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Com o governo Lula ficou mais evidente que os projetos políticos dos 
grupos dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) haviam sofrido uma 
significativa reviravolta. Circulou rapidamente, pelos meios de comunica-
ção, a idéia de que o PT no governo diferia radicalmente do PT na oposi-
ção. Entretanto, ao contrário do que se tornou quase um lugar-comum, o 
processo de mudança teórica e programática desenvolveu-se bem antes da 
eleição de Lula em 2002. 

Neste artigo apresentaremos algumas evidências de que o abandono 
das convicções e valores anteriormente vigentes entre os petistas já se 
encontrava em estado avançado desde a década de 1990. Pretendemos 
analisar aqui as transformações no uso de elementos teóricos de extração 
gramsciana feito por autores ligados a correntes internas do PT entre os 
anos 1980 e 1990 do século passado. A hipótese geral é de que o exame 
do deslocamento de significado operado por certos intelectuais e grupos 
de esquerda sobre determinados conceitos gramscianos, particularmente 
o de hegemonia, revela aspectos das mudanças operadas nos projetos po-
líticos daqueles agentes. No centro deste deslocamento está o abandono 
das referências de classe e luta de classes, substituídas pela centralidade 
atribuida à relação público-privado, que aparece em um perspectiva li-
beral nas formulações daqueles autores, como relação entre Estado e So-
ciedade Civil. 

Não se trata, aqui, de argüir a legitimidade ou a consistência das várias 
apropriações empreendidas pelos diversos leitores de Gramsci, contrapondo 
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a nossa própria leitura às deles.' Nossa análise recaiu sobre alguns leitores 
petistas de Gramsci, mais precisamente sobre autores ligados às correntes 
internas que, nos anos 1990, confluíram para formar o chamado "campo 
majoritário".2  

Escrevendo sobre a política de alianças do PT no primeiro número da re-
vista Teoria & Debate, de dezembro de 1987, José Dirceu abre o seu texto 
propondo que a discussão se inicie com uma "minuciosa análise das classes 
em luta na sociedade brasileira, para conhecer seus interesses, suas contradi-
ções e como elas se movimentam dentro da dinâmica do sistema capitalista do 
país". 3  Sobre o tipo de alianças a serem feitas pelo PT ele cita a resolução do 
Encontro Estadual de 1987, segundo a qual "Para o PT, não há alianças com 
setores da burguesia" para afirmar que seria necessário, "a partir de um progra-
ma dos trabalhadores para a conquista do poder, atrair aliados para além das 
forças que representam o proletariado urbano e rural". 4  

Alguns parágrafos abaixo, fica claro que, para Dirceu, esta aliança impli-
caria em hegemonia: "Conformar uma aliança ampla, com hegemonia dos 
trabalhadores em todos os momentos (o que implica disputa permanente e 
requer, portanto, dos trabalhadores e seus partidos coesão interna, capaci- 

Edmundo Dias, num artigo instigante, faz a crítica dos 'abusos" interpretativos cometidos por certos 
leitores de Gramsci na Itália e no Brasil. É uma tarefa relevante, mas não é a nossa neste texto: 
queremos compreender historicamente o aparecimento de múltiplas leituras e de diferentes aplica-
ções de Gramsci, sejam "usos" (legítimos, segundo certo critério teórico) ou "abusos" (ilegítimos, 
segundo o mesmo critério). Cf. Edmundo Fernandes Dias. Sobre a leitura dos textos gramscianos: usos 
e abusos. In: Edmundo Fernandes Dias et ai. O outro Gramsci. São Paulo: Xamâ, 1996. Sobre a 
recepção de Gramsci no Brasil, ver, entre outros, Lincoin Secco. A recepção das idéias de Gramsci no 
Brasil. Dissertação de Mestrado, USF 1998 e Cláudio Ferme. Democracia e socialismo no dédalo da 
Histária. Tese de Mestrado, Iuperj, 1999. 

2 Consideraremos, basicamente, textos de lideranças e intelectuais ligados às tendências internas 
Articulação Unidade na Luta e Democracia Radical, para usar as suas denominações mais recentes. 

'José Dirceu. Debate. As alianças e o Partido dos TrabaJhadores. Teoria & Debate, n. 1 ,São Paulo, dez. 
1987, p. 16. As posições defendidas por Dirceu estão em ampla conformidade com documentos 
apresentados pelaArticulação no mesmo período. Cf. Uma proposta democrática, de massas e socialista 
para o PT. Tese daArticulaçáo ao 4° Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (maio e junho de 

986). 
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dade de luta e organização firme), influi no próprio caráter da revolução, como 
bem demonstram as experiências recentes de Cuba e da Nicarágua". 5  

As referências às experiências revolucionárias da América Central não 
foram acidentais no raciocínio de Dirceu. Logo abaixo, extraindo "lições" 
da história de outros povos e da esquerda, ele lembra que: "Todas as revolu-
ções conheceram alianças, ainda que parciais, pontuais, por tempo limita-
do. A classe operária, ou os trabalhadores em sentido mais amplo, construiu 
sua hegemonia unificada a outros setores sociais, ainda que durante uma 
fase da revolução. O partido (ou partidos) dos trabalhadores assume a lide-
rança de outros setores ou classes sociais, oferecendo-lhes um programa de 
mudanças, uma alternativa concreta de poder ou de governo que contem-
pla seus interesses, mesmo que parcial e temporariamente". 6  

As alianças permitiriam a construção de um governo "democrático e popu-
lar" que, se não seria ainda um governo socialista, seria "um governo em 
choque com o capitalismo e a dominação buresa, sob hegemonia dos trabalhado-
res. Portanto, só se viabilizará com uma ruptura revolucionária e com a adoção 
de medidas de caráter socialista em setores essenciais da economia". 7  

Pelo menos três determinações estão presentes na concepção de hegemonia 
de Dirceu em 1987: 1) a partir da análise das classes em luta e da elabora-
ção de um programa da classe trabalhadora é que se pensa a questão de 
atrair aliados (excluída a burguesia) para a conquista do poder; 2) a 
hegemonia, pensada como a ação política da classe trabalhadora que lidera 
outros setores e classes na luta pelo poder, é sempre concebida em função do 
sujeito que pratica a ação: é da hegemonia da classe trabalhadora que se 
trata; 3) a conquista do poder (o governo democrático e popular) se viabiliza 
por meio de uma ruptura revolucionária que, assim, não se opõe, mas 
complementa a estratégia fundada na prática de hegemonia (os exemplos 
de experiências revolucionárias confirmam esta complementaridade entre 
hegemonia e revolução). Dificilmente poderíamos encontrar uma síntese 
melhor que esta dos significados do termo hegemonia que, em poucos anos, 

idem, p. 16, grifo meu. 

5 !dem, p. 16, grifos meus. 

6  Idem, p. 16-17, grifo meu. 
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estariam completamente ausentes das formulações das lideranças do campo 
majoritário - inclusive José Dirceu. 

Dirceu não era, de modo algum, o único a atribuir este sentido socialista 
e revolucionário ao conceito de hegemonia naqueles tempos. Escrevendo 
em 1988, Tarso Genro discute o caráter do PT partindo da premissa de que 
o que deve determinar o caráter de um partido é seu objetivo - no caso, a 
"conquista do poder para determinar uma alteração radical nas relações de 
classe, visando com isso a construção da sociedade socialista." 8  Seriam duas, 
segundo ele, as possibilidades: ou se concebe o socialismo como possível de 
se construir por meio de um processo "seqüencial de mudanças no interior 
da ordem burguesa", o que conduz a um tipo de partido, ou se pensa a 
revolução socialista como "uma ruptura, que só poderá se dar contra o de-
senvolvimento natural da sociedade capitalista", o que exige uma outra 
concepção de partido. 9  Genro se decide pela segunda possibilidade e faz 
uma referência a Gramsci ao entender que, nesta perspectiva, o partido "é 
a forma histórica que possibilita que as massas passem de meras executoras 
de trabalhos no processo produtivo a organizadoras de uma nova relação 
entre as classes. ( ... ) De fundamentalmente braços, as massas passam a ser 
também cérebros".'° 

"Sujeito da atualidade", o partido se tornaria uma negação prática das 
formas alienadas de convívio e atividade impostas pela sociedade capita-
lista e expressaria um nível de "consciência futura" traduzido em suas 
relações internas e com os movimentos de massas. É quando aparece, pela 
primeira vez, a noção de hegemonia: "Por isso, o partido intervém, igual-
mente, em outras esferas através das quais se realiza a hegemonia burgue-
sa, com uma política cultural, com a luta por uma nova ética e uma nova 
moral, opostas às estratificações ideológicas da dominação burguesa, ten- 

!dem, p. 17, grifos meus. 

8  Tarso Genro. Um novo partido socialista e de massas. Teoria & Debate, n. 4, São Paulo, se. 1988, p. 
38. A organização da qual Genro era então um dirigente, o Partido Revolucionário Comunista (PRC), 
experimentava, em 1988, os primeiros momentos da guinada programática que se completaria nos 
anos 1990. Por um curto período, as formulações do PRC passaram a incorporar abundantes referên-
cias à obra de Gramsci. 

Idem, p. 38, grifo dele. 
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sionando a consciência das massas contra a globalidade dos valores do 
capitalismo. 

Os destinos da revolução brasileira se decidirão, segundo Genro, no "pólo 
capitalista altamente desenvolvido, através de lutas que se processam na 
sociedade civil e nos aparatos do próprio Estado burguês". Com isso ele pode 
dar contornos gerais à sua teoria para a revolução socialista no Brasil: "( ... ) 

os agentes fundamentais de uma mudança revolucionária são o proletariado 
urbano e as amplas massas de trabalhadores urbanos braçais e intelectuais e 
das modernas empresas rurais. Esta mudança deverá passar por uma longa 
fase de acumulação política, de disputa pela hegemonia na sociedade civil 
e nas instituições do Estado, com a construção de uma cultura política e de 
uma ideologia socialista em bolsões altamente organizados daqueles setores 
revolucionários, em direção a uma ruptura com o Estado burguês." 2  

Logo abaixo ele esclarece que a disputa a ser travada nas esferas da 
sociedade civil e nas instituições do Estado admite respostas "dentro e fora 
da ordem" e inclui a "luta ideológica anti-burguesa, em todos os planos 
(político, cultural, ético, filosófico) ". 

Outros autores, publicando no mesmo período, não discrepavam das li-
nhas mestras que Dirceu e Genro traçaram para o uso do conceito de 
hegemonia. Decerto que as concepções de mudança revolucionária, de so-
cialismo e do sujeito revolucionário são muito diferenciadas, mas o emprego 
do conceito vem sempre associado a uma análise de classe, à identificação 
da classe trabalhadora corno protagonista da política socialista e à noção de 
rompimento com o capitalismo.' 4  Algumas mudanças começam a se insinuar 
mais claramente num artigo de Aldo Fornazieri, de 1988. 

O texto se intitula "Considerações sobre a Sociedade Civil, o Estado e a 
Estratégia" e seu autor é também o editor da revista Teoria & Política. Se 

Idem, p. 38-9. 

"idem, p. 39. 

12  Idem, p. 40. 

Idem, p. 41. 

14 Ver, por exemplo, os artigos de Augusto de Franco. Os três desafios do Partido dos Trabalhadores. 
Teoria & Debate, n. 5, São Paulo, jan.-mar. 1989, p. 41-43; José Américo Dias. O passo para frente. 
Teoria & Debate, n. 6, São Paulo, abr.-jun. 1989, pp. 5-8 e Cândido Vacarezza. Quebrar o status quo 
e eleger Lula. Teoria & Debate, n. 6, São Paulo, abr.-jun. 1989, pp. 48-5I. 
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tomarmos as conclusões do autor sobre as questões que formula, não 
hesitareíarnos em juntá-lo ao grupo dos que empregam o conceito de hegemonia 
no viés socialista e revolucionário. Os caminhos estratégicos que ele propõe 
para o socialismo brasileiro apoiar-se-iam em três "vértices": 1) "O primeiro 
vértice estratégico comporta a disputa da hegemonia política na sociedade 
civil. ( ... ) O conteúdo específico da disputa de hegemonia deve ser a implan-
tação da consciência socialista, dos valores políticos, culturais, sociais e mo-
rais socialistas no movimento de massas." 2) "O segundo vértice é o da dispu-
ta da hegemonia cultural e moral. [Para o que deve o partido cuidar da] ( ... ) 
preparação teórica e cultural dos quadros intelectuais e dos quadros do parti-
do e o desenvolvimento de formulações e teorias capazes de dar conta da 
realidade moderna e de sustentar os fundamentos de um novo projeto históri-
co". 15  3) "O terceiro vértice estratégico é aquele da disputa e do confronto 
com o Estado. ( ... ) Existem nele dois momentos: o momento da disputa que se 
traduz na atividade política nas disputas institucionais de natureza parlamen-
tar e institucional. O momento de confronto refere-se à postura e ao caráter 
que o partido deve imprimir às ações e mobilizações de massa. Este caráter 
deve implicar no tensionamento da ordem e legalidade existentes no sentido 
de ir além delas ou obrigá-las a ceder. (...) Este é o desenvolvimento da parte 
jacobina das forças socialistas".' 6  

O artigo de Aldo Fornazieri merece, porém, um olhar mais atento. Para 
chegar às suas conclusões socialistas e revolucionárias ele partiu de uma 
síntese muito peculiar das teorias de Lenin e de Gramsci. Fornazieri atri-
bui a Lenin a noção de que o partido, e não a classe trabalhadora, é o 
portador da consciência socialista e, por conseguinte, o sujeito revolucio-
nário por excelência. A classe fornece apenas o terreno histórico favorável 
ao desenvolvimento da consciência socialista: "Ao contrário do que afir-
ma o marxismo dogmático, o socialismo não nasce e não é patrimônio da 
classe operária. É a classe operária que tem o dever de tornar o socialismo 
um imperativo de conduta".' 7  

5 AIdo Fornazieri. Considerações sobre a sociedade civil, o Estado e a estratégia. Teoria & Política, n. 
9, São Paulo, 1988, p. 70. 

6  Idem, p. 71-72, itálicos no original. 

17  Idem, p. 34, itálico no original. 
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O partido, pensado como "intelectual coletivo", estaria capacitado a ser 
sujeito porque o conhecimento científico da realidade faculta-lhe o agir 
consciente para obter determinados fins, diferentemente do agir espontâ-
neo das massas. A mesma noção ele supõe encontrar em Gramsci, na discus-
são sobre o moderno Príncipe: "o partido não é um galho que brota da clas-
se, mas deve ser uma criação teórica que se dá vida orgânica a si mesma e 
busca dar vida política às classes subalternas da sociedade capitalista".' 8  A 
centralidade do conhecimento é o fundamento da condição de partido como 
sujeito: "Para agir politicamente, para tornar-se uma força dirigente no plano 
político (hegernonia em Lenin) ou para tornar-se urna força dirigente no pla-
no político, cultural e moral (hegernonia em Gramsci), é necessário conhe-
cer. ( ... ) Este conhecimento só pode ser produzido por intelectuais orgânicos 
em relação à consciência histórica do socialismo, sejam eles organizados 
num partido ou não." 9  

Da análise que faz do conceito de sociedade civil em Grarnsci, Fomazieri 
extrai conseqüências ainda mais curiosas. Ele defende a tese de Bobbio 
segundo a qual, ao contrário de Marx, em Gramsci a sociedade civil se 
refere não à estrutura, mas à superestrutura, compreendendo não o conjun-
to das relações materiais, mas das relações ideológico-culturais. E, pois, o 
"terreno próprio onde ocorre a hegemonia". 2° Daí que "se desdobrarmos o 
caminho apontado por Gramsci, que a meu ver tem sua fundamentação 
filosófica originária em Hegel, chegaremos à conclusão que o fundamento 
decisivo da história é a consciência e não o ser social empírico". 21  

8 Idem, p. 42. 

9 Idem, p. 55. E preciso esclarecer que, para o autor, capitalismo e socialismo são duas visões de 
mundo ou "consciências históricas" opostas. Assim como para ele não existem partidos do proletari-
ado ou da burguesia e sim partidos do socialismo ou do capitalismo, o termo "intelectual orgânico" 
acima define a relação dos intelectuais não com uma classe, mas com uma consciência histórica— no 
caso, socialista. 

20 Idem, p. 54. 

21 Idem, p. 54. Fornazieri não pode deixar de perceber que as conclusões que ele extrai dos textos de 
Gramsci, mas também dos de Marx e Lenin, contradizem frontalmente várias posições defendidas 
explicitamente por aqueles teóricos. Sempre que se depara com esta dificuldade ele atribui o problema 
à persistência, nos clássicos do marxismo, de uma não resolvida tendência para o economicismo e 
imanentismo. 
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O que temos no texto de Fornazieri é, então, uma estratégia de socialis-
mo que se apóia na disputa da hegemonia política e da hegemonia cultural 
e moral e que contém um momento de ruptura e confronto com o Estado 
capitalista. Neste nível traduz, portanto, uma leitura de Gramsci semelhan-
te às dos petistas anteriormente comentados, ou seja, variações a mais sobre 
o lugar da hegemonia no socialismo revolucionário. Mas esta estratégia é 
costurada sobre uma profunda revisão do papel da classe trabalhadora no 
processo revolucionário (e das classes na história), no que está inteiramente 
em desacordo com as leituras anteriores. Com  este artigo Fornazieri torna-
se um dos primeiros a iniciar uma trajetória de elaboração teórica e política 
que iria alterar radicalmente, e em muito pouco tempo (em três anos as 
mudanças já serão marcantes), o modo como as categorias gramscianas são 
empregadas por aqueles petistas. Veremos depois que a evolução do próprio 
Aldo Fornazieri é das mais vertiginosas. 

É possível encontrar outros textos publicados na Teoria & Debate entre 
1989 e 1990 que já contém algum tipo de atrito com as leituras socialistas e 
revolucionárias ou que se lançam em experimentos teóricos com as catego-
rias de Gramsci, mas sem configurar ainda uma ruptura completa. Um deles 
é o de Marcos Rolim, que reivindica expressamente a referência a Gramsci 
para discutir a relação entre as administrações petistas e a estratégia socia-
lista. O caminho da luta socialista no Brasil passaria pela guerra de posição, 
que supõe um longo acúmulo político, ideológico e cultural e na qual o 
objetivo seria "criar uma contra-hegemonia e soldar um 'bloco histórico' 
capaz de realizar e sustentar a revolução". 22  Na construção da contra-
hegemonia, o PT precisaria consolidar as articulações orgânicas de setores 
do movimento operário e popular, para o que as administrações petistas po-
deriam dar uma contribuição substantiva: o "compromisso com a elevação 
da consciência política dos trabalhadores e com o avanço de seu processo 
de organização autônoma" deve permitir, "a partir das relações entre as ad-
ministrações populares e a sociedade civil, criar aquilo que poderíamos cha-
mar de nova esfera pública."23  

22  Marcos Rolim. O futuro como referencial. Teoria & Debate, n.6, São Paulo, abr.-jun. 1989, p. 52, 
grifo dele. 

23  Idem, p. 53. 
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Até aqui não há muita divergência, embora mereça registro o apareci-

mento da noção de "nova esfera pública", que terá uma longa carreira no 
debate político e social dos anos 1990. Mas Rolim define os conteúdos que 
deveriam orientar a disputa de hegemonia: "A disputa hegemônica exige 
que o partido se dirija a toda a sociedade com um projeto que legitime sua 
proposta em valores universalizantes. Trata-se de denunciar a parcialida-
de do Estado burguês, contrapondo-lhe o ideal de uma nova sociedade 
capaz de oferecer oportunidades iguais a todos, capaz de garantir a eman-
cipação coletiva". 24  

Caberia ao partido, em suas administrações e em sua proposta de 
hegemonia, tratar dos interesses de todos, contra "os interesses daqueles 
que erguem seus objetivos particulares por sobre os interesses da coletivida-
de". A política de uma administração popular não é neutra, portanto, mas 
ela só contraria os interesses particulares em nome dos interesses da coleti-
vidade "e não em nome de uma 'outra parte', seja ela a 'parte maior' (a 
maioria), a classe operária ou, genericamente, 'os trabalhadores". Rolim 
percebe que esta concepção o coloca em rota de colisão com as sobrevivên-
cias de um "instrumental teórico que, na falta de outro termo, costumo 
caracterizar como 'classismo'. Fortes na tradição marxista, muitos conceitos-
chave como 'partido da classe operária', 'independência de classe', 'ditadura 
do proletariado', etc. já obscurecem mais do que auxiliam no tratamento 
dos fenômenos que pretendem examinar e há muito estão por merecer um 
'ajuste de contas". 25  

Então a disputa hegemônica, se por um lado é parte da estratégia de 
revolução, por outro lado é travada na nova esfera pública em torno da 
disputa de valores universalizantes, para além de qualquer "classismo" 
particularista. Assim como Aldo Fornazieri em 1988, Marcos Rolim já de-
senvolve, poucos meses depois, um emprego das categorias de Gramsci que 
afasta as classes sociais da posição teórica central que elas ocupavam nas primei- 
ras leituras petistas. Este é um dos deslocamentos que alterariam profunda-
mente o significado do conceito de hegemonia. 

24 Idem, p.  54. 

25 Idem 

REVISTA OUTUBRO, N. 12, 2005 



132- EURELINO COELHO 

Outro deslocamento se opera sobre a noção de revolução. Podemos observá-lo 
num artigo de Tarso Genro de 1990 dedicado a analisar a influência do pen-
samento de Gramsci e Rosa Luxemburgo sobre o PT Estes dois teóricos, se-
gundo Genro, estariam mais próximos da experiência do PT porque travaram 
com seus contemporâneos polêmicas em tomo da construção de partidos socia-
listas de massas em sociedades capitalistas que, como a brasileira, exigem um 
enfrentamento de longo curso através da disputa de hegemonia. Mas ao con-
trário das experiências spartaquistas, o PT não tem a greve de massas no 
centro da sua estratégia. E mais: "Propõe-se, de outra parte, políticas que não 
guiavam a teoria do partido 'spartaquista', como gerir frações do Estado bur-
guês no interior de um processo evidentemente de longo curso mesmo porque 
há uma preliminar de reconhecimento da situação internacional desfavorável 
para a vitória da revolução socialista em termos subjetivos e objetivos". 26  

Quanto a Gramsci, a diferença principal está em que a "proposta 'mais 
ampla' do PT não é avessa (inclusive em termos programáticos) a uma gama 
de classes e frações de classe não operárias. Além disso, a origem da sua 
ideologia não é rnaximalista, nos termos em que surgiu o PC italiano, sob a 
inspiração de Bordiga". 27  

Genro ainda raciocina em termos de classes e luta de classes, mas está 
convencido de que a revolução desapareceu do horizonte do presente e, 
portanto, do horizonte da política, o que explica seu esforço para diferen-
ciar o PT da Liga Spartacus e da influência maximalista do PCI de Gramsci. 
Hegemonia, aqui, aparece separada da noção de revolução, quase como 
se a substituísse. 

Os artigos de Fornazieri e Rolim deslocam a centralidade das classes na 
disputa de hegemonia, mas permanecem orientados para uma perspectiva 
revolucionária. O de Genro mantem a referência à luta de classes, mas 
desloca da disputa hegemônica o horizonte revolucionário. Até aqui temos 
rompimentos incompletos com a perspectiva socialista e revolucionária dos 
primeiros textos. As coisas mudam rapidamente, porém, e no número 12 de 
Teoria & Debate podemos encontrar o texto de Wilson Luis Muller, que se 
orienta para uma perspectiva bem diferente. 

26  Tarso Genro. Gramsci, Rosa e o PT: A História se reflete. Teoria & Debate, n. lO, São Paulo, abr.-jun. 

1990, p. 47. 

Idem, p. 47-8. 
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Mulier discute o significado das mudanças no Leste Europeu, que ele 
descreve como "um furacão que passou pelos países do chamado socialismo 
real" e critica duramente as correntes petistas que se põem numa "postura 
ingênua de defender o indefensável". 21  O principal equívoco está em supor 
que a restauração capitalista naqueles países sofrerá a oposição dos trabalhado-
res. Ele pensa justamente ao contrário: "As massas trabalhadoras dos países 
do Leste Europeu não são socialistas; em vários países são claramente anti-
socialistas. E nem poderia ser diferente, pois a consciência socialista não é 
imanente ao proletariado. O socialismo é um projeto teórico-político com o 
qual determinadas forças disputam a hegemonia da sociedade". 29  

O mesmo argumento de base de Fornazieri e Rolim, como vemos, e um 
uso muito semelhante do termo hegemonia. Ele se refere a "trabalhadores" 
e "massas trabalhadoras" mas não como classe, isto é, não com o sentido de 
protagonistas da política e da história. Mas, a diferença é que seu argumen-
to vem acompanhado de uma recusa integral do marxismo, que era critica-
do somente em parte pelos dois autores supracitados: "O que fracassou no 
Leste Europeu, e nos outros países do chamado socialismo real, foi um deter-
minado tipo de socialismo, cujos pressupostos teórico-filosóficos estavam 
contidos como possibilidade mais forte nos clássicos marxistas. ( ... ) A falên-
cia dessas experiências deverá ser acompanhada, no plano teórico, da des-
truição de uma concepção de história, filosofia e socialismo predominante 
nos clássicos marxistas". 3° 

Seguir empregando o conceito de hegernonia após deitar fora os clássicos 
marxistas, eis algo que significa um rompimento já bem profundo com as 
concepções apresentadas inicialmente. A profundidade deste rompimento 
ficará ainda mais visível em textos mais recentes de José Dirceu, Tarso Gen-
ro e Aldo Fornazieri. 3 ' 

28 Wilson Luiz MulIer. O pior cego é o que não quer ver. Teoria & Debate, n. 12, São Paulo, out.-dez. 
1990, p. 39. 

" Idem, p. 43. 

'° idem, p. 43. 

O apagamento completo de qualquer sentido socialista e revolucionário das referências gramscianas 
pode ser constatado também em outros artigos de dirigentes dessas correntes. A título de exemplo: 
Ozéas Duarte. Nem burguesia nem estatismo. Teoria e Debate, n. 9, São Paulo, jan -mar. 1990; Luiz 
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O artigo de Dirceu, proposto para discutir os rumos do PT, intitula-se 
"Colônia ou nação soberana". O grande desafio da sociedade brasileira na 
conjuntura, segundo ele, é "uma ruptura histórica que liberte o país da 
atual dependência e realize as tarefas da revolução democrática que o Bra-
sil não viveu. ( ... ) Trata-se de uma revolução nacional, popular, social e 
democrática". 32  A realização das tarefas políticas decorrentes do 
enfrentamento deste desafio cabe a uma frente de esquerda "com base nos 
interesses da maioria popular: das classes trabalhadoras e médias, dos micro, 
pequenos e médios empresários nacionais". As formas de luta devem combi-
nar ações nos campos social e institucional e os governos petistas precisam 
articular o estímulo à participação com "o fortalecimento das entidades, 
principalmente as populares, mas não deve excluir as outras forças sociais 
organizadas, com as quais devemos disputar a hegemonia". 33  

A comparação com o artigo de 1987 é irresistível. Recuperemos aqueles 
termos grifados por nós. Onde havia "a partir de um programa dos trabalha-
dores" agora temos os interesses da maioria popular; a referência a "um 
governo em choque com o capitalismo e a dominação burguesa" deu lugar à 
revolução democrática que o Brasil não viveu; a exclusão de alianças com a 
burguesia foi substituída pela inclusão dos micro, pequenos e médios em-
presários (ou seja, a imensa maioria dos membros da classe burguesa no 
Brasil) na frente de esquerda a ser articulada pelo PT; a noção de uma 
iniciativa política "sob hegemonia dos trabalhadores" desaparece e Dirceu 
fala agora em disputa de hegemonia sem qualquer determinação de classe; 
a perspectiva da "ruptura revolucionária" e as "medidas de caráter socialis-
ta" sumiram para dar lugar à defesa da soberania nacional. 

Passemos a Tarso Genro. Em janeiro de 1994 ele publicou no jornal Folha 
de S. Paulo um pequeno artigo com o título "Uma moratória com a Utopia" no 
qual as categorias de Gramsci ainda jogam um papel teórico capital. Após 
uma breve menção às "radicais transformações no processo do trabalho", com 

Dulci. Por uma nova estratégia. Teoria e Debate, n. 34, São Paulo, mar.-mai. 1997; Aloísio Mercadante. 
Além da resistência. Teoria & Debate, 41, São Paulo, mai.-jul. 1999. 

32 José Dirceu. Colônia ou nação soberana? Teoria & Debate, n. 42, São Paulo, ago.-out. 1999, p. 26. 

Idem, p. 27-8. 
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ênfase para a "cristalização do desemprego estrutural" e para a "tendência de 
que a classe operária da grande indústria - originária da segunda revolução 
industrial - torne-se cada vez mais obsoleta e corporativa", Genro vai direto 
ao ponto: "Essa nova situação mundial coloca-me, hoje, numa postura de lutar 
abertamente pelo 'rebaixamento' de um programa da esquerda, para enfrentar a 
barbárie e o 'apartheid' social". 34  Na página seguinte ele esclarece que o "re-
baixamento do programa é, na verdade, uma proposta de 'moratória com a 
utopia', através da formação de um novo 'bloco histórico'. Ele deve comportar a 
unidade a partir da democracia e da reforma, e não mais um bloco que pressupo-
nha um 'programa de transição' para o socialismo."35  

O reconhecimento da democracia como valor universal e de que a 
revolução microeletrônica atuaria sobre o socialismo moderno com impac-
to semelhante ao exercido pela segunda revolução industrial sobre os so-
cialistas utópicos são condicionantes da constituição do pólo reformador. 
Genro insiste em que "nunca estivemos tão longe da emancipação e tão 
perto da afirmação da barbárie irretornável, o que exige um novo período 
de elaboração teórico-filosófica". Neste cenário, "Se a esquerda não tiver 
a humildade de reconhecer, hoje, que não tem um projeto socialista capaz 
de seduzir e hegemonizar, pela democracia, uma ampla maioria capaz de 
sustentá-la no poder através de um 'consenso majoritário', demonstrará 
que está cega perante a situação mundial e a profunda crise teórica de 
nossa geração". 36  

Deixemos ao leitor o prazer de retornar algumas páginas e comparar 
estas idéias com as do mesmo autor em 1988. Tratemos agora de Aldo 
Fornazieri. Seu artigo é mais antigo que os de Dirceu e Genro, foi publica-
do em 1991, somente três anos depois do texto que já examinamos. Nova-
mente é da estratégia que se trata, mas agora seu título, outra vez suges-
tivo, é "Limites da estratégia". O texto é iniciado com uma dura crítica ao 
marxismo, cujo fracasso foi atestado pelo "desmoronamento do comunismo 

Tarso Genro. Utopia possível. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 1994, p. 141, grifo meu. Posteriormente 
este artigo foi reunido a vários outros e publicado em formato de livro, de onde são extraídas as 
citações. 

Idem, p. 142, grifo meu. 

Idem, p. 143. 
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no Leste Europeu": "Incapaz de perceber a contingência do tecido históri-
co e a fortuidadade de que a realidade é feita, o marxismo cavalgou sobre 
o universalismo absoluto e o determinismo. Tentando dar uma resposta à 
questão legítima do sentido da nossa existência, respondeu-a ilegitima-
mente, ao pretender ter descoberto o sentido da história." 37  

As concepções que a esquerda tem sobre o poder "estão ultrapassadas e 
inoperantes nas sociedades atuais" porque ainda crêem que "o poder seja 
um complexo objetivo autárquico ou que seja simplesmente emanado da 
riqueza material". Recorrendo a N. Luhmann, ele sustenta que o "funda-
mento do poder é contingente e ele está numa relação de proporção com a 
possibilidade de agir". Daí que "disputar o poder em uma sociedade, do 
ponto de vista da transformação das relações dominantes-dominados, signi-
fica a criação de alternativas para os dominados e a afirmação de sua auto-
nomia no processo seletivo". 33  

A revisão da concepção de poder leva-o à releitura do conceito de 
hegemonia. Ele recupera a noção de Gramsci de "compromisso entre as 
forças que lutam pela transformação histórica", compromisso no qual "as 
questões culturais e morais têm um peso decisivo na formação da nova 
hegemonia". Mas este conceito, para permanecer válido, precisaria so-
frer uma depuração: "Atualmente, esta interpretação do conceito de 
hegemonia pode ser recuperada e desenvolvida se for depurada da supo-
sição de que a estrutura sócio-econômica é base formadora de 'sujeitos" 
Com isso ele ataca, mais duramente do que o fizera em 1988, a noção de 
que a classe operária seria o sujeito da luta pelo socialismo. Mas ao con-
trário do partido leninista que ele então defendia, agora o sujeito é con-
cebido a partir de "Habermas, entendendo-o como todos aqueles que 
integram uma comunidade de comunicação regida pelas regras univer-
sais de argumentação racional, procedimento a partir do qual pode for-
mar-se um acordo." 

Aldo Fornazieri. Os limites da estratégia. Teoria & Debate, n. 13, São Paulo, jan.-mar. 1991, p. 35. 

Idem. 

Idem, p. 36. 
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Hegemonia indica, nesta perspectiva, "um conjunto de procedimentos 
orientados para a construção de um consentimento", mas "só terá opera-
cionalidade se puder ser desligado da noção instrumental de 'acúmulo de 
força' e da noção de dirigismo partidário". Desligar a hegemonia do 
"dirigismo" é uma tarefa teórica que Fornazieri realiza recorrendo novamen-
te a Habermas e à crítica das ações teleológicas, baseadas na relação entre 
um ator e um mundo de coisas que lhes são exteriores segundo uma 
racionalidade instrumental. A "ação estratégica também pressupõe um só 
mundo (objetivo) ", enquanto que na ação regulada por normas "o ator orien-
ta-se por valores e em relação aos membros do grupo social". 40  Para ele, é a 
ação regulada por normas que proporciona a prática de hegemonia como 
busca do entendimento comum, produção de consenso. 

Chegamos ao clímax: hegemonia é empregada fora de toda determina-
ção de classe, mesmo porque a estrutura sócio-econômica não forma sujei-
tos; é pensada não mais como caminho de enfrentamento e sim apenas como 
método para produzir consensos; não admite direção ("dirigismo") nem de 
classe nem de partido; por fim, não é urna estratégia para a luta socialista 
simplesmente porque, surpreendenternente, não é uma estratégia de espécie 
alguma: é uma ação regulada por normas e orientada para o entendimento, 
uma ação comunicativa. 

Temos reunidos os elementos que nos permitem compreender o desloca-
mento de significado operado sobre o conceito de hegemonia a que nos 
referimos na introdução. Os leitores petistas metamorfoseiam a hegemonia, 
que perde o caráter socialista e revolucionário e torna-se algo mais difuso, 
mas, em todo caso, imune à problemática das classes sociais, omisso quanto ao 
rotagonismo da classe trabalhadora e indiferente à questão da revolução socia-

lista. Esta transformação é bem mais radical do que as "metamorfoses da 
hegemonia" que Perry Anderson apontou no interior dos textos do próprio 
Gramsci, 41  e abre-se em diferentes perspectivas, como se pode constatar 
pela variedade das interpretações. 

40  ldem, p. 37. 

41  Cf. Perry Anderson. As Antinomias de Gramsci. In: Perry Anderson et ai. A estratégia revolucionária 
na atualidade. São Paulo: Joruês, 1986. 
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: o  turs aas Ioros: hipte;cs g:amscans cara a 
metamorfose da OSqLJOrOO 

Urna vez que não se acredite que os conceitos tenham vida e vontade 
próprias e cultivem o hábito de desenvolverem-se e mudarem de forma au-
tônoma, a explicação para esta metamorfose nas leituras reside na meta-
morfose dos leitores. As visões de mundo, exatamente porque refletem 
dialeticamente a existência histórica das classes sociais, contêm sempre ele-
mentos de caráter político na forma de representações e concepções dos 
conflitos e das relações de poder que são constitutivos da relação da classe 
com a totalidade social na qual elas se inscrevem. Tais representações po-
dem existir de forma espontânea ou difusa, ou de forma sistemática e coe-
rente. A sistematização dos elementos da visão de mundo que dão forma a 
um projeto político é uma atividade, um trabalho realizado por determina-
dos agentes. Gramsci denomina de intelectuais estes agentes que são "funci-
onários" das superestruturas, isto é, são responsáveis pela organização e sis-
tematização de uma visão de mundo. Neste sentido, os nossos leitores petistas 
de Gramsci são intelectuais no sentido gramsciano, isto é, são organizadores 
e sistematizadores de visões de mundo. 

Em que se poderia basear uma interpretação da ação destes intelectuais? 
Certamente não encontraremos muitas respostas se nossa atenção se limita ao 
"que é intrínseco às atividades intelectuais". Pelo contrário, é preciso olhar 
para o "conjunto do sistema de relações no qual estas atividades (e, portanto, 
os grupos que as personificam) se encontram no conjunto geral das relações 
sociais". 42  O desafio é compreender sua inserção nos conflitos sociais e políti-
cos do seu tempo, sua posição, as tensões específicas a que precisam respon-
der, as respostas que formulam - numa palavra, a sua práxis. 

Por limitações de espaço, não podemos ir além de algumas indicações 
quanto a estas questões. 43  É possível propor a hipótese de que a mudança no 

Antonio Gramsci. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 2, p. 18. 

Num trabalho mais extenso analiso de maneira detida a reviravolta programática e teórica destes 
grupos de esquerda, e desenvolvo melhor as indicações que seguem, além de outras hipóteses: 
Eurelino Coelho. Uma esquerda para o Capital: crise do marxismo e mudanças nos projetas políticos dos 
grupos dirigentes do PT. Tese de Doutorado em História, UFF. Niterói, 2005. 
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projeto político se dá no quadro de mudanças nas relações entre estes inte-
lectuais e o "seu mundo". Pode-se demonstrar que há mudanças significati-
vas nas relações destes militantes e de suas organizações com o Estado, le-
vando-se em conta a ampliação e a intensificação crescentes da inserção do 
PT na administração pública. A análise da trajetória dos quadros partidários, 
com atenção para os indicadores de renda e de padrão de consumo, e o im-
pacto sobre estes sujeitos das possibilidades de ocupação criadas pela mais 
recente expansão da indústria cultural e dos serviços que demandam força de 
trabalho intelectual são outros aspectos relevantes. 

Vistas em conjunto, estas mudanças na práxis dos intelectuais de es-
querda possuem um significado preciso: eles experimentaram um desloca-
mento no terreno da luta de classes. Seus vínculos orgânicos com a classe 
trabalhadora foram dissolvidos num duplo movimento: quebraram-se, por 
um lado, os elos que os ligavam à experiência da classe, na medida em que 
o avanço do processo de burocratização e integração ao Estado, num qua-
dro de estabilidade duradoura das instituições da democracia burguesa, 
criou, para eles, oportunidades de mudar de vida. Por outro lado, num 
contexto histórico marcado pela ofensiva ideológica da classe dominante 
e pelo refluxo das classes subalternas, como foram os anos 1990 no Brasil, 
a visão burguesa de mundo (em formas contemporâneas, como as concep-
ções pós-modernas da política e da história ou as vertentes atuais da con-
cepção liberal de democracia) passou a exercer uma atração renovada 
sobre os intelectuais de esquerda. No primeiro movimento, o da 
burocratização, temos uma diferenciação que afeta o plano material da 
existência daqueles agentes históricos, enquanto no segundo movimento 
temos um processo de restaura çâo intelectual e moral pelo qual os intelectu-
ais de esquerda assumem os pressupostos e os valores fundamentais da 
Weltanschauung burguesa. Quer como intelectuais ligados existencialmente 
à experiência real de vida dos trabalhadores, quer como grupo responsá-
vel pela organização e sistematização da visão de mundo antagônica à da 
classe dominante, os intelectuais de esquerda romperam sua relação orgâ-
nica com a classe subalterna. Este movimento duplo significou, na verda-
de, uma transformação histórica dos próprios sujeitos. Ao mudarem a sua 
relação com o mundo da luta de classes, os intelectuais de esquerda mu-
daram a si mesmos como agentes históricos. 
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A dissolução dos vínculos orgânicos com a classe trabalhadora não proje-
tou os intelectuais de esquerda para "fora" da luta de classes, mas para o lado 
adversário. Esta migração dos "elementos mais ativos" de um grupo social 
subalterno para a zona de hegemonia do grupo dominante foi o fenômeno que 
Gramsci denominou transforniismo. O que podemos detectar como mudança 
nos projetos políticos desta esquerda é, pois, uma manifestação desta transfor-
rnação histórica mais profunda. O aspecto mais essencial da reviravolta no 
projeto político reside nisto: o trabalho de organização política independente 
dos trabalhadores foi abandonado e substituído pelo seu contrário, isto é, pelo 
trabalho de desorganização da classe em favor de governos e políticas em 
nome "de todos". De um projeto, mesmo difuso, de mudança da ordem, pas-
sou-se para um projeto de mudança dentro da ordem. 

A ressignificação das categorias gramscianas expressa esta reviravolta na 
relação dos intelectuais petistas com a luta de classes. No discurso político, 
esta mudança aparece como o apagamento das referências à classe traba-
lhadora e à luta de classes, substituídas por noções de extração liberal. É o 
caso, por exemplo, do conceito de cidadania, entendido como direito a ter 
direitos. A igualdade formal, pressuposta por esta formulação, figura, agora, 
como limite último da ação política desta esquerda. O fato de que esta 
igualização formal esconde a reprodução da desigualdade real desapareceu 
do campo de preocupações daqueles intelectuais. 

Há ainda duas coordenadas históricas mais amplas que precisam ser con-
sideradas na tentativa de interpretar a reviravolta teórico-política dos inte-
lectuais de esquerda. A primeira é a dinâmica mundial da luta de classes nas 
últimas décadas do século XX. É preciso levar em conta o processo pelo qual 
foram criadas as condições históricas de refluxo das classes subalternas e de 
ofensiva da classe dominante, porque esta dinâmica produz efeitos importan-
tes sobre a luta política e suas representações. O "poder de sedução" da visão 
burguesa de mundo sobre estes intelectuais está conectado a este movimento. 
Em segundo lugar, é imprescindível compreender o processo de recomposição 
da hegemonia burguesa no Brasil pós-ditadura militar. E este reordenamento 
que, nos anos 1990, cria a possibilidade e impulsiona a organização de um 
bloco político comprometido com a dominação burguesa mas soldado pelo 
discurso anti-neoliberal. Se a ala direita do partido orgânico do capital passou 
a articular-se em torno das forças que viabilizaram os projetos neoliberais, sua 
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ala esquerda, como em vários outros países, recorria ao anti-neoliberalismo. O 
projeto do campo majoritário do P1 sinalizando com a idéia de que "um outro 
capitalismo é possível", se apresentava como urna alternativa ao neoliberalismo, 
isto é, corno um projeto burguês alternativo. Seu propósito era o de, atuando 
como intelectual orgânico da classe dominante, constituir-se como a ala esquerda 
do partido orgânico do capital. 

A releitura de Gramsci e a "depuração" das suas categorias documenta 
esta transição vivida pelos intelectuais de esquerda, que passaram da luta 
contra-hegemônica da classe subalterna para a condição de funcionários da 
hegemonia burguesa. Como operadores políticos desta hegemonia, sua tare-
fa principal passou a ser conquistar e manter a adesão dos coletivos de tra-
balhadores organizados sob sua influência para o velho projeto de colabora-
ção de classes. Em nome da cidadania e de governos "para todos", no entan-
to, o velho é apresentado como se fosse uma autêntica novidade. 

Resumo: A partir da análise de textos produzidos por autores vinculados 
a duas organizações políticas que vieram a compor, na década de 1990, o 
chamado campo majoritário do P1, o artigo aponta e discute a mudança de 
significado operada sobre algumas categorias teóricas gramscianas, com ên-
fase para a de hegemonia. A análise propõe interpretar estas mudanças como 
parte da reviravolta teórica e política experimentada por aqueles intelectuais 
no curso do seu deslocamento no campo da luta de classes. 

Abstract: Departing from the analysis of texts produced by authors Iinked 
to two political organisations that in the 1990's converged to form the so-
called majority field of the P1 (Brazilian's Workers Party), this article point 
out and discusses the changing of significance that some theoretical 
Gramscian categories have undergone, emphasising the concept of hegemony. 
The analysis intends to interpret these modifications as part of a huge both 
theorctical and political inversion suffered by those intellectuals in their 
displacement in the class-struggle field. 
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