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O novo livro de José Paulo Netto, como o autor mesmo adverte, é para os que não se arrepen-
deram. Se por um bom tempo uma parte da esquerda brasileira padecia de um marxismo envergonha-

do, o quadro hoje sugere ser ainda pior, pois o panorama daesquerdaestá marcado por um marxismo 

arrependido. O que se mostra hoje hegemônico é "substituir a exigência da supressão da propriedade 

privada dos meios fundamentais de produção pelo controle social do mercado, deslocar as 'velhas' 

concepções das lutas de classes pelas 'novas' lutas sociais moleculares, enfim propor, em lugar do 

'ultrapassado' projeto revolucionário, a constituição de um novo contrato social" (p. lO). 

Em função da fortíssima contra-revolução assistida desde o último quartel do século passado 

e da decorrente capitulação intelectual,José Paulo Netto objetiva, com esta obra, "facilitar o 
encontro do leitor que quer liberar-se do marxismo em penitência através de alguns autores e 
textos da tradição marxista que, na sua diversidade, possuem um denominador comum: não se 

escusam por se inscreverem impenitentemente na cultura revolucionária" (p. 10- 1 1). 

Com esse propósito, o livro reúne uma coleção de nove ensaios mais um apêndice publicados 

esparsarnente entre 1982 e 2002. O autor dedica os quatro primeiros ensaios às obras de Marx 

e/ou Engels, em particular seus textos de juventude: desde a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel 

(1843) até o Manifesto Comunista (1848), passando pela Situação da Classe Trabalhadora na 
Inglaterra (1844) e Miséria da Filosofia ( 1847). Na seqüência, merecem atenção Lenin, Lukács e os 

brasileiros Astrojildo Pereira, Nelson Werneck Sodré e Florestan Fernandes. O livro termina com 

um apêndice sobre a leitura de Boaventura de Sousa Santos da obra de Marx. 

No contexto geral, é uma obra valiosa, com inúmeras partes sugestivas e coerentes com seus 

propósitos. No entanto, o livro contém alguns limites que talvez se expliquem por sua origem. 

Considerando a trajetória e competência do autor, talvez o leitor fique um pouco frustrado pela 
pouca pretensão de alguns ensaios. Neste quadro se situam as partes dedicadas a Astrojildo 

Pereira, NelsonVerneck Sodré e Lenin. 

Principalmente no ensaio dedicado ao fundador do Partido Comunista Brasileiro (PCB), o 
autor não equilibra convenientemente as doses de informação e análise, com prejuízo do 
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segundo em relação ao primeiro e acaba se limitando a traçar um breve histórico e perfil 
intelectual de Astrojildo. 

No texto sobre Sodré, após uma breve biografia, agora já encontramos um problema a ser 

resolvido: por que uma obra de tal envergadura é tratada com desprezo pelo meio acadêmico? A 
resposta de José Paulo Netto se concentra no corporativismo acadêmico e no sectarismo político. 
O primeiro pelo fato de Sodré ter feito toda a sua produção intelectual por fora da academia, sem 

fazer "a menor concessão aos ritualismos da Universidade" (p. 192). O segundo motivo se inscreve 
pela adesão à via democrática para a revolução brasileira e suas convicções socialistas. O autor 

reconhece que a obra de Sodré não está isenta de problemas, mas que justamente o muro de 

preconceitos criado em torno de sua obra teria impedido que estes problemas aparecessem e que 

hoje tivéssemos melhores condições para uma avaliação mais séria 

É bem provável que o autor tenha identificado bons motivos para o "ostracismo" da obra de 

Sodré em relação às Universidades. No entanto, parece que uma resposta mais completa não 
poderia prescindir de colocar na posição central a relação de tal fato com os resultados do 

conhecido debate em torno do caráter da formação social do Brasil. O que se estranha é o fato 
deJosé Paulo Netto ter dedicado apenas umabreve nota ao assunto. Uma vez que a tese da 
existência de relações feudais no campo acabou servindo de justificativa para uma política nacio-

nalista e de conciliação de classes por parte do PCB, e na medida em que esta tese produziu 
resultados trágicos para a esquerda brasileira e foi fortemente criticada, Sodré também sofreu 
seus respingos mesmo não sendo responsável pelo uso que aquele partido fez. 

Ainda assim, este ensaio reserva uma boa surpresa ao final, com avalorização da originalida-
de de Sodré no estudo que faz sobre a literatura brasileira, uma vez que é um dos primeiros 

historiadores a "pensar a literatura não só como fenômeno histórico-social, mas ainda como 
fenômeno de uma especificidade imanente e irredutível" na qual "a sua elucidação demanda o 
resgate de mediações só acessíveis à pesquisa cujo suposto seja a irredutibilidade do valor estético 
à gênese histórica (ou a não derivação do primeiro da segunda)" (p. 196). 

Ainda neste grupo de ensaios menos pretensiosos, o dedicado a Lenin consiste em uma boa 

apresentação de O Estado e a Revolução. O mérito maior deste ensaio é ode ter recuperado um 

autor cadavez mais ignorado e, principalmente, ode ter recuperado a obra que coloca a constru-
ção da ditadura do proletariado como seu problema central. Lenin talvez só não tenha sido 

completamente esquecido por boa parte da esquerda brasileira (e mundial) e pelo meio acadêmico 

por causa de sua teoria sobre o imperialismo, que ainda hoje parece receber algumas visitas, nem 

que seja para mostrar a sua suposta insuficiência frente ao conceito (?) de globalização. Afora esta 

dimensão da extensa obra de Lenin, o que se tem é um profundo silêncio que talvez demonstre mais 
desconhecimento do que propriamente uma consistente avaliação de seus limites. 

Os dois melhores ensaios do livro são sobre Lukács e Boaventura de Sousa Santos. O 
primeiro, de excelente qualidade, trata a tese central do texto com grande propriedade e aborda 
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com maestria o debate intelectual sob a perspectiva da luta de classes, o que justifica plenamente 

o subtítulo do livro (Contribuição à história das idéias marxistas). 
O título do ensaio é igualmente sugestivo (G. Lukócs: um exílio na pós-modernidade) e não deixa 

dúvidas em relação ao propósito do texto: o porquê do esquecimento do autor frente aos estudos 

contemporâneos. José Paulo Netto destaca que a explicação geral deste fenômeno pode ser dada 

em função da "cultura contra-revolucionária" do momento. No entanto, o autor lembra que isso 

não é suficiente, umavez que nem todos os autores marxistas estão passando por uma negação de 

sua obra (Gramsci) e mesmo o Lukács das décadas de 19 lO e 1920 (com Teoria do romance e 

mesmo História e consciência de c/asse) ainda é uma referência para as ciências sociais. 

O problema maior consiste nas obras a partir de meados de 1930, principalmente Estética e 

Onto/ogia do ser social, quando ocorre o "giro ontológico" de Lukács. Segundo o autor, o ambiente 

cultural contemporâneo, tanto nacional quanto internacional, é marcado por um "novo 

irracionalismo", que se baseia em dois vértices: a negação da perspectiva de totalidade e o debate 

sobre a crise de paradigmas. É neste quadro cultural, que nega, além de outras coisas, o trabalho 

como categoria central na sociabilidade humana (em favor da "sociedade pós-industrial") bem 

como a história como processo, que Lukács se encontra como um verdadeiro estranho. 

Mesmo não se podendo considerar o pensamento pós-moderno de modo homogêneo, 

parece ser ele que concentra os maiores pontos de colisão com a obra de Lukács. São justamente 

estes pontos que José Paulo Netto levanta e procura mostrar que isto se associa "a uma concep-

ção clara e grosseiramente idealista do mundo social ( ... ). Nas construções pós-modernas, a 

realidade da ordem burguesa contemporânea deriva do dinamismo interno da razão 

incondicionada" (p. 158). 

Politicamente, suas conseqüências não são sutis, umavez que "ao creditar à razão a realidade 

histórico-social contemporânea, o que fica na sombra é a ordem do capital, com a dominação de 
c/asse da burguesia" (p. 158). E mesmo entre os "pós-modernos de oposição", sua inofensividade 

frente à ordem do capital "é tão mais cristalina quanto mais 'radicais' (e menos politizados) são 

os 'discursos' que as atualizam" (p. 159). 

Por sua vez, o ensaio sobre Boaventura de Sousa Santos é uma análise do livro Pe/a mão de 
4/ice. O social e o político na pós-modernidade, mais particularmente os dois primeiros capítulos 

econômicos da primeira parte do livro. O propósito de José Paulo Netto é contestar a leitura 

que o pensador português realizou da obra de Marx, bem como do balanço que fez do marxismo 

no século )(X. 

Para que não haja mal entendidos, é importante esclarecer que quando se fala em contestar 

a leitura que Sousa Santos faz de Marx não significa que José Paulo Netto trava com o autor um 

debate dogmático, daqueles que se recorre a citações com argumentos de autoridade. Seu 

objetivo é diverso: de um lado, procura identificar as contradições dentro do próprio discurso de 

Sousa Santos; de outro, os limites do Marx que é construído em Pe/a mão de A/ice. 
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Toda a discussão do livro de Sousa Santos gira em torno de dois elementos que marcam o fim 

do século XX: a transição epistemológica e a transição societal. O balanço da obra de Marx 

nesse livro consiste em avaliar o que permanece e o que está superado frente a este quadro. Em 

poucas palavras, trata-se, portanto, de perguntar o que Marx poderia ajudar na transição 

paradigmática e na construção da sociedade pós-moderna. Uma vez definido o campo em que 

se dá o debate, não é difícil imaginar a conclusão a que chega Sousa Santos. 

A crítica de José Paulo Netto pode ser sintetizada da seguinte maneira: o Marx de Sousa 

Santos aparece como um autor indiferenciado da tradição dos pensadores burgueses do século 

XIX. Aparece como um autor portador do mesmo modelo de cientificidade do período e, 

justamente por isso, o pensamento de Marx é entendido sempre de modo compartimentado. 

Não é por acaso que Sousa Santos seleciona a "sociologia de Marx" para proceder ao seu 

balanço, como se também pudesse existir uma "economia" ou "filosofia". 

Essa redução da obra de Marx a um positivismo pré-durkheimiano talvez possa ser compre-

endido a partir do fato de que o pesquisador português ansiava em separar o aspecto "científico" 

da obra de Marx do seu lado utópico (leia-se revolucionário). O irônico é que mesmo realizando 

tal purificação, Marx ainda teria se mostrado incompetente para os desafios epistemológicos do 

presente. O compreensível e previsível é que mesmo o "Marx sociólogo" inventado por Sousa 

Santos termina sendo rechaçado, sem uma abertura de diálogo com o Marx crítico do positivismo 

da economia política clássica, do cientificismo de Kant e da mistificação da lógica em Hegel, ou 

seja, do Marx cuja teoria social tem um caráter unitário, totalizante e revolucionário. 

No que se refere aos quatro ensaios dedicados a Marx e/ou Engels, vale ressaltar a grande 

qualidade do texto que trata sobre o Manifesto Comunista, mas o que merece mais destaque é o 

primeiro, que analisa a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Este texto, escrito em 1843-44, 

marca um ponto de inflexão do pensador alemão. Segundo José Paulo Netto, por meio da crítica 

a Hegel, Marx começa a romper com a filosofia enquanto pensamento especulativo e, mesmo 

sem ainda constituir uma nova concepção teórico-metodológica, instaura um novo estatuto de 

reflexão para o ser social, entendendo que os problemas filosóficos devem ser resolvidos no 

âmbito da práxis. Em resumo, o Marx filósofo dá espaço ao da teoria social. 

Além da tese ser interessante, o autor chama ainda mais atenção com sua argumentação a 

respeito desta inflexão. Iniciaimente, José Paulo Netto se pergunta porque a crítica à concepção 

de Estado de Hegel possibilitou esta inflexão e, além disso, compara a crítica de Marx com a de 

seus contemporâneos, como Ruge e Feuerbach, para entender o que levou o primeiro a uma 

posição original frente aos demais. 

Levado a estudar o Estado em função de sua experiência com a Gazeta Renana, desde cedo 

Marx indica diferenças com os hegelianos de esquerda (por exemplo, Marx nunca nutriu ilusões de 

que o Estado prussiano poderia ser reformado com Guilherme IV). A crítica de Marx não 

consiste em uma avaliação parcelada de Hegel: crítica do sistema filosófico de um lado e crítica 
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do Estado de outro. De modo distinto, Marx entende a filosofia do Estado de Hegel como parte 

constituinte do próprio objeto no sistema hegeliano. Na medida em que Marx denuncia o caráter 
mistificador da concepção de Estado em Hegel (por tomar o Estado Moderno como essência do 
Estado), ao mesmo tempo elucida a mistificação de toda a filosofia hegeliana. Neste sentido, 

diferente de seus contemporâneos, Marx realiza uma crítica totaiizante e unitária da concepção 
de Estado de Hegel e mesmo de seu sistema filosófico. É isso que permite a Marx conduzir a 
análise do Estado para fora do âmbito jurídico enquanto que Ruge, por exemplo, insistia em 

explicar o funcionamento do Estado a partir de suas instituições políticas. Neste sentido, apenas 
em Marx a crítica política se converte em crítica social. 

O ensaio sobre Florestan Fernandes, por sua vez, tem como propósito analisar como e 

porque este autor incorpora o instrumental teórico marxiano e do marxismo, em especial Lenin 

e Trotsky. É um ensaio bastante consistente e que perfaz a trajetória intelectual de Florestan 
vinculada ao contexto histórico brasileiro. A única ressalva que se faz necessária é que José Paulo 

Netto resolve rapidamente o conflito que ele mesmo aponta entre o "Florestan sociólogo" e o 
"Florestan socialista". Como se sabe, é justamente este ecletismo do maior representante da 

sociologia brasileira um dos pontos de maior crítica sobre sua obra. ParaJosé Paulo Netto, no 
entanto, esta articulação foi resolvida de modo positivo na medida em que sua formação socio-
lógica se estabelece na "condição de fontes subsidiárias e subalternas" (p. 209). 

No entanto, para ser justo, o enfoque central do texto caminha em outro sentido, embora 
correlato. Em função do golpe militar de 1964, caracterizado pelo pesquisador paulista desde 
logo como contra-revolução burguesa, coloca-se a necessidade de compreender tal ação da 
burguesia e as possibilidades e caráter de uma revolução proletária. 

Para além de um simples plano de estudos, é este contexto histórico que faz com que 
Florestan se visse praticamente obrigado a se debruçar de modo sistemático sobre a obra de 
Marx. Justamente por isso, o "Marx de Florestan", segundo José Paulo Netto, sempre foi visto e 

apreendido como teórico da revolução. Deste modo, também demonstrando uma forte influên-

cia de Lenin e contrastando com as teses etapistas da revolução, o primado da política molda o 
marxismo nascente de Florestan. 

O que resultou desta visão foi localizar como central em sua investigação a constituição do 

sujeito revolucionário, principalmente como resultado da difusão da doutrina socialista entre os 

trabalhadores. É como se pudéssemos dizer, com riscos de redundância, que a preocupação de 

Florestan girava em torno da necessidade de "politizar a revolução", ou seja, a necessidade de 

uma "contínua e constante clarificação das condições reais das lutas de classes, a definição dos 

interesses estratégicos da classe revolucionária, a projeção e a prospecção teóricas das alterna-

tivas em jogo etc. Vale dizer: a atualização da consciência da classe revolucionária" (p. 221). Em 
poucas palavras, o modo de constituição do sujeito revolucionário em Florestan estava condicio-

nado ao que José Paulo Netto denominou criativamente de pedagogia socialista. 
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Por fim, como nos informa o próprio José Paulo Netto, a postura inconteste em defesa de 
um projeto revolucionário aparece como o fio que articula todos os autores aqui abordados. 
Além deste, no entanto, um outro elo se apresenta mais claro para o leitor ao final do livro. 
Talvez à exceção de Astrojildo Pereira e Lenin, os demais autores aqui abordados são analisados 
igualmente em momentos importantes de inflexões e rupturas teórico-políticas. A trajetória de 
Marx, Engels, Lukács, Sodré e Florestan demonstram isso e José Paulo Netto procura explicar 
esta mudança não apenas como influência da luta de classes, mas como um elemento da própria 
realização da luta de classes no campo da teoria. Em função disso, por conta própria poderíamos 
fazer um acréscimo justo no subtítulo da obra: "contribuição marxista à história das idéias 
marxistas". 

R 
E 
S As rosas e os Cadernos: o pensamento 
E  N dialogico de Antonio Gramsci. 

•  : .  ,2OO4 

Mcos DEL Roio 

PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTIcA DA LJNESP (cA\wus DE MARÍLIA) 

Giorgio Baratta é muito mais do que um professor universitário de qualidade e de renome. 
É um organizador da cultura, no mais amplo sentido da expressão, apaixonado pelo Brasil e por 
tudo que há de criativo e espontâneo na cultura i nternacional-popu lar, pois entende que os 
elementos de resistência e de luta contra o domínio do capital, num momento histórico de 
derrota do movimento socialista dos trabalhadores, devem ser pesquisados na dimensão inter-
nacional do vínculo entre os povos. 

O encontro de Giorgio Baratta com a teoria política e com a obra de Antonio Granisci, para 
quem não tinha vínculos originais com o Partido Comunista Italiano (PCI), ocorreu de modo 
quase que fortuito em um seminário realizado na Alemanha para discutir os eventuais pontos de 
convergência entre Rosa Luxemburg e Gramsci. Eram os tempos da grande efervescência social 
e cultural que marcaram os anos 1960. As lições com Valentino Gerratana aproximaram de vez 
Giorgio Baratta da riquíssima reflexão de Antonio Grarnsci. Além do livro objeto desta resenha, 
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Baratta organizou importantes eventos, produziu trabalhos audiovisuais e teatrais abordando a 
obra de Grarnsci. É também o grande mentor da International Gramsci Society. 

O livro As rosas e os Cadernos foi publicado na Itália em 2000 e a idéia da sua tradução no 
Brasil foi quase imediata, mas as peripécias foram tantas que só agora temos o volume em mãos, 
traduzido por Giovanni Semeraro e publicado por Antônio de Paulo na DP&A. O título do livro 
remete ainda à lembrança de que as origens do interesse de Baratta pela produção de Gramsci 
encontra-se no nexo entre Rosa Luxemburg e Gramsci. Ambos esses revolucionários, quando 
aprisionados, dedicaram-se a cultivar rosas, uma forma simples de dizer que a beleza e a espe-
rança poderiam lutar para sobreviver nas mais duras condições e que resistir à guerra imperialista 
e ao fascismo era uma razão pra se viver intensamente. 

Tanto nos Cadernos quanto nas Cartas, Gramsci é um intelectual de pensamento dialógico. 
A arte de dialogar com os seus interlocutores mais próximos, familiares ou companheiros de 
partido, ou com expoentes da alta cultura burguesa, é uma marca da dialética de Gramsci. A 
original formação em lingüística e a influência da dialética de Croce particularizam a dialética de 
Gramsci e propõem desde logo o tema da "tradução". Nos Cadernos, precisamente, com a 
lingüística de Bakhtin se faz a tradução da filosofia de Lenin. 

Para Baratta, os Cadernos do cárcere expressam uma linguagem original sob a forma de uma 
"filologiavivente", de uma "paixão racional", que só pode ser dialéticae dialógjca. Acomplexidade dos 
Cadernos sugere mesmo um método de exposição reticular e espiralada por dentro de um labirinto. 
Baratta procede a uma leitura genética e diacrônica dos Cadernos, de acordo com as tendências mais 
recentes de interpretação daobragramsciana. Dentro desses pressupostos metodológicos e com a 
claravisão de que a "filologiavivente" dos Cadernos deve ser respeitada paraser compreendida nasua 
inteireza e que também o seu programa é móvel, Baratta localiza a chave de leitura dos Cadernos 
numa categoria muito pouca clara, quase fluida, que é o "espírito popular criativo", uma expressão 
utilizada por Gramsci episodicamente ainda antes do início da redação dos Cadernos. 

O "espírito popular criativo" seria a irrupção das classes subalternas na História num mo-
mento de saturação do "senso comum", de crise do catolicismo e de progresso intelectual das 
massas, que tendem então a forjar uma direção consciente rumo a autonomia de classe e a 
disputa pela hegemonia, quando então o "povo"se dissolveria na "sociedade civil". Há aqui a 
permanência de um nexo com Rosa Luxemburg na valorização da atividade espontânea das 
massas. O espontaneísmo, no entanto, não pode se esgotar em si mesmo, mas deve ser a base 
sobre a qual se conforma auto-atividade e a auto-organização das massas, sobre a qual se forma 
a autonomia e a consciência revolucionária de classe. Deve ser também a base sobre a qual se 
formam os intelectuais orgânicos da classe operária em disputa pela hegemonia. 

Vistos como uma "filologia vivente", que segue o estímulo do "espírito popular criativo", os 
Cadernos de Gramsci tem na leitura feita por Baratta uma opção que só pode ser dialógica e 
fragmentária, até como forma de destacar a profundidade dialética. Não parece ser útil ou 
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possível uma leitura sistemática, que poderia incorrer nas insuficiências apontadas por Gramsci 

sobre Bukhárin. 

Mas Baratta percebe também que para além dos projetos de trabalho mutáveis de Gramsci, 
o primeiro caderno tem o significado de um programa maior e também de uma síntese, assim 

como a correspondência do cárcere é um complemento indispensável. O labirinto espiralado dos 

Cadernos tem uma primeira planta no Caderno 1, mas algumas pistas importantes podem ser 
localizadas na correspondência carcerária. 

Desde cedo pode ser percebido uma ampliação e um aprofundamento na compreensão da 
questão meridional. Não só porque a "questão meridional" italiana passaaser muitas, devido à 

diversidade e heterogeneidade dessa região, mas também porque só pode ser devidamente 
compreendida em relação ao "americanismo", aquilo de mais avançado e progressivo que o 

capitalismo imperialista era capaz de conceber. Mais, a "questão meridional" tem o seu desdo-

bramento último nos processos de "revolução passiva", induzida na Itália, primeiro como 
Risorgimento, por conta do impacto da revolução francesa, e depois como fascismo, pelo 

impacto da revolução russa e da insurgência operária no "biênio vermelho" (1919-1920). 

A análise de Baratta não se restringe ao texto de Gramsci, nem se limita ao tempo de 
Gramsci ou mesmo ao campo teórico do "marxismo". Parte de um problema teórico e político 

fundamental que é a elucidação das contradições no seio do povo—problema posto por Lenin e 
Mao - para alcançar o horizonte da unificação do gênero humano no comunismo. 

As mediações dialéticas, no entanto, são muitas, assim como são as angulações dos problemas. 

O povo (com seu espírito criativo espontâneo) pode ser um conjunto de indivíduos que se faz 

Estado nacional ou pode ser o conjunto das classes suba]ternas de um Estado-nação já formado. O 

primeiro caso se expressa quando um povo dMdido ou submetido à dominação colonial se insurge 
em busca da autonomia e da independência nacional. No segundo caso, o povo é constituído pela 

classe operária e seus aliados do mundo do trabalho. Mas o povo se faz sociedade civil quando 

disputa a hegemonia e se propõe a fundar um novo Estado. Isso ocorre quando a classe operária e 

seu arco de alianças são capazes de controlar a produção e de criar instituições sociais e culturais 

próprias. Nesse caso sociedade civil é infraestrutura e supraestrutura ao mesmo tempo, é uma 

totalidade sob aformade um bloco histórico, que constrói e se manifesta como uma identidade 

nacional-popular. Logo, um povo que se faz Estado ocupa um território e funda uma base produ-

tiva, estabelecendo peculiaridades regionais e culturais, mas também uma posição geopolítica. 

Assim, o nacional-popular em Gramsci deve ser visto como a formação social na sua totali-
dade que parte dos fundamentos econômico-sociais, não como mera cultura, ainda que o nexo 
cultura popular/ alta cultura seja um momento decisivo para a proposição de uma nova hegemonia. 
Mas o nacional-popular tampouco pode ser dissociado do internacional-popular e dageopolítica. 

Isso significa que os problemas nacionais italianos, a questão meridional antes de tudo, mas 
também o fascismo, não podem ser compreendidos e resolvidos fora do contexto da revolução 
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socialista internacional eclodida na Rússia e do americanismo, do mesmo modo que o Risorgimento 
só pode ser compreendido no contexto da Revolução Francesa. 

O alargamento davisão é então indispensável. É preciso saber as origens e os fundamentos da 
hegemonia americana. O americanismo é a alma que habita o corpo do fordismo, mas o 
pragmatismo dá movimento a esse conjunto. O contato com o mundo natural, a valorização da 
ciência e da técnica explicam o por quê de uma nova hegemonia dentro da época imperialista. O 
americanismo aponta para um novo patamar de luta da classe operária, favorável na medida em 
que a centralidade se encontra na fábrica e numa fábrica que incorpora a ciência e a técnica. Por 
certo, o americanismo e a organização "científica" do trabalho ampliam a produtividade, au-
mentam a qualificação científica do trabalhador produtivo, mas, seguindo a lógica do capital, 
amplia a alienação e a exploração. De todo o modo, a chave da luta pela emancipação do 
trabalho se posta em um nível superior, tornado mais difícil pela exacerbação do controle técnico 
e ideológico das forças do trabalho, mas com um potencial emancipatório maior, dado o nível de 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e da ciência. 

A análise do americanismo atravessa o conjunto dos Cadernos e indica as dificuldades que 
afetam a União Soviética staliniana, represadaem uma situação "econômico-corporativa", assim 
como a Itália submetida ao fascismo. Decerto, comparativamente, o liberalismo apresentava 
ainda uma vantagem objetiva na configuração da hegemonia burguesa. 

A avaliação do americanismo aponta pra o futuro, aponta antes de tudo sobre o que veio a 
prevalecer no século XX, mas isso não é suficiente. É preciso também saber das razões do atraso 
da Itália, da origem da questão meridional e do por que essa deve se internacionalizar. Essa é uma 
pesquisa que envia Gramsci a um encontro com Maquiavel e com Leonardo: um organiza a "nova 
ordem" o outro desenvolve o método científico experimental, ambos derrotados. A impossibi-
lidade manifesta da construção de um Estado "nacional" na Itália do século XVI, conforme a 
prefiguração de Maquiavel, mostrou que esse foi, ao fim das contas, um "jacobino" ivant Ia Iettre. 

Não foi pelo renascimento italiano, atado a ordem feudal, mas pela reforma protestante que a 
organização do poder do capital encontrou passagem. Não só na Europa do Norte como nos 
Estados Unidos. A revolução francesa, no entanto, foi o grande fenômeno histórico que possibi-
litou a difusão da ordem política e econômica propícia ao domínio do capital. 

A explicação do atraso relativo da Itália e a "questão meridional" ganham uma nova dimen-
são, ao perceber-se que o "Risorgimento" (ou seja, a revolução burguesa italiana) é produto da 
derrota da "jacobinismo" de Maquiavel e também da derrota do jacobinismo reflexo do movi-
mento nacional popular do XIX. Assim, a "questão meridional" na atualidade políticavivenciada 
por Gramsci é muito mais que uma "questão nacional". Ganha uma nova particularidade sob o 
fascismo, mas também na relação estabelecida com o contexto mundial orientado pelo 
americanismo e pela revolução russa. A concepção estratégica da aliança operário-camponesa, 
proposta por Lenin, é "trad uzida" para a Itália, com a inclusão da questão católica e do padrão 
técnico-científico e de emancipação política atingido pelo americanismo. 
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Assim como Maquiavel foi um jacobino que precedeu o seu tempo ao fazer uma crítica laica 
da Igreja e antecipar a necessidade da fundação de um novo Estado, no século XIX, a crítica 
radical da ordem burguesa e a prefiguração da humanidade emancipada no comunismo foi feita 
por Marx. No início do século XX a Filosofia prática do comunismo começou a ser realizada por 
Lenin. Essas as referências essenciais de Gramsci para fazer a crítica da Filosofia e da Política que 
preservavam a ordem do capital na Itália e no mundo. 

A segunda parte do livro de Baratta é dedicado especificamente aos cadernos de Filosofia. É 
nesse momento que a dialética gramsciana se faz mais clara e ainda mais complexa, com a 
tentativa de captação do ritmo do pensamento de Gramsci, quase como se seguindo uma 
sonoridade musical. A filosofia de Gramsci, como Marx, busca a superação da Filosofia 'clássi-
ca", não pode ser sistemática se quer ser dialética. Gramsci dialoga com Croce, a principal 
referência intelectual que sedimenta o domínio do capital na Itália e que valoriza a "revolução 
passiva", que a reproduz e amplia. Mas Gramsci também dialoga com Bukhárin, exemplo de 
filosofia sistemática que neutraliza a crítica dialética e o potencial revolucionário posto na crise 
do "senso comum". Para Gramsci o essencial é a promoção do progresso intelectual de massa, 
a fim de que a crítica filosófica da filosofia se torne força ativa, se torne práxis coletiva 
emancipadora. Em Gramsci, porém, há um aprofundamento do nexo entre produção e cultura, 
sem o qual não pode ser pensado o tema da hegemonia. 

Percebe-se então, seguindo Gramsci nas belas páginas escritas por Giorgio Baratta, que o 
revolucionário comunista, ainda que encarcerado, se desloca no tempo e no espaço, dialoga com 
o passado da Itália, concebe a modernidade do americanismo, as potencialidades e limites da 
revolução russa, sempre como meio de escapar da prisão fascista e contribuir para a filosofia da 
práxis. Recupera o seu passado na Sardenha, dialoga consigo mesmo, procurando o 
autoconhecimento (como na lição de Sócrates). 

Mas qual a atualidade de Gramsci? Granisci pode viajar ainda para o nosso tempo como um 
testemunho útil pra a construção do futuro? Pode ajudar a compreender a "globalização"e o 
pós-fordismo? Pode ainda ser um avatar da revolução comunista no século XXI? Ou ainda 
melhor: Gramsci pode ser "traduzido" para outros espaços e tempos, para outras realidades e 
culturas? Baratta, com aajudae amparo de Grarnsci, tenta pensar para além de Gramsci afim de 
indicar alguns elementos fundamentais para a crítica do atual estado de coisas da humanidade. 

Indispensável nesse empreendimento é refletir ainda sobre a hegemonia do americanismo no 
inteiro século XX e como avança para além do próprio fordismo. Gramsci supunha a necessidade 
da classe operária se apropriar da racionalização e do conhecimento científico embutido no 
processo produtivo da forma americanista-fordista para transformá-la numa forma de transição 
muito superior àquela desencadeada pela revolução russa, mas que se exauriu nos seus próprios 
limites históricos. Uma forma de transição que exige o estabelecimento de um vínculo claro entre 
democracia e revolução socialista, a democracia como terreno da distinção e da luta pacífica e 
a revolução como terreno da contradição e da luta geral, possivelmente violenta. 
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Mas pensar com Gramsci na época da 'globalização" é pensar novamente e mais profunda-
mente como o trabalho pode se apropriar do conhecimento científico para fins emancipatórios. 
A necessidade de o operário buscar a auto-educação é mais premente nos tempos de pós-
fordismo do que era na época de Grarnsci, pois que a sociedade do trabalho é uma sociedade da 
aprendizagem permanente. E aprender em permanência significa também dialogar com outras 
culturas, com outras vertentes que tocam e dialogam com o marxismo de Gramsci. 

Por isso é que Baratta dedica uma justificada atenção a intelectuais contemporâneos humanistas 
críticos como Edward Said e Stuart Hall, ambos intelectuais migrantes, como Gramsci, de uma 
região periférica e submetida à impiedosa exploração colonial para os centros hegemônicos do 
poder e do pensamento imperialista (os Estados Unidos e a Inglaterra). Ettiene Balibar tenta pensar 
um mundo com tendência pós-nacional, enquanto Carlos Nelson Coutinho busca resgatar a noção 
de nacional-popular para as condições do Brasil. São todos exemplos de intelectuais que ajudam a 
carregar Grarnsci para o século XXI, ao refletirem sobre uma possível nova forma de hegemonia, 
por terem sido capazes de captar o pensamento dialógico de Antonio Gramsci, ainda que o 
pensamento vivo seja sempre um pensamento em aberto e em permanente construção. 

-i 

DENIS BERNARDES 

PROFESSOR no DEPARTAMENTO DE SERVIço SOCIAL DA UNI VERSIDAD FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 

Latifúndio, escravidão e monocultura exportadora, eis três elemento sempre associados à 
formação econômica e social do Brasil, nos estudos que se ocuparam do vasto período colonial 
e dos 67 anos de duração do Império. Impossível minimizar a importância e o significado da 
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presença destes três elementos nas determinações estruturais da formação social brasileira. 
No entanto, desde alguns anos, já tem sido reconhecido, também, que não é possível limitar 
a esses citados elementos as bases do processo histórico da nossa formação. Entre outras 
razões porque há diversidades de formações regionais que não se enquadram totalmente na 
existência destes três elementos. Além do mais, há questões sobre nossa formação social, cuja 
resposta não pode ser dada se nos basearmos apenas na existência e combinação do latifún-
dio, da escravidão e da monocultura. Uma destas questões diz respeito justamente ao assunto 
do livro objeto desta resenha: a formação, no Nordeste do Brasil, de uma camada de peque-

nos cultivadores e de trabalhadores "livres". Pequenos cultivadores cuja inserção econômica 
tem por base a produção de alimentos ou de matérias primas para um mercado que pode 

alcançar dimensões nacionais ou internacionais e que se formou "à margem" ou em disputa 

por terras com a grande propriedade escravista e monocultora. Questão que é também 
essencial para entendermos a diferenciação da formação regional do que um dia viria a ser o 

Nordeste, em face de outras regiões do país, especialmente no processo de liquidação do 
escravismo. Ou seja, quando da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, especial - 
mente se compararmos a velha área açucareira do Nordeste, com a nova área da expansão 

cafeeira, cuja expansão e dinamismo coincide, em grande parte, com a consolidação da 
ordem imperial. Na verdade, embora a sombra da Casa Grande e da Senzala, paire sobre uma 
vasta zona de nossa formação, esta sombra não foi a única a determinar alguns dos traços, 

hoje essenciais na identidade regional. Fenômenos como a existência do arraial de Canudos, 

da religiosidade popular das camadas rurais, inclusive com a devoção a figuras como o padre 

Cícero Romão ou frei Damião, o cangaço e a cada vez mais importante cultura musical do 
Nordeste, estão muito mais ligados a uma base histórica da pequena propriedade e de formas 
de relações sociais não escravistas, do que ao complexo da Casa Grande, da Senzala e do 
latifúndio. 

Todas estas considerações, um tanto quanto gerais, mas sobre alguns elementos centrais da 

formação social do Nordeste, têm, na verdade, o propósito de chamar a atenção para a 

importância do trabalho de Guillermo Palacios, originalmente uma tese de doutoramento, apre-

sentada no Departamento de História da Universidade de Princenton. Tese elaborada depois de 

longa pesquisa em dezenas de arquivos e bibliotecas no Brasil e no exterior e que, merecidarnen-

te, recebeu o premio javier Clavijero, no ano de 1998. 

Guiliermo Palacios não foi o primeiro a se ocupar da formação dos trabalhadores e campo-

neses do Nordeste do Brasil, mas foi quem mais aprofundou a história desta formação, quem a 

situou de maneira mais inovadora e ampla e quem sugeriu as pistas mais instigantes para estabe-

lecer as bases de uma cronologia desta mesma formação. 

Com solidez e elegância ele dialoga com a historiografia que o precedeu, sugere novas 

questões e traz elementos inteiramente novos, garimpados em uma documentação até 
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então desconhecida ou inexplorada. Um dos grandes méritos deste trabalho é o de ao 
mesmo tempo em que identifica e ressalta a formação e existência dos cultivadores livres, 
situá-los nas determinações mais gerais do sistema colonial, de sua ordem de poder, de sua 
dinâmica demográfica e de suas vinculações com a estruturação de uma ordem capitalista 
mundial, o que para o século XVIII, significa dizer, o surgimento e consolidação da Revolu-

ção Industrial. O autor não caiu na armadilha de postular a existência de uma economia 
camponesa autônoma, voltada para a mera subsistência e apenas com tênues e intermiten-

tes ligações com o mercado, seja interno, seja externo. Assim, a produção de alimentos, do 

algodão e do tabaco, através da pequena propriedade vinculava-a ao mercado e ao mesmo 
tempo a colocava em disputa com a grande propriedade pelo acesso aos fatores de produ-

ção. Disputa que envolvia também o uso das, então abundantes, matas alagoanas, 

pernambucanas e paraibanas. Sobre este aspecto, essencial também para os padrões de 
ocupação do solo que marcaram a formação social nordestina e que envolveram o Estado 

metropolitano e seus agentes, os grandes proprietários de terras e toda a franja de 

cultivadores pobres, Guillermo Palacios trouxe contribuições pioneiras e que, sem dúvida, 
suscitarão outros estudos. 

Uma das grandes contribuições historiográficas deste livro - mas de grande importância 
para o entendimento do presente, inclusive diante das atuais formas de luta de trabalhadores 

rurais e de pequenos produtores sem terra— está na identificação dos processos através dos 
quais a grande propriedade escravista conseguiu enfrentar sua transição para o trabalho "livre". 
Nas palavras do próprio autor: "Esses processos ( ... ) deram início nos albores do século XIX à 
transformação dos agricultores pobres autônomos - como grupo social - em moradores das 

plantações de açúcar e algodão, forçaram o êxodo de comunidades inteiras para a fronteira 
interior da Capitania - o que as separou dos mercados consumidores do litoral - e lançaram à 

marginalidade, à delinqüência e aos exércitos privados dos grandes proprietários milhares de 

agricultores pobres incapacitados de continuar sendo produtores autônomos que protagonizariam 
os conflitos que acompanhariam no Nordeste oriental a formação do Estado Nacional, um 

Estado criação de um projeto político institucional de classe que se baseava justamente na 

subordinação e na conversão dos agricultores pobres e livres no núcleo da força de trabalho para 

as plantações a partir de meados do século XIX". 

A importância deste livro para o conhecimento da formação social brasileira justifica plena-
mente sua tradução, permitindo que alcance um mais vasto público. Público que poderá consta-

tar a qualidade e o valor do trabalho realizado, mesmo que possa, também, como é natural, 

discordar de alguns pontos de vista do autor. 

Mas, não é recorrer a um lugar comum afirmar que todos os que se interessam pela história 

da formação social brasileira e, particularmente, da formação social do nosso mundo rural, em 

especial a partir do Nordeste têm neste livro um estudo de leitura obrigatória. 
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À esquerda da esquerda: trotskistas, comunistas e popu/istas no Brasil contemporâneo (1952-
1966), é originalmente a dissertação de mestrado do autor, produzida no âmbito do Departa-
mento de História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de 
São Paulo, sob a orientação da professora Zilda Márcia Grícoli lokoi, e que publicada em forma 
de livro, pela editora Paz e Terra, permite que um espectro maior de leitores possa ter acesso a 
significativa e consistente pesquisa que Murilo Leal pacientemente produziu. Ressalta-se aqui que 
a banca examinadora contou com a presença dos professores Marcelo Ridenti e Osvaldo Coggiola, 
reconhecidamente, dois dos mais importantes analistas da história da esquerda brasileira e 
mundial, respectivamente. 

Estudo relevante para uma melhor compreensão da história política do Brasil contemporâ-
neo, principalmente para todos aqueles que estão preocupados em entender a cena nacional para 
muito além dos holofotes da grande imprensa e do papel desempenhado pelos partidos e 
personagens da ordem, a vasta e diversificada pesquisa realizada pelo autor é fundamental. 

De fato, ao vasculhar os arquivos do DOPS, do Centro Mano Pedrosa (Cemap), abrigado no 
Centro de Documentação e Memória (Cedem), da Unesp, do Arquivo Edgard Leuenroth, da 
Unicarnp; dei. Posadas, em Roma e, além disto, realizar entrevistas com alguns protagonistas da 
militância trotskista que era impulsionada, no Brasil nas décadas de 1950 e 1960, pelo Partido 
Operário Revolucionário (POR), que estão vivendo e ocupando os mais variados papéis no país, 
na França, na Itália e também no México, Murilo Leal nos possibilita um profundo mergulho 
reflexivo sobre episódios tão significativos, quanto inquietantes como aguerra civil espanhola e a 
ascensão do stalinismo, na arena internacional e, na esfera local e regional, as vicissitudes que 
engendraram os golpes militares nos mais variados países da América Latina. 

Outro aspecto importante que vem à tona com a publicação do livro de Murilo Leal é o 
significado e a importância que alguns agrupamentos da esquerda brasileira deram aos debates 
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sobre os direcionamentos da economia implementados pelas Iideranças populistas e/ou nacional-
desenvolvimentistas representadas por nomes como juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e João 
Goulart, além de personagens como Leonel Brizola ejânio Quadros que assumiram um papel 
secundário neste processo. Segundo Murilo Leal: "As discussões do BLA [Burô Latino-Americano] 
sobre aAmérica Latina, em meados dos anos 1950, giravam em torno da caracterização da 'crise 
de crescimento' de sua economia com desdobramentos nas relações sociais. Uma resolução Sobre 
o Brasil, publicada em 1956, apontava um 'poderoso impulso de desenvolvimento industria], de um 
dinamismo crescente e agressivo' estimulado por uma ampliação do mercado interno. Este proces-
so estaria assentado em um 'combativo e amplo movimento de massas'. Avotação em Kubitschek 
teria sido 'uma derrota da oligarquia e do imperialismo e um triunfo das massas que impuseram 
candidatos que viam como continuadores de Vargas. A caracterização da 'crise de crescimento' foi 
aproveitada pelo POR para explicar os novos processos abertos com o governo JK. Estes são 
atribuídos às 'profundas transformações econômicas e socais que atravessou o Brasil durante e após 
alI Guerra' assim definidas: desenvolvimento daeconomia, progresso da indústria voltada para o 
mercado interno, concentração industria] em algumas grandes cidades, progresso do capitalismo no 
campo, surgimento de grandes fazendas capitalistas de café, algodão, cana de açúcar, desenvolvi-
mento e concentração de um proletariado urbano e rural, surgimento de novas formas capitalistas 
no interior do país e ampliação do mercado interno. A industrialização era uma necessidade, mas 
não podia ser realizada pela burguesia sob o regime capitalista, pois esta dependia do exterior para 
a obtenção de equipamentos e capitais, teria de construir uma vasta rede de transportes e eletrificar 
o país, e não teria capacidade. O impulso à industrialização com base nos empréstimos estrangeiros 
acentuaria o desenvolvimento desigual e unilateral da economia, drenando para o exterior somas 
crescentes." (p. 104-1 05.) 

Toda essa discussão é muito importante principalmente se quisermos entender melhor os 
descaminhos entre as perspectivas teóricas da esquerda e os graves desdobramentos da realida-
de política brasileira que se produziu, logo depois, com a decretação do golpe fascista-militar em 
1964. Neste sentido, ao analisar algumas experiências do movimento dos trabalhadores urbanos 
e suavanguarda política, com referências esparsas às lutas produzidas no campo e ao movimento 
estudantil, o trabalho historiográfico produzido pelo autor nos possibilita refletir sobre como o 
golpe militar de 1964 marcou um inquietante e macabro período nas relações entre o Estado, a 
sociedade civil e o movimento operário, que passou a ser tratado como uma questão de Seguran-
ça Nacional pelos golpistas. 

Evidentemente, o papel do regime militar não se limita ao seu caráter repressivo, truculento 
e intimidador. Este traduz, entre muitas outras coisas, uma busca de direcionamento daecono-
mia que engendrou o apologético "milagre brasileiro", que não é outra coisa do que um período 
marcado pela euforia, crescimento sem precedentes da dívida externa, índices estratosféricos do 
PIB e pela redução das taxas inflacionárias. 
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Os vários grupos e partidos de esquerda que atuavam de maneira diversificada na sociedade 
brasileira antes, durante e imediatamente depois do advento da ditadura militar; produzindo um 
discurso diferenciado quanto ao papel que deveria ser desempenhado pelo movimento operário, 

procuraram então analisar o significado desta nova etapa histórica e, assim, fundamentar sua 
trajetória política, quer seja produzindo ou aderindo à resistência armada e guerrilheira contra a 
ditadura, quer seja mergulhando num silencioso, profundo e invisível trabalho de organização 

operária nos locais de trabalho, constituição de oposições sindicais e que, politicamente, conver -
giram para a fundação do Partido dos Trabalhadores e também de outras organizações importan-

tes como a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Ao analisar a trajetória do POR, desde os seus primórdios na década de 1950 e o seu papel 

no debate intelectual e organizativo na esquerda brasileira, Murilo Leal nos mostra, com acuidade, 

não apenas como este pequeno agrupamento político de propaganda trotskista produziu suas 
idéias revolucionárias, criticou o stalinismo, valorizou a democracia socialista, combateu a pers-

pectiva reacionária do socialismo num só país e a degradante burocratização dos partidos 
operários, mas também cumpre um papel formidável ao resgatar, das névoas do esquecimento, 
a memória e o ponto de vista de inúmeros militantes das liberdades civis e da justiça social em 

nosso país. Homens e mulheres que ousaram navegar contra-corrente, desafiaram a arrogância 
e a truculência dos regimes militares e jamais serão lembrados pela história oficial. Aqui o 
trabalho de Murilo Leal nos emociona, mas nos mostra que uma outra historiografia também é 
possível. 
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