolir qualquer tipo de escola

‘desinteressada’ (não imediatamente interessada) e ‘formativa’, ou de conservar apenas um

seu reduzido exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e mulheres que não

deveriam pensar em se preparar para um futuro profissional, bem como a de difundir cada vez

mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura

atividade eram predeterminados.

Identificando a crise da escola humanista e as iniciativas surgidas para dar novas

respostas à situação, Gramsci (1975) apresenta críticas e propostas. Critica a multiplicação de

escolas profissionais, sem planos e princípios, que davam aos trabalhadores a ilusão de que a

ampliação de escolas significava o alargamento de suas possibilidades de elevação cultural e



social. No entanto, Gramsci mostra que as escolas profissionais nada mais faziam do que

contribuir para cristalizar as diferenças sociais em ‘formas chinesas’.

A superação da crise da escola humanista, no entender de Gramsci, dependia da

possibilidade de formar novos quadros em consonância com o contexto da sociedade

moderna, industrial. Todavia, os princípios da escola humanista não deviam ser abandonados.

Essa escola, para ele, não era democrática, pelo contrário, era oligárquica, já que destinada à

formação das novas gerações dos grupos sociais dirigentes – destinadas também a se tornarem

dirigentes -, mas não era oligárquica pelo seu modo de ensino. Para Gramsci (1975) não é a

aquisição de capacidades de direção, não é a tendência a formar homens superiores que dá a

marca social de um tipo de escola. A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social

tem um tipo próprio de escola, destinado a perpetuar nesses estratos uma determinada função

tradicional, dirigente ou instrumental.

Desse modo, a organização curricular da antiga escola humanista com o estudo do

latim e do grego possibilitava a formação de quadros dirigentes, porque estimulava o pensar

de maneira lógica, utilizando-se da indução e da dedução, e o desenvolvimento da intuição

historicista. Sua perspectiva, portanto, não era a de negar completamente a escola clássica,

mas de renová-la, orientando-a também para as massas populares.

Para superar a crise que se instalara, Gramsci propõe como solução a escola unitária.

Essa escola pensada por Gramsci é orientada pelo princípio unitário, a formação que une o

desenvolvimento do trabalho industrial ao trabalho intelectual, como estratégia para superar a

dualidade entre escola profissional e escola formativa.

Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os
tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória
(primário-média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional,
formando-o, durante este meio-tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, de
dirigir ou de controlar quem dirige (GRAMSCI, 1975, p.1547).

O advento da escola unitária, diz Gramsci, significa a concretização do princípio

unitário: o desenvolvimento da relação entre trabalho intelectual e trabalho industrial.

O advento da escola unitária significa o inicio de novas relações entre trabalho
intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O
princípio unitário, por isso, irá se refletir em todos os organismos de cultura,
transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo (GRAMSCI, 1975,
p.1538).

Desse modo, o princípio unitário não se restringe à escola unitária, mas deve nortear,

na visão de Gramsci, todos os organismos de cultura e, por fim, toda a sociedade, favorecendo



a aproximação entre academia e vida real, entre teoria e prática, filosofia e política,

fomentando uma reforma intelectual e moral – alicerce para a construção de uma nova

civilização, uma nova hegemonia:

[...] A escola unitária se integra ao “edifício” das organizações culturais, que deveria
se constituir de forma centralizada em torno da sistematização do saber, expansão e
criação intelectual para impulsionar a cultura nacional. Apenas desse modo o
conjunto das organizações culturais existentes deixaria de ser “cemitérios de
cultura”. (GRAMSCI apud DORE, 2007, p.89-90).

Concluindo

A discussão aqui realizada mostra que, em Gramsci, a conquista da hegemonia pelos

grupos sociais subalternos está intrinsecamente ligada ao aspecto da elevação intelectual e

moral dos mesmos, a um ‘conhece-te a ti mesmo’ que deve ser coletivo. Em conjunto, é um

processo voltado a promover uma reforma intelectual e moral. Mas a elevação intelectual e

moral das massas e a formação de dirigentes exigem condições apropriadas para isso.

Gramsci não é um pensador espontaneísta, mas, ao contrário, enfatiza a necessidade de se

organizar a cultura, criando “as condições imprescindíveis à conquista de uma ‘consciência

superior’. É nessa perspectiva que podemos ler a sua vasta experiência jornalística” (DORE,

2007, p.91).

E essa preocupação gramsciana com a organização da cultura aliada à discussão de

uma necessidade de uma reforma intelectual e moral como fundamento para a construção de

uma nova civilização não é fruto apenas das reflexões surgidas nos anos do cárcere fascista,

esse pensamento já aparece in nuce no jovem Gramsci recém-chegado à Turim em 1911.

Para Natoli (2010), quando na Turim de 1912-1913, realizou-se o primeiro e

verdadeiro encontro do jovem Gramsci com o socialismo italiano, sua original formação

político-cultural sindicalista-sardista, influenciada pelo pensamento de Attilio Deffenu e pelo

meridionalismo livre-cambista de Gaetano Salvemini, ampliava-se no sentido da reforma

intelectual e moral promovida pro Croce e por Gentile, assim como por La Voce. Este mesmo

húmus político-cultural, enriquecido pelas leituras ou pelos cursos universitários de Luigi

Einaudi, Matteo Bartoli, Umberto Cosmo, Arturo Farinelli, Anibale Pastore, Francesco

Ruffini, Zino Zini, é que associou Gramsci aos estudantes congregados em torno de Angelo

Tasca. É importante destacar que, no centro da reflexão de Gramsci, estaria, desde essa fase

inicial, o problema de compreender como as ideias se tornam forças práticas, concretamente

operantes na história. É nesse sentido, que a centralidade atribuída à cultura, como fator de

emancipação individual e coletiva e como força criadora de história, inscreve-se em tal ponto



de referência.

Já no jovem Gramsci, a organização da cultura e a elevação intelectual e moral das

massas emergem como fundamentos para a conquista do poder e a construção do socialismo.

Segundo Natoli (2010), a organização econômica e política dos trabalhadores também

implicava indiretamente a formação de uma ‘comunhão de espíritos’, de uma ‘colaboração de

pensamento’, de um apoio mútuo no trabalho de aperfeiçoamento individual, de educação

recíproca e recíproco controle. Tal operação não podia ser adiada para o futuro, na visão do

jovem Gramsci, continua Natoli (2010), era ela mesma liberdade, por ser estímulo à ação e

condição da ação. O socialismo era organização, e organização não só política e econômica,

mas também e, sobretudo de saber e de vontade, obtida através da atividade de cultura.

Esses pensamentos germinavam dentro de uma conjuntura extremamente árdua, mas

fecunda, sobretudo para Antonio Gramsci. Devido à Primeira Guerra Mundial em que muitos

companheiros de militância política foram (e alguns não voltariam mais da guerra)

convocados, em que o jovem sardo (devido às condições de saúde que o impossibilitaram de

ser recrutado também para as trincheiras da carnificina) assume posições de maior destaque

no movimento socialista italiano e na atividade editorial de periódicos socialistas. Nesse

contexto, por exemplo, coube a Gramsci a incumbência de organização e publicação do

número único de La Città Futura publicado em fevereiro de 1917 aos cuidados da Federação

Juvenil Piemontesa do Partido Socialista. Gramsci organizou por inteira a redação do jornal

que tinha como objetivo educar e formar os jovens socialistas de acordo com a ‘disciplina

política’, de acordo com a solidariedade e a vida organizada no Partido.

A esta configuração, profundamente nova, deveria corresponder um conceito mais
alto de cultura, capaz de superar seja o corporativismo operário e a visão
economicista da espontaneidade da consciência de classe, seja o ecletismo
improvisado, sentimental e filantrópico predominante nas universidades populares.
O mais importante não eram as conferências, mas sim “o trabalho miúdo de
discussão e de investigação dos problemas; nele, todos participam, todos dão uma
contribuição, todos são ao mesmo tempo mestres e discípulos”. E precisamente
neste conceito “socrático” (o termo é de Gramsci) de cultura estava contido o núcleo
mais profundo de uma autorreforma interna do movimento socialista, que deveria
abranger seja os tradicionais vínculos de subordinação entre dirigentes e militantes
de base, seja as relações entre organizações políticas e sindicais e classes
trabalhadoras (NATOLI, 2010, p.61).

Esse modus operandi de trabalho colegiado que balizava a formação dos quadros do

partido socialista italiano, principalmente as associações culturais e a redação dos jornais, em

que Gramsci se forma e forma, virá desenvolvido e ampliado em seguida nos anos do Cárcere,

quando nas páginas dos seus Quaderni escreve sobre a escola unitária (sua concepção,



organização e forma de ser), retomando, assim, alguns dos elementos sobre organização da

cultura e a elevação intelectual e moral das massas, presentes na sua formação juvenil.

De fato, a escola unitária deveria ser organizada como colégio, com vida coletiva
diurna e noturna, liberada das atuais formas de disciplina hipócrita e mecânica, e o
estudo deveria ser feito coletivamente, com a assistência dos professores e dos
melhores alunos, também nos momentos de aplicação e de exercícios individuais
etc. (GRAMSCI, 1975, p.1536).

A organização da cultura, para Gramsci, é a elaboração de uma nova hegemonia por

parte dos grupos sociais subalternos a partir de uma elevação intelectual e moral dos mesmos.

É um processo de ‘conhece-te a ti mesmo’ coletivo de transformação das mentalidades e do

ethos, tornando coerente o pensamento das massas, educando-as para a aquisição de

instrumentos capazes de torná-las independentes da direção burguesa e gerando uma nova

‘massa’ de dirigentes.

Organizar a cultura é dar um novo impulso e direção à sociedade, construindo uma

nova civilização, a partir da eliminação dos contrastes e contradições existentes na cultura

dominante. Cultura essa que, da maneira como está organizada, não só reflete as relações

sociais de produção material e espiritual da vida na sociedade burguesa, como também é o

húmus propício para que determinadas relações econômicas e sociais se reproduzam.
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