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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se pautou na corrente renovadora “gramsciana” do PCB, sua atuação 

política, o programa democrático amplamente defendido dentro e fora do partido, sua inserção 

na imprensa partidária e a formação da revista Presença de política e cultura. Para isso, 

partimos da hipótese de que tal corrente se debruçou na compreensão do Brasil, sobretudo nos 

anos 1970, momento de ascensão da recepção de Antonio Gramsci no Brasil, e em que as 

disputas internas do partido se acirraram após o relatório Kruschev, tendo culminado com a 

formulação da Declaração de Março de 1968, bem como na construção e realização do VI 

Congresso do PCB. É nesse contexto, que os renovadores assumem um espaço relativamente 

maior dentro do PCB.  

A expressão “renovadores” é utilizada pelo historiador Raimundo Santos (1979) e, 

enquanto renovação democrática, surge no ensaio “A democracia como valor universal” de 

Carlos Nelson Coutinho, publicado em 1979. Os renovadores se referem a dirigentes e a 

intelectuais, como Armênio Guedes, Aluísio Teixeira, David Capistrano Filho, João 

Guilherme Vargas Netto, Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna, 

Milton Temer, Sérgio Gomes, Gildo Marçal Brandão e Marco Aurélio Nogueira, dentre 

outros. Esse grupo de intelectuais se aproximava quanto à defesa de uma via democrática 

alternativa aos pressupostos da Terceira Internacional Comunista, nos quais se baseava o 

PCB.  

Dentre esses intelectuais, priorizamos os renovadores “gramscianos” Carlos Nelson 

Coutinho, Luiz Jorge Werneck Vianna e Marco Aurélio Nogueira. O conjunto das obras de 

Coutinho, Vianna e Nogueira formou o material instigante de crítica ao cenário político 

brasileiro durante e após o regime de 1964 e serviu, pois, de mote para nossas reflexões sobre 

suas aproximações do tema.   

Mais do que centrados na defesa de uma via democrática – como alternativa à tática 

de “guerra de movimento” e/ou de assalto imediato ao poder e enquanto críticos à concepção 

marxista-leninista, principalmente na interpretação sobre ela nos PC’s –, os renovadores 

“gramscianos”, com todos os seus limites, almejavam a democratização da sociedade 

brasileira, do próprio Partido Comunista Brasileiro e da formação intelectual da esquerda à 

luz de outras teorias marxistas. Destacamos, primeiramente, o pensamento político italiano, 

especificamente aquele denominado eurocomunismo; em segundo lugar, destacamos as notas, 

os Cadernos do Cárcere, do marxista sardo. A renovação se dá, pois, tanto no âmbito da 
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disputa política, quanto no âmbito do pensamento político, na relação entre teoria e prática e 

de outras teorias que foram traduzidas, tanto em língua, quanto em método e análise do real, 

para a compreensão do Brasil. 

A partir desse ponto, buscamos mapear um leque relativamente mais amplo de fontes 

de pesquisas, tais como as obras dos três autores destacados, a imprensa partidária, alguns 

exemplares (que não necessariamente correspondem ao período de origem e de término dos 

períodos) dos jornais Voz Operária (1967-1981) e, sobretudo, Voz da Unidade (1980-1991), 

menção à revista Temas de Ciências Humanas (1977-1981) e a formação da revista Presença 

de política e cultura (1983-1992), na qual foram analisados os artigos de Coutinho, Nogueira 

e Vianna, cuja defesa exaltava a pluralidade do periódico, embora esse fosse de forte 

influência gramsciana ou de “efeito gramsciano”.  

Devido à falta de maior clareza sobre algumas abordagens, elementos sutis e não tão 

sutis das disputas internas do partido, não necessariamente encontrados em algumas obras 

e/ou autores outros, foi necessário entrevistar três dos renovadores: Armênio Guedes, não 

necessariamente objeto deste estudo, mas que muito contribuiu com a sua lucidez e sua 

memória, em plenos 94 anos de idade; Marco Aurélio Nogueira; e Luiz Werneck Vianna.  

Infelizmente não foi possível contar com a entrevista marcada por volta de 

março/abril de 2012, de Carlos Nelson Coutinho, que de todo modo forneceu alguns subsídios 

e questões para que refletíssemos sobre este objeto. Isso se deu durante um diálogo informal 

na Escola Nacional Florestan Fernandes em junho de 2011, antes de sua conferência de 

encerramento do curso sobre Gramsci, e em um breve correio eletrônico relatando: “Cara 

Michele, só agora vi que você tinha mandado um e-mail com teu projeto. Não sei por que não 

o vi antes; talvez tenha chegado num dia em que chegaram muitos. Vou ler o projeto o mais 

rápido que puder e te darei minha opinião. Um beijo, Carlos Nelson” (19 de junho de 2011).   

 Tendo isso em vista, essa pesquisa foi divida em um panorama sobre a recepção e os 

usos dos conceitos de Gramsci no Brasil, que antecedem o período dos anos 1970. Ela 

remonta aos anos 1920-1930, contexto em que prevalecia uma figura moral do marxista sardo 

− a de vítima do fascismo, a meados dos anos 1960, que se mostrou em um tímido diálogo 

com o autor junto à esquerda do Partido Comunista do Brasil (PCB). Tais aspectos 

encontrados e discutidos, então no primeiro capítulo. 

O segundo e o terceiro capítulos, respectivamente, compreenderam a trajetória 

acadêmica e política dos três intelectuais, as disputas no interior do partido, o histórico da 
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“ascensão” do grupo renovador, a repercussão do relatório Kruschev quanto aos crimes 

cometidos pela política stalinista, a imprensa partidária e a formação da revista Presença. 
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1. PANORAMA “GRAMSCI NO BRASIL” E EM OUTROS PAÍSES LATINO-

AMERICANOS 

 

O diálogo de Gramsci com o Brasil pode ser dividido, a partir das abordagens de 

Coutinho (2001) e da dissertação de Secco (1998/2002) em três períodos. Um período que vai 

dos anos 1920 a meados dos anos 1960; um segundo que mostra a tímida presença do autor 

junto à esquerda do Partido Comunista do Brasil (PCB) e se estende até o momento da 

tradução feita pelo grupo capitaneado por Carlos Nelson Coutinho dos Cadernos do Cárcere, 

organizados por Togliatti, sobretudo nos anos 1960 e, finalmente, um terceiro momento que 

se deu por volta da metade dos anos 1970, no contexto de abertura política e de maior 

efervescência acadêmica, quando Gramsci passa a ser referência em diversas áreas do 

conhecimento. 

Nos anos 1920 e 1930, Gramsci é apreendido no Brasil como uma figura moral, 

vítima do fascismo e figura sacra do socialismo. No pós-guerra é incorporado pelo PCB, num 

momento em que alguns textos sobre as Cartas do Cárcere, a questão meridional, os 

conselhos de fábrica, a caracterização do fascismo, bem como artigos sintéticos sobre 

literatura e a classe operária são publicados ao lado de algumas biografias.  

No entanto, as primeiras referências à Gramsci no Brasil, não partem do PCB e sim 

de exilados italianos, trotskistas e de outros antifascistas. Tal fato está evidentemente 

relacionado ao contexto histórico no qual o PCB se encontrava: ligado à análise e à direção do 

movimento comunista internacional de viés stalinista
1
.  

A primeira referência significativa de Gramsci no Brasil é de 1933, publicada pelo 

jornal antifascista O Homem Livre e tratava da situação em que o marxista sardo se 

encontrava no cárcere de Mussolini (SECCO, 2002).  

Segundo Secco (2002), um dos exemplos da análise da obra gramsciana no Brasil 

que supera o simples comentário biográfico, indicando os passos dos estudos e das críticas de 

Gramsci à Croce
2
, pode ser encontrado no artigo de Carrera Guerra, que data de 1947, na 

revista Literatura, fundada e dirigida por Astrojildo Pereira, em 1946. Neste artigo, está clara 

a oposição de Gramsci à cultura liberal italiana, mas nele não se obteve êxito em pontuar o 

                                                           
1
 Vale ressaltar que no contexto internacional, a figura de Gramsci não havia sido autorizada a ser divulgada pelo 

Comintern, sendo o mesmo ex-secretário geral do PCI após 1926; enquanto os trotskistas impulsionavam a 

vertente antifascista em São Paulo, juntamente com os anarquistas. 
2
 Como critério de estabelecimento de relações ou de diálogo entre os autores, bem como de apontar brevemente 

os pressupostos teóricos, podemos indicar que, assim como Hegel estava para Marx, Croce estava para Gramsci. 
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liberalismo e o determinismo histórico presente em Croce, algo que é alvo das críticas do 

marxista sardo.  

No final dos anos 1950, contexto em que o marxismo Ocidental
3
 influencia o debate 

no Brasil, Gramsci é incorporado lentamente como pressuposto teórico relevante, mas é só em 

meados da década de 1960, que a recepção de Gramsci no Brasil encontrou um campo 

cultural relativamente mais aberto. 

Entre os fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, o PCB ensaiava uma tímida 

abertura intelectual, como parte do processo de desestalinização  fruto do relatório Kruchev
4
 

na URSS em 1956, após o XX Congresso do Partido Comunista da URSS (SECCO, 1998). 

Nesse contexto, Gramsci aparece ao lado de Lukács e do Satre da Critique de la Raison 

Dialectique, como instrumento de uma batalha cultural, centrada nos terrenos da filosofia, da 

estética e da crítica da cultura. Na prática, as formulações dos autores criavam uma espécie de 

divisão do trabalho: de um lado, os intelectuais comunistas, influenciados por Gramsci, 

Lukács e Sartre, faziam proposições acerca da renovação filosófica e estética do marxismo 

brasileiro, do outro lado se posicionava o partido, como propositor das questões políticas. Tal 

divisão resultava em ambiguidades na coexistência entre marxismo ocidental, presente em 

questões culturais, e marxismo-leninista, mais ligado a questões de ordem política e/ou como 

estratégia de organização. Vale ressaltar que essas ambiguidades não estão relacionadas 

apenas à renovação no âmbito do marxismo em si, mas à própria natureza do regime militar, 

momento em que a censura se fazia mais intensa no campo da reflexão política, mais do que 

no da cultura ou da filosofia (COUTINHO, 2007).  

                                                           
3
 ANDERSON (2004) nos proporciona um mapeamento geográfico sobre o marxismo ocidental, assim como 

uma reflexão acerca dos desdobramentos do pensamento marxiano e a vitalidade do mesmo, apresentando de 

maneira breve os autores que compõe essa “corrente”: Althusser, Lukács, Adorno, Horkheimer, Marcuse, 

Gramsci, dentre outros. Por outro lado, as diversas interpretações pontuadas nos levam para rumos diferentes, 

distantes do marxismo de Marx e Engels. A análise althusseriana no campo francês é um exemplo disso, no que 

se refere à instrumentalização do pensamento marxiano, a incorporação de uma dialética mecânica, sem 

mediações e certo apagamento do sujeito da ação, devido, dentre outros aspectos, a supremacia das estruturas. A 

teoria crítica no âmbito alemão retoma aspectos da crítica marxiana, no entanto, com a célebre Dialética do 

Esclarecimento, a crítica se centra no campo da cultura e da razão instrumental, a uma valorização da teoria e da 

autonomia do sujeito. Ver: ANDERSON, P. Considerações sobre o marxismo ocidental. Nas trilhas do 

materialismo histórico. Boitempo, 2004. 
4
 No referido relatório, Nikita Kruschev divulgou parte dos crimes políticos de Stalin, algo que implicou na 

revisão política e estratégica de grande parte dos PC’s, como por exemplo, no PC italiano que passou a defender 

explicitamente a necessidade de estudar Gramsci, algo que encontrado em artigos e em discursos de Luciano 

Gruppi e de Palmiro Togliatti. No entanto, o PCB ainda insistia em defender posições contraditórias expressas na 

Declaração de Março de 1958. Cf. Jornal Voz Operária, 22 de março de 1958. Vale ressaltar que na acepção de 

Secco (1998) havia certa resistência do PCB em rever posições previamente definidas pelo PCUS, representava 

um realinhamento com o stalinismo. Porém, essa é uma leitura possível, tendo em vista que nenhuma proposição 

é neutra e a de Secco (1998) no período de escrita de sua tese, está mais em concordância com as posições 

políticas do PT. 
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É neste contexto que se iniciam as publicações temáticas em português dos Cadernos 

do Cárcere e das Cartas do Cárcere: Concepção dialética da história
5
 (1966), Os Intelectuais 

e a organização da cultura e uma edição condensada de Literatura e vida nacional, ambos de 

1968. 

Ainda no limiar dos anos 1960 (SECCO, 2002) Gramsci passa a ser utilizado pelo 

PCB, como “homem de partido”, expressão que é explicitada no jornal A Classe Operária, 

que também menciona sua importância como grande expoente da Terceira Internacional, em 

oposição ao trotskismo e à cultural liberal
6
. 

 A decretação, em dezembro de 1968, do AI-5 prejudicou a dispersão do autor sardo. 

Outra razão para a pouca difusão de Gramsci no Brasil se refere à cultura dominante nos 

ambientes culturais brasileiros de esquerda, influenciada fortemente pelo chamado marxismo 

da III Internacional
7
. Essa concepção foi predominante nos anos 1930, tanto no Partido 

Comunista Brasileiro como nos grupos que, a partir de 1964, viam na luta armada (devido à 

influência ideológica do maoísmo
8
 e do foquismo

9
) um meio de superação do regime ditatorial 

e/ou da superação do atraso do país em termos de forças produtivas, como foi o caso da ALN, 

Aliança Libertadora Nacional (COUTINHO, 1988), contexto em que o Estado brasileiro vai 

se tornando ampliado.  

                                                           
5
 O título concepção dialética da história foi em substituição ao título preliminar que era O materialismo 

histórico e a filosofia de Benedetto Croce, devido ao temor da censura. Somente em final de 1988 são publicados 

o Risorgimento e os apontamentos sobre Passado e Presente, devido ao AI-5 e insucesso das publicações 

anteriores, que datam de 1966 e 1968. 
6
 No momento da exposição dos Cadernos do Cárcere, Gramsci vai tecer fortes críticas às concepções de 

Trotsky, sobretudo, quanto à concepção de revolução permanente, dentre outros questionamentos, por outro 

lado, concepção de Gramsci como defensor da III Internacional é uma leitura muito peculiar do PCB nos anos 

1960, pois Gramsci se torna no desenvolvimento de seus escritos um grande crítico da III Internacional, bem 

como de uma estrutura monolítica de partido e de estratégia política. 
7
 O marxismo da III Internacional pode ser sinteticamente denominado de marxismo-leninismo, neste caso, 

carregado de manifestações economicistas e, do próprio modo de incorporar de maneira mecânica às concepções 

leninistas para a compreensão da realidade brasileira. O Brasil era visto como uma formação social atrasada, de 

tipo “semifeudal”, “semicolonial” e, que deste modo, o caminho teria de ser a revolução democrático-burguesa 

para que as forças produtivas fossem desenvolvidas. 
8
 Corrente derivada das ideias de Mao Tse Tung, também chamado de marxismo leninista maoísta. No entanto, 

essa corrente se distanciou dos pressupostos leninistas em termos de prática, as reivindicações partem de uma 

política voluntarista e, supervaloriza a ideologia em detrimentos das condições materiais reais.  
9
 Essa concepção é derivada do intelectual francês da década de 1960 – Régis Debray. Concepção que foi 

apropriada por alguns guerrilheiros; o foco central era a luta armada, a tática militar. Algo levado praticamente 

às últimas consequências por Fidel Castro, ou o que se ocasionou denominar por castrismo. A guerrilha deveria 

ser iniciada por um pequeno grupo (vanguarda militar), cujas ações deveriam criar as condições objetivas para a 

tomada do poder. Portanto, o castrismo consistia em começar a revolução com um foco guerrilheiro que, 

gradualmente, ampliaria seu raio de ação. Por isso, o modelo castrista teorizado por Debray ficou conhecido 

como "foquismo". Na prática quem levou mais longe essa concepção, na foi Ernesto Che Guevara – que separou 

completamente a ação militar da militância política e ignorou a realidade econômica e social, apostando tudo, ao 

que parece, na vontade (subjetiva) heroica de um grande número de guerrilheiros determinados a sacrificar a 

própria vida pela causa revolucionária. 
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O conceito de Estado Ampliado
10

, por sua vez, expressa sinteticamente a ideia 

fundamental de Gramsci, a saber, a de que o Estado não compreende somente o aparelho 

jurídico de comando e repressão, mas também a “sociedade civil” e seu aparelho de 

hegemonia, graças ao qual uma classe social pode conquistar a direção de toda a sociedade 

(GRAMSCI, Caderno 13, 2003).  

Se no Brasil, o instrumento da transição é o Estado, o que Gramsci denomina de 

“sociedade política” (aparelhos militares e burocráticos de dominação e coerção), enquanto a 

sociedade civil (o conjunto dos aparelhos “privados” por meio dos quais uma classe ou um 

bloco de classe luta pela hegemonia e pela direção político-moral) é gelatinosa ou subalterna, 

tem-se tendência ao fortalecimento do Estado. O regime militar, por exemplo, conseguiu em 

alguns momentos conquistar o consenso entre setores vastos da classe média, criou 

expectativa e fez o país crescer economicamente. Por outro lado, manteve as forças de 

coerção militar e civil à disposição das classes dirigentes tradicionais, mas sufocou a 

sociedade civil e, nesse sentido, desequilibrou a relação entre Estado e sociedade civil, 

tornando-se, aparentemente, pouco “ocidental”.  

Para obter um consenso mínimo, entretanto, a ditadura precisou tolerar a presença do 

parlamento e de um partido de oposição, o MDB. Tal consenso, no entanto, poderia ser 

definido como passivo, na medida em que atomizava as massas e não era capaz de expressar 

que a partir de baixo a ditadura fosse amplamente apoiada. Assim, as derrotas sofridas pela 

ditadura em 1978 e 1982, representaram o colapso progressivo do regime, que perdia as bases 

de consenso, tanto das camadas médias, quanto da burguesia monopolista.  

Nesse contexto, os aparelhos da sociedade civil são renovados pela luta hegemônica 

anti-ditadura, luta que envolvia a esquerda e os conservadores mais “esclarecidos” 

(COUTINHO, 1988). Esse processo histórico, expressa as contradições latentes na relação 

entre Estado e sociedade civil, momento em que paulatinamente o Estado moderno e desigual 

brasileiro vai se tornando mais ampliado. 

A partir de metade dos anos 1970, de um processo tímido de abertura política e de 

crise de organizações marxistas tradicionais, os escritos gramscianos começam a ser bastante 

difundidos. Essa crise é entendida como um esgotamento, sobretudo, do marxismo-leninismo 

                                                           
10

 Este e outros conceitos gramscianos citados a partir da própria fonte primária neste capítulo, como Revolução 

Passiva, Sociedade Civil e Sociedade Política, Hegemonia, Americanismo e Fordismo se justifica pelo fato de 

terem sido amplamente utilizados por autores brasileiros para compreensão de nossa particularidade. Vale 

ressaltar que a maioria dos autores classifica estes como categorias. A escolha por caracterizá-los como 

conceitos em termos metodológicos se refere à própria incerteza quanto desses, justamente pela elaboração e 

reelaboração deles em notas A, B e C no interior dos Cadernos do Cárcere. 
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(COUTINHO, 1988). As postulações de Gramsci passam a ser vistas como instrumentos mais 

propícios para construir um marxismo capaz de superar as lacunas e a debilidade advinda de 

leituras dogmáticas de Marx, sobretudo, aquelas herdadas da Terceira Internacional 

Comunista. Assim, segundo Coutinho (2007), as categorias gramscianas foram escolhidas e 

mais utilizadas por intelectuais brasileiros e, posteriormente, influenciaram a cultura política 

do PT.   

Antes de 1975 e 1976, a recepção do pensamento marxista “heterodoxo” de Gramsci 

ficava prejudicada, pois ainda se restringia fortemente às universidades, sendo pouco a pouco 

“silenciado” diante da efervescência entre a intelectualidade, pelo pensamento estruturalista, 

sendo Althusser a grande expressão desta corrente teórica no âmbito do marxismo 

(NOGUEIRA, 1988).  

De acordo com Vianna (1984), o final dos anos 1970 coincide com uma renovada 

influência política do PCB. O VI Congresso do partido abre um caminho de resistência e se 

difunde com as eleições de 1974 e de 1978. Mesmo ainda na clandestinidade, o partido lança 

em 1980 o semanário Voz da Unidade, como meio de expor a defesa de um via transitória e 

alternativa ao regime ditatorial.  

O processo de transição, que se acentua com a derrota política do regime autoritário 

nas urnas, em 1985, também é um campo aberto às pressões para a democratização da esfera 

pública, bem como a possibilidade da universalização de uma livre e mais ampla cidadania. A 

perspectiva da esquerda, nesse sentido, era positiva quanto à via democrática, algo que 

também foi muito acentuado por Coutinho (1980), que criticava a caracterização da 

democracia política como forma de dominação burguesa. 

Gorender (1984)
11

 também se coloca de forma um pouco mais crítica diante da 

questão, ao relatar em entrevista à revista Teoria e Debate, que os valores universais 

democráticos só podem existir em uma sociedade comunista, onde não há diferenças e divisão 

entre classes sociais. Para Coutinho (1980), a pluralidade de sujeitos políticos, a autonomia da 

sociedade civil em relação ao Estado, a liberdade de organização e o consenso majoritário são 

valores universais democráticos. 

É relevante salientar que as preocupações quanto à transição e a discussão em se 

relacionar democracia e socialismo estiveram presentes no contexto internacional dos anos 

60, sobretudo com o surgimento da corrente teórica eurocomunista. Através dessa perspectiva 

                                                           
11

A acepção de Jacob Gorender que está analisando a situação soviética, mais do que focado no contexto 

histórico brasileiro, é também alvo de questionamento de outros brasileiros marxistas que são entrevistados na 

Revista Presença, tais como Armando Boitor Jr, Márcio Naves e Caio Navarro de Toledo em 1983 e publicada 

na Revista Presença, nº 5/6 de 1984.  
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é que a questão democrática passou a ter um destaque central na agenda das organizações de 

esquerda. Dentre os principais expoentes desta corrente estavam George Marchais, Enrico 

Berlinguer e Santiago Carrillo, respectivamente secretários-gerais dos Partidos Comunistas da 

França, Itália e da Espanha.  

Berlinguer, em um de seus discursos no momento da comemoração em relação aos 

sessenta anos da Revolução de Outubro, expressa que a democracia é o terreno no qual se 

deve fundar a sociedade socialista. Retoma, para isso, a concepção de Gramsci sobre “guerra 

de posição” e a de Togliatti sobre “democracia-progressiva”, enfatizando, a partir do seu 

encontro com Carrillo em 1977, que “a concepção de um avanço democrático ao socialismo é 

um convencimento estratégico”
12

. Mesmo se apropriando da questão democrática de maneira 

não dialética, o discurso de Berlinguer tem ressonâncias no PCB, em especial na corrente 

eurocomunista, da qual Carlos Nelson Coutinho, neste período, era um dos grandes 

expoentes.  

A radicalização do discurso berlingueriano, leva Coutinho (1980) a pensar a 

democracia quase como um valor universal em si, extraída do seu contexto histórico, político 

e social. Por outro lado, o autor resgata o vínculo entre democracia e socialismo, 

proporcionando o debate entre os intelectuais marxistas, de modo que esses se 

reposicionassem e repensassem a questão democrática no processo de transição
13

. Seguindo o 

caminho aberto para o debate proporcionado por Coutinho (1980), Weffort (1984), que era no 

contexto um dos grandes ideólogos do PT, resgata a democracia ao longo da história, 

pontuando que houve um momento em que esta era um instrumento da ordem aristocrática 

europeia contra o absolutismo monárquico, vindo a ser depois um instrumento da burguesia e 

que por fim se tornara um instrumento do operariado contra a burguesia.   

Ainda na chave da transição democrática e, ao mesmo tempo, fazendo uma leitura do 

processo ditatorial, Nogueira (1984) questiona a modernização proporcionada pelo regime 

                                                           
12

 Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Marco Mondaini, se incumbiu de traduzir parte do 

pensamento e de alguns depoimentos de Berlinguer nos congressos do PCI. Alguns textos estão disponíveis em 

http://www.gramsci.org.br. Acesso em: 06 de abr. de 2012. Esses textos serão retomados no segundo capítulo 

desta pesquisa, no momento de análise do livro Democracia como valor universal de Carlos Nelson Coutinho. 
13

 Esta acepção de Carlos Nelson Coutinho, com base nos princípios defendidos por Enrico Berlinguer nos anos 

1960 e 1970, repensando as táticas e as estratégias da esquerda italiana, assim como os vestígios do fascismo, 

está presente na obra Democracia como valor universal. Essa foi alvo de uma série de críticas no âmbito da 

esquerda brasileira nos anos 80 e, também atualmente em seminários e congressos. Embora Coutinho tivesse se 

preocupado em explicitar o caráter aberto da mesma, colocando suas proposições como “notas abertas”, foi a 

partir da mesma que passou a ser caracterizado como um autor reformista. Em um texto, publicado em 2010, o 

autor faz certa revisão desta obra, não utilizando o termo democracia, mas democratização como um valor 

universal e a necessidade de socialização da política – termo esse presente no livro Ler Gramsci, compreender a 

realidade.    
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militar, caracterizando-a como conservadora e perversa, aproveitando o momento em que as 

consequências da política “milagrosa” eram sentidas, sobretudo, sob a forma de recessão e 

desemprego.  

Além de refletir acerca da situação político-econômica em que o país se encontrava, 

a análise de Nogueira (1984) também se concentra na problemática em se constituir uma 

democracia sem organizações estáveis. Para este autor, os partidos enquanto organizações 

existem e não existem. Existem tradicionalmente, com um discurso arcaico, com bases em 

heranças da esquerda comunista internacional e com incapacidade de alcançar as massas. 

Seriam meros agregados de interesses em extinção, como era o caso do PDS, ou seriam 

organizações com projetos ou embriões à moda, como era o caso do PMDB e do PT, que 

respectivamente, tentavam representar partidos abertos; o primeiro, com forte presença 

parlamentar e defensor de questões sociais e o último, investindo em formas novas de unidade 

partidária e de ligação com os movimentos sociais. O autor ressalta: 

 

[...] Inexistem, portanto como instituições modernas, competentes para 

articular as grandes massas emergentes e elevá-las à condição de força 

política determinante. Embaralhados pelos ziguezagues da abertura e pelos 

sopros do autoritarismo agonizante, os partidos brasileiros vagam 

perigosamente entre a esclerose e a imaturidade. É que vivemos em escala 

ampliada um dos dados fundamentais da atual crise capitalista – a subversão 

das formas do fazer política, o questionamento dos modelos de partido e das 

instituições representativas (NOGUEIRA, 1984, p. 15). 

 

A preocupação quanto à transição com bases democráticas, bem como a renovação 

dos partidos não era algo presente apenas nos escritos de Nogueira no período em análise, 

mas também em Coutinho e em Werneck Vianna. Embora sejam autores que neste período 

ainda estivessem mais vinculados a uma concepção eurocomunista, vão, guardadas as 

proporções, entre o momento da análise e o da exposição, se distanciando desta vertente e 

analisando a particularidade brasileira à luz de conceitos gramscianos, sobretudo os conceitos 

de sociedade civil, hegemonia, política, partido, revolução passiva, Estado ampliado, e a 

questão democrática e vida nacional. 

Tendo isso em vista, é relevante pontuar que o diálogo com conceitos gramscianos 

para a compreensão da particularidade brasileira não deve ser entendido apenas no âmbito da 

crise do marxismo-leninista, mas também como uma necessidade da realidade concreta, do 

próprio contexto histórico. Assim, não apenas autores como Coutinho, Nogueira e Vianna vão 

se debruçar nas abordagens de Antonio Gramsci, tal como Gramsci o fez, ao analisar 
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concretamente a situação revolucionária na Rússia pós-1917 e dialogar com Lênin para 

traduzir a situação da Rússia e compreender a particularidade da Itália. Os autores brasileiros 

em destaque, sobretudo Coutinho, traduziram os conceitos gramscianos e os tornaram 

processuais, mais do que plurissêmicos, os tornaram históricos, com todas as limitações e 

tentaram, a partir deles, compreender a realidade brasileira de 1930 e, sobretudo, a partir de 

1970.  

Sobre a importância de Gramsci para a compreensão da realidade brasileira, relata 

Luís Werneck Vianna, em entrevista à revista Política Democrática, em agosto de 2009, que a 

leitura de Gramsci foi para ele e para toda sua geração, “uma verdadeira iluminação”, uma 

vez que havia aspectos comuns entre a Itália e o Brasil, tais como o corporativismo e o germe 

do americanismo.  

Segundo Vianna (2009), antes mesmo de 1930, empresários de São Paulo já haviam 

experimentado formas de dominação de estilo americano como Jorge Street. No que se refere 

à legislação brasileira sobre o trabalho de crianças, o liberalismo dos empresários brasileiros 

dava indícios de adjetivos americanistas. A vizinhança com os Estados Unidos, não era 

apenas geográfica, mas também ideológica, ressoando na política de Getúlio Vargas e, 

posteriormente, a vinda de Roosevelt ao Brasil se mostra claramente intencional para estreitar 

os laços com o governo brasileiro. Gramsci também possibilitou a compreensão da revolução 

brasileira nos anos 1930, que fugia do caso clássico francês e mesmo da chave americana. 

Para Werneck Vianna, a revolução brasileira, tem uma conotação diferente, que compreende a 

essência agrária. 

Membro relevante desta geração mencionada por Vianna, Coutinho escreve artigos e 

livros repensando a atualidade do marxista sardo e a sua vitalidade para compreender o Brasil. 

Em entrevista a revista Cult, em 2010, dada a outro estudioso de Gramsci no Brasil, Álvaro 

Bianchi, discorre Coutinho sobre a acolhida calorosa de Gramsci entre os autores brasileiros: 

 

É evidente que isso depende, antes de mais nada (sic), da extraordinária 

fecundidade de seu pensamento: são poucas as áreas das chamadas “ciências 

humanas” para as quais Gramsci não tenha contribuído. Mas a principal 

razão dessa acolhida favorável é o fato de que muitos dos conceitos de 

Gramsci nos ajudam a pensar mais profundamente a especificidade 

brasileira. Penso nos conceitos de “Estado ampliado” e de “guerra de 

posição” como centro estratégico da luta pelo socialismo. Gramsci concebia 

esses conceitos como imprescindíveis para compreender os processos sociais 

do que ele chamou de “Ocidente”, ou seja, de sociedades mais complexas, 

onde existe uma relação equilibrada entre Estado em sentido estrito e 

sociedade civil.  
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Ora, o Brasil tornou-se progressivamente, nas últimas décadas, um país de 

tipo ocidental, tal como Gramsci o compreende. Não é casual que a segunda 

e mais duradoura incursão de Gramsci no Brasil, iniciada no fim dos anos 

1970, tenha se dado em estreita combinação com uma autocrítica da 

esquerda que, naquele momento, era feita não só pelos que haviam aderido à 

luta armada como forma de combate à ditadura, mas também pelos que, 

como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), supunham que o Brasil era 

ainda um país semifeudal, atrasado, carente de uma revolução democrático-

burguesa ou de libertação nacional. Gramsci  ajudou-nos e  ajuda-nos a 

repensar a estratégia socialista adequada ao país “ocidental” em que o Brasil 

se transformou (COUTINHO, 2010, n.p)
14

.  

 

  É a partir dessa efervescência dos pressupostos gramscianos que outros autores, 

mesmo não evidenciando de maneira muito explícita em suas obras, vão se reportar à 

Gramsci. Deste modo, podemos compreender a necessidade, por exemplo, de Weffort (1978) 

ao analisar o fenômeno do populismo, recorrer a conceitos caros à Gramsci, como o de 

hegemonia, e, nesse aspecto, coloca a proposição “Estado de Compromisso”, relacionando, 

também com o bonapartismo/cesarismo – abordados por Gramsci. O compromisso se dá 

mediante ao apelo às massas, como recurso e suporte de legitimidade em momentos de crise, 

de instabilidade ou de incerteza política. Instabilidade que se expressa nos diferentes níveis: 

nas velhas oligarquias rurais, nos novos segmentos industriais ou no empresariado urbano e, 

também no das classes subalternas (o autor destaca, sobretudo, a classe média).  

O ponto de partida de Weffort (1978) é a crise hegemônica posta em 1930, que 

demonstrou a incapacidade das classes médias e trabalhadoras de se colocarem no Estado e de 

apresentarem um projeto de Estado e de sociedade. E é nesse âmbito que a Revolução de 1930 

pode ser entendida como uma Revolução Passiva, sem a radicalidade jacobina, semelhante ao 

que ocorreu no Risorgimento italiano.  

Em 1930, portanto, podemos afirmar que o instrumento da transição foi o Estado, 

que Gramsci denomina de “sociedade política”, enquanto a sociedade civil é gelatinosa e 

subalterna. A necessidade de alargar a base social que se coloca em 1930, não significa 

compreender tal momento como uma revolução burguesa, mas como uma revolução passiva, 

como uma modernização conservadora, ainda encabeçada por forças oligárquicas, capazes de 

estabelecer várias alianças políticas, seja com os novos segmentos industriais, as classes 

médias urbanas ou as classes populares emergentes
15

. 

                                                           
14

 É relevante pontuar que nessa mesma entrevista, Coutinho afirma que outros conceitos relevantes para a 

compreensão da realidade brasileira, são o de revolução passiva e o de nacional-popular. 
15

 A caracterização da Revolução de 1930 como uma Revolução Passiva está presente na acepção de Carlos 

Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e, sobretudo, Werneck Vianna – que mais explorou essa questão 

conceitualmente e também quanto análise da particularidade brasileira. 
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O Estado corporativo e autoritário não nasce, portanto, em oposição à modernidade, 

sendo essa uma de suas bases de sustentação. O Estado Novo que emerge, impõe a 

modernização com a preservação da coalizão entre velhas e novas elites, garantindo ora o 

controle, a coerção das classes subalternas, no momento em que essas vivenciam a dinâmica 

sócio-política do mundo urbano-industrial, ora o consenso-coerção na consolidação de 

direitos e de “autonomia sindical”. A ideologia consolidada neste momento é a de que o 

Estado é mais moderno que a sociedade, é o órgão que impede essa sociedade de se dilacerar 

em conflitos de interesses, mas também impede a constituição da vontade nacional. É, 

portanto, o Estado, neste contexto, constituído por um processo de revolução passiva 

(VIANNA, 1984/1985).  

O conceito de revolução passiva
16

, por sua vez, se refere a uma “revolução sem 

revolução”; seria uma forma de explicar as vias não clássicas de realização do domínio 

burguês, sem a presença do elemento revolucionário (jacobino
17

), e com a permanência de 

inúmeros resquícios da ordem anterior.   

De seus estudos sobre o Risorgimento italiano, Gramsci visualizou que, em um 

Estado onde a estrutura é fraca e o controle social não se encontra inteiramente guiado por 

mecanismos econômicos, a classe burguesa tenderá a apresentar uma formação atrasada e a 

reprodução social e política do capitalismo terá características peculiares. No Risorgimento, 

verifica-se, um caso particular de revolução passiva, observando que as bases materiais para o 

jacobinismo eram insuficientes. Além disso, o partido da ação, de maneira transformista
18

, foi 

reduzido à subalternidade, e foram estabelecidas alianças com os grandes proprietários 

agrários do Sul e com a burguesia industrial do Norte (DEL ROIO, 1998). 

                                                           
16

 O termo revolução passiva é de Vincenzo Cuoco e a ideia contida neste, a de revolução sem revolução ou 

revolução-restauração é de Edgar Quinet, historiador da Revolução Francesa e para Gramsci é uma condição 

fundamental para compreender o Risorgimento (o enfraquecimento do papado, a queda da hegemonia francesa e 

espanhol-austríaca, fatores que se colocavam como empecilho para a construção do Estado italiano (Cf. SECCO, 

L. 2006). 
17

 O termo jacobino é dotado de duas acepções: uma delas seria a história de determinado partido da Revolução 

Francesa, com concepção determinada da revolução, e por isso ações e programa políticos dados sob 

determinadas formas, com métodos caracterizados por extrema energia e convicção em suas ações políticas. O 

segundo sentido seria uma derivação do primeiro, uma metáfora do jacobinismo, usada para distinguir o homem 

político enérgico, resoluto, duramente convencido das virtudes superiores de suas ideias (cf. Caderno 19, §24, 

p.69). 
18

 O conceito de “transformismo” é tão somente a expressão parlamentar do fato de que o Partido de Ação foi 

incorporado molecularmente pelos moderados, e as massas populares são decapitadas, não absorvidas no âmbito 

do novo Estado (Caderno 19, §26, p.93). Gramsci acrescenta ainda outra questão na qual considera que o Partido 

de Ação tenha falhado completamente, no âmbito da Constituinte, uma vez que se limitou a transformar em 

questão de princípio e de programa essencial aquilo que era, simplesmente, questão do terreno político no qual 

tais problemas poderiam se centralizar e encontrar uma solução geral (Caderno 19, §26, p.96). 
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O autor italiano buscou compreender como, em um contexto nacional em que “[...] 

não existia uma forte e ampla classe burguesa econômica” (Caderno 19, § 78, 2005), pôde 

ocorrer um desenvolvimento de forças produtivas, sem rupturas definitivas com as relações 

sociais vigentes. Ele analisou como o contexto italiano favoreceu uma modernização 

capitalista tendo por base uma coalizão conservadora, ao invés de propiciar uma ruptura 

revolucionária. Diferente da forma de articulação das revoluções clássicas, a passiva é 

pontuada pela sua debilidade econômica, que seria suprida por uma rica e complexa rede 

supra-estrutural. Essa compensação seria uma solução das sociedades pré-capitalistas ou de 

desenvolvimento capitalista incipiente, para conseguir implementar uma modernização 

burguesa; as supraestruturas se colocariam à frente da estrutura em uma tentativa de criar 

condições, mesmo retardatárias, de desenvolvimento das forças produtivas. E nesse sentido, a 

modernização conservadora do Brasil, se assemelha à particularidade italiana, guardadas as 

devidas proporções.  

No Brasil não houve uma revolução democrático-burguesa, segundo o modelo 

jacobino: o latifúndio pré-capitalista e a dependência em face do imperialismo não foram 

obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo no país. Gradualmente e “pelo alto” 
19

, a 

propriedade fundiária transformou-se em empresa capitalista agrária e o capital estrangeiro 

contribuiu para transformar o Brasil em país industrial e moderno, com elevada taxa de 

urbanização e uma estrutura social mais complexa segundo COUTINHO (1988). Este mesmo 

autor afirma ainda que sucessivos foram os momentos de revolução passiva no Brasil, 

ocorrendo inclusive no período ditatorial, no qual “pelo alto” se promoveu a consolidação e a 

expansão do capitalismo monopolista, mediante o consenso entre amplos setores das classes 

médias, conservando e reproduzindo muitos elementos de “atraso”. 

Nessa chave de cunho gramsciano, os exemplos célebres acerca da revolução passiva 

estão não apenas no Risorgimento italiano, mas no próprio fascismo, e também presentes na 

análise que o autor sardo realiza acerca do americanismo e do fordismo, processo esse, cujo 

foco é a América. Segundo BARATA (2000), a reflexão sobre “americanismo e fordismo” se 

apresenta sistematizada no Quaderni 22, sendo o americanismo, o modo embrionário e 

hegemônico de um novo modo de produção, o fordismo, momentos concomitantemente de 

modernização e de conservação. Deste modo, Gramsci (Q 22, 1975, §1, 2139-2140) 

caracteriza o processo como uma revolução passiva: ao mesmo tempo em que traz elementos 

                                                           
19

 O termo pelo alto vem da concepção leninista de “via prussiana”; o termo revolução passiva substituiu ou 

ressignifica o conceito de “via prussiana” na medida em que Gramsci estabelece mediações entre estrutura e 

superestrutura. 
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modernizadores no que tange às relações de produção, incluindo à “ciência taylorista”
20

 nos 

diversos ramos industriais, forjando um novo tipo de trabalhador, atomizado, extremamente 

controlado e alienado
21

, promovendo a ampliação do capital, a hegemonia da classe 

dominante e, sobretudo, a desigualdade social.  

No que se refere à relação entre industriais e trabalhadores no processo americanista-

fordista, Gramsci demonstra que a coerção e o consenso fizeram-se presentes. A coerção se 

expressou na eliminação dos sindicatos de ofício, contrários à lógica taylorista e fordista, 

enquanto a busca pelo consenso se dava na ampliação dos salários e em alguns benefícios 

sociais, sobretudo em termos de legislação. É nesse sentido, que Gramsci vai afirmar que a 

hegemonia nasce na fábrica. 

No Brasil, as transformações foram o resultado do deslocamento da função 

hegemônica de uma para outra fração da classe dominante, no entanto, não houve uma efetiva 

hegemonia em direção às classes subalternas. Preferiu-se delegar, por falta de capacidade 

política, a direção do processo político ao Estado (COUTINHO, 1988).  

Tendo em vista a particularidade brasileira, Weffort (1978) observa que, a partir da 

Revolução de 1930, abre-se um momento de crise hegemônica, no sentido de que, a 

“fragmentação” da ordem oligárquica não significou a tomada do Estado e a reconstrução de 

uma nova sociedade ou contra-hegemonia; pelo contrário, é o momento de incapacidade de 

outros grupos dirigentes, segmentos da classe trabalhadora, partidos políticos, sindicatos e a 

classe média, de assumirem o papel hegemônico e de criarem outro bloco histórico (grifos 

meus) de poder, capaz de conduzir a reestruturação da sociedade e do Estado. Inicia-se um 

                                                           
20

 A redução do trabalhador ao nível de uma máquina se tornou ainda mais agudo com os sucessores de Taylor – 

o qual havia executado um estudo sobre o “tempo” de maneira a obter com esse um maior controle do trabalho, 

sendo o cronômetro, o instrumento mais utilizado para essa finalidade. Contudo, um dos seus seguidores, Frank 

Gilbreth, foi quem acrescentou o estudo do tempo e estudo do movimento para controlar os gestos mais 

elementares dos trabalhadores. Além do cronômetro foram introduzidas fotografias por meio de aparelhos como 

cronociclógrafo – que fornecia um retrato do local de trabalho com detalhe nos ritmos do movimento e 

fotografias estroboscópias – que através das lentes abertas da câmera, era possível obter com certa precisão as 

posições mutáveis dos trabalhadores ao longo do processo produtivo. Acrescenta-se que a cada movimento que 

compunha um gráfico utilizado por engenheiros, planejadores de trabalho e gerentes, eram fornecidos uma sigla 

e um nome correspondente como DA = desmontar, SH = procurar, W = andar, etc. Assim sendo, em seguida 

cada um dos movimentos eram traduzidos em termos de máquinas: “dobrar” é o “movimento com os quadris” 

como “dobradiça”, por exemplo. O ser humano, portanto, não era encarado pela gerência enquanto tal, mas 

enquanto máquina, uma vez que suas potencialidades concretas eram reduzidas a movimentos repetitivos, que 

juntamente com aquisições de máquinas e equipamentos, resultava na ampliação do capital (BRAVERMAN, 

1987). 
21

 O filme “Tempos Modernos” exemplifica em diversas cenas com o humor sádico de Chaplin esse processo. 
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processo de modernização gradual e tardio, uma política que vai culminar na inibição de 

novos “grupos dirigentes”, que vão incorporar o padrão oligárquico.
22

 

Essa situação de “vazio político”
23

 requer, portanto, um equilíbrio, mesmo que 

precário entre as classes e frações de classe, e isso se deu, no contexto dos anos 1930, com 

Getúlio Vargas, que passa a se colocar no cenário político, como apaziguador do conflito 

entre as classes sociais e suas frações, buscando legitimidade nas diferentes classes, 

sobretudo, nas subalternas (grifos meus). 

 O cenário que se desenhou sob a liderança de Getúlio Vargas, guarda elementos 

daquilo que, segundo Secco (2006), é o resultado da revolução passiva: algo de caráter 

inacabado, uma vez que permanecem as estruturas do passado e não se instaura, portanto, um 

Estado renovado que incorporasse as classes à cidadania e estabelecesse um compromisso 

entre a velha aristocracia e a burguesia moderada. A ausência da radicalidade de tipo jacobina 

se fez presente no Brasil, tanto como na Itália, o que se ocasionou denominar de “Estado de 

Compromisso”.  

Embora não seja um autor gramsciano, Weffort (1978) utiliza alguns conceitos do 

marxista sardo para defender o termo “Estado de compromisso”. Esse se remete a duas 

vertentes: o compromisso do Estado junto às classes dominantes, para manutenção do 

equilíbrio de poderes ou mesmo da governabilidade, abrindo espaço para a emergência de um 

líder carismático, que praticamente se funde ao Estado, e um compromisso entre Estado-

Príncipe e classes populares, as quais são integradas ao cenário político de maneira subalterna.  

Na acepção de Coutinho (2005), a Revolução de 1930 é apenas um dos exemplos de 

revolução passiva no Brasil. Para este autor, “[...] todas as opções concretas enfrentadas pelo 

Brasil, direta ou indiretamente ligadas à transição para o capitalismo (desde a Independência 

política ao golpe de 1964, passando pela Proclamação da República e pela Revolução de 

1930), encontraram uma solução elitista e antipopular” (COUTINHO, 2005, p. 51). Afirma 

que, embora a noção leninista de via prussiana fosse capaz de constituir uma chave 

interpretativa para esse processo de transformação ‘pelo alto’, na medida em que se concentra, 

prioritariamente nos aspectos infraestruturais do processo, quase sempre no Brasil, a 

                                                           
22

 Embora generalize para todos os grupos sociais, me parece que o autor está se referindo mais à classe média, 

no aspecto de incorporação do padrão oligárquico. A classe trabalhadora, por sua vez, busca legitimidade na 

figura de um líder e vice-versa, mas colocando em pauta, embora ainda preliminarmente, suas necessidades 

reais, o que vai se tornando cada vez mais uma prática que efervesce, sobretudo, no final dos anos 30 e nos anos 

1940. Parece-me que tenha faltado dialética nesta passagem no texto referido de Weffort. 
23

 Essa expressão “vazio político” (vacio político) não é de Weffort e sim de José Medina Echavarria.   
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interpretação da ‘via brasileira para o capitalismo’ é complementada com o conceito de 

revolução passiva de Gramsci.  

Acrescenta que o conceito gramsciano sublinha o momento superestrutural, em 

particular o momento político, revelando-se de suma importância para a análise do processo 

brasileiro, no qual o Estado desempenhou frequentemente o papel de protagonista, criando-se 

e recriando-se, sempre predominante e impositivo. 

A relação entre Estado e classe operária, por exemplo, se dá no aparecimento de uma 

classe subordinada e, simultaneamente, na resistência que estava ao alcance dessa classe. As 

lutas sindicais, o movimento popular da ANL, as greves, os partidos de esquerda, guardados 

os seus limites, fazem parte da pressão dos subalternizados em relação ao Estado. No entanto, 

surgem medidas estatais que estabelecem o direito e os trâmites sob os quais devem ser 

criados os sindicatos, medidas de coerção da autonomia sindical, uma vez que o sindicato 

passa a ser controlado pelo Ministério do Trabalho. A legislação trabalhista, a repressão da 

classe operária em 1937, o imposto sindical e a perseguição a partidos políticos de esquerda 

são aspectos que marcam um processo de subalternização da classe trabalhadora (SILVEIRA, 

1986).  Esse autor não sinaliza em seu texto, entretanto, que essas medidas estatais de 

coerção, nos momentos de ascensão do movimento operário também começam a se relacionar 

com momentos de consenso. Se a classe operária não representasse nenhum perigo às elites, 

se fosse totalmente passiva, não teria o porquê de existirem mecanismos de coerção tão 

sofisticados, ao ponto de criarem vínculos de dependência dos operários em relação à 

máquina estatal.  

Vale aqui ressaltar que essa metáfora do Estado enquanto máquina está presente em 

Marx, não de maneira evolucionista ou reducionista, que possa identificar o Estado como 

instrumento direto e passivo da realização dos interesses da burguesia, mas se refere à função 

coercitiva do Estado como mantenedor das relações sociais capitalistas ou do conflito entre 

capital e trabalho (BIANCHI, 2007). 

Alguns pesquisadores afirmam que foi dada a “voz ao povo” pelos políticos 

populistas e, deste modo, o reconhecimento do povo como ator político, além do 

reconhecimento da dignidade do mesmo
24

. Embora essa análise se restrinja ao âmbito da 

moral, é preciso ressaltar que, mesmo com os trabalhadores conquistando por meio de suas 

reivindicações espaços institucionais, estreitando relações entre a sociedade civil (ainda 
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 Cf é apresentado no texto de SILVA, F. T. & COSTA, H. “Trabalhadores urbanos e populismo: um balanço 

dos estudos recentes”. In: FERREIRA, J. (org.). O populismo e sua história – debate e crítica. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001. 
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gelatinosa) e o Estado e, deste modo, ampliando a conquista de direitos, não se pode 

desconsiderar que havia um conteúdo de cooptação que se dava por meio da legislação ou 

mesmo a prevalência de uma consciência econômico-corporativa dos trabalhadores, que se 

encerrava na conquista dos direitos e da dignidade. Assim, a classe trabalhadora não supera os 

seus interesses econômico-corporativos e, portanto, não se eleva à dimensão ético-política.  

Nos Quaderni, Gramsci chama atenção para as diversas passagens do momento 

catártico em que o ser social está inserido, passando pela superação do simples fenômeno 

econômico
25

, para a construção de uma vontade coletiva; do terreno das ideologias, ou seja, 

do senso comum heteróclito e folclórico ao bom senso (concepção de mundo crítica), pela 

literatura e, portanto, pela elaboração de uma perspectiva nacional-popular e, por sua vez, 

abrindo a possibilidade da construção de outra ordem hegemônica.  

O Estado enquanto agente educador (dentre outros matizes) contribuiu para o 

desenvolvimento de uma consciência econômico-corporativa das classes subalternas, mas 

também a organização sindical e partidária de esquerda, de característica centralizadora e 

vertical ou técnico-burocrática, também favoreceu a permanência dos trabalhadores em sua 

situação corporativa. Algo que passaria a ser revisto na década de 1950, e mais fortemente nos 

anos 1970, momento em que as acepções gramscianas passam a dialogar com autores 

brasileiros e, sobretudo, com própria realidade brasileira. 

Outro importante intelectual que a partir dos anos 1960 dialogou com conceitos 

gramscianos é Oliveiros Ferreira. Embora não seja considerado no âmbito marxista, um autor 

brasileiro gramsciano, Ferreira (1986) fundamenta, com proposições heterodoxas, em uma de 

suas principais obras – Os 45 Cavaleiros Húngaros – o conceito de hegemonia. Para este 

cientista político, Gramsci abordou a hegemonia como meio de diferenciação entre o 

momento da força e o momento da aceitação consensual da visão de mundo dominante, 

valorizando os momentos de consenso, bem como os campos em que se materializa a 

hegemonia: o da cultura e o da política. Desconsiderando a esfera econômica, para a análise 

da hegemonia no marxista sardo, Oliveiros procura ressaltar a visão de mundo, a cultura como 

tradutora de valores nucleares, que se referem à religião, à política e em menor intensidade à 

economia.  

                                                           
25

 Vale ressaltar que para Gramsci a estrutura econômica não corresponde apenas à esfera da produção de 

mercadorias é, também, o modo pelo qual os homens estabelecem o seu “metabolismo” com a natureza e 

produzem e reproduzem objetos materiais e, principalmente, suas próprias relações sociais globais (Cf. 

COUTINHO, C. N. 2003, p. 76). 
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Para Nogueira (1999), no que tange a apreensão de Gramsci por Oliveiros, parece 

faltar dialética, ou seja, falta certa preocupação em capturar nos Quaderni as articulações 

contraditórias, os elementos de identidade e distinção entre estrutura e superestrutura, 

sociedade civil e sociedade política, força e consenso, direção e dominação e tratá-los como 

partes de uma mesma totalidade ou de um bloco histórico. No entanto, a contribuição de 

Oliveiros foi bastante relevante para o debate acadêmico acerca de Gramsci enquanto teórico 

da política, embora apagado, nessa acepção, como teórico revolucionário e dialético, apegado 

à unidade dos contrários e dos distintos. Vale ressaltar que uma primeira tentativa de destaque 

à política na obra do marxista sardo, bem como uma discussão acerca das obras gramscianas, 

ainda que de forma preliminar, foi realizada por Michel Lowy em 1962
26

. 

Nos anos 60, Antônio Cândido também tornava cada vez mais explícita a sua leitura 

dialética da literatura e das referências a Gramsci, embora de maneira residual. Era um 

contexto em que se acentuaram os aspectos de conteúdo interno e de estrutura da obra de arte, 

colocando em segundo plano a significação social como fator próprio da construção artística, 

estudada no nível explicativo e não ilustrativo ou formal (SECCO, 1998).  

Após meados dos anos 1970, dezenas de artigos, coletâneas, textos e livros 

traduzidos são publicados sobre Gramsci, bem como surge a reedição dos Quaderni, 

publicados em 1966-1968 e de algumas teses. Esse boom da produção intelectual brasileira 

influenciada por Gramsci reflete o contexto político e histórico no qual o Brasil se encontrava: 

maior desenvolvimento da sociedade civil, derrota do último segmento da esquerda armada (a 

guerrilha do Araguaia), perseguição política, processo de “expansão da educação”, avanço das 

manifestações nas ruas etc. Sobre isso escreve Secco (1998, p. 147): 

 

Todos esses fatores diferenciam o ambiente de recepção que uma obra como 

a de Gramsci encontraria agora em relação ao período anterior, em que foi 

escasso o interesse por ele; ante uma ditadura terrorista e à fragmentação de 

esquerda, isolada das massas, havia maior interesse pelos teóricos da luta 

armada (Mao, Guevara, Debray, Giap, Marighela, todos editados no Brasil), 

mas quando a luta de massas começou a superar o embate de pequenos 

grupos guerrilheiros, a influência do teórico da guerra de posições se fez 

valer. 
 

Neste contexto, Coutinho, Nogueira e Vianna tinham a perspectiva de fazer do PCB 

o principal teórico da nova teoria do socialismo, expressa nas obras de Antonio Gramsci como 

forma de pôr fim ao esfacelamento da esquerda e a uma estrutura partidária, que precisava ser 
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 Cf. SECCO (1998) o artigo de Lowy intitulado Consciência de Classe e Partido Revolucionário pode ser 

encontrado na revista Brasiliense, nº 41, onde foi publicado em 1962. 
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renovada. No entanto, as discrepâncias entre a direção do partido e os “eurocomunistas” 

gramscianos se acentuaram, e esses se uniram com o intuito de fragmentar o dogmatismo de 

Prestes, o que implicou na direção do partido em transformar os gramscianos em um grupo 

representante da ordem, questionando, sobretudo, a concepção de democracia como valor 

universal, como pressuposto organizativo.  

A situação emblemática culminou na saída dos gramscianos do PCB. Sobre este 

contexto, Coutinho (2007) afirma que no PT no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, 

vão aparecer muitas formulações gramscianas, inclusive nas oito teses apresentadas no VII 

Encontro Nacional do partido em São Paulo, no ano de 1990. Gramsci, dentro do interior 

deste partido, será apreendido como teórico da hegemonia, empenhado no desenvolvimento e 

no fortalecimento da sociedade civil e na construção de um bloco democrático. 

Para alguns estudiosos de Gramsci como Macciocchi (1977), o conceito de 

hegemonia é central nos Quaderni. Esse conceito é reformulado por Gramsci a partir do 

movimento socialista soviético, sobretudo, da acepção leninista.  

Em Lênin, o conceito de hegemonia está relacionado à capacidade do proletariado 

em realizar alianças, por vezes se confundindo com o termo “ditadura do proletariado”. Algo 

que se fez presente no debate da II Internacional Comunista, no primeiro decênio do século 

XX.  

Na acepção de Gramsci, por sua vez, a hegemonia corresponde à relação dialética 

entre coerção e consenso, no âmbito do Estado e da sociedade civil, e na relação entre essas 

esferas. Pontua o marxista sardo que, para a realização da hegemonia, o grupo dominante 

recorre às instituições privadas, uma vez que este exercício permite a dominação das 

consciências – um momento indispensável para se estabelecer uma relação de dominação. No 

entanto, também abre a possibilidade da classe oprimida criar e consolidar uma contra-

hegemonia. Deste modo, a hegemonia também se refere à passagem do momento ético-

político (ou egoísta e economicista), para o ético-político universal, no qual se superam os 

interesses meramente econômico-coorporativos, momento em que Gramsci denomina de 

catarse. Esse processo reflete uma recomposição dos fragmentos culturais e ideológicos 

emersos na resistência dos dominados, na perspectiva de negação da condição subalterna, o 

que demanda uma reforma intelectual e moral, no sentido de recomposição da vida material e 

cultural (GRAMSCI, Caderno 16, 18, 2001). 
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Neste sentido, a sociedade civil
27

, por sua vez, aparece em termos funcionais, como 

legitimadora de uma determinada ordem social, organiza o consentimento dos governados e, 

portanto, a hegemonia da classe dominante, completando a dominação do Estado e também 

favorecendo o surgimento de uma contra-hegemonia (GRAMSCI, Quaderni 13). 

Finalmente, num terceiro momento de recepção das ideias de Gramsci no Brasil, 

tem-se o período 1975 e 1980, momento no qual foram realizadas inúmeras pesquisas 

universitárias sob a influência de categorias ou problemáticas gramscianas, na Antropologia, 

na Sociologia, na Ciência Política, envolvendo diversos campos (cultural, pedagógico, do 

direito, do serviço social, dentre outros). 

Transcendendo círculos de intelectuais marxistas, as ideias de Gramsci estão presentes 

em autores liberais como José Guilherme Merquior, em autores liberais-conservadores como 

Oliveiros (em sua ampla tese aqui já mencionada) e mesmo em pensadores católicos como 

Leonardo Boff e Frei Betto (COUTINHO, 2007). Ainda no âmbito dos intelectuais, os 

uspianos Alfredo Bosi e Antônio Cândido na Literatura e Francisco Weffort, que manteve 

seminários utilizando Gramsci, bem como analisou a problemática do populismo e da 

democracia, a partir de conceitos gramscianos centrais (SECCO, 1998), embora não cite 

Gramsci diretamente em algumas passagens de suas obras.  

Em entrevista concedida em julho de 2009
28

 para Gramsci e o Brasil, Gildo Marçal 

Brandão, reitera a importância dos anos 1970, e também dos subsequentes, para a influência 

de Gramsci no Brasil. Nesta perspectiva, autores como Carlos Nelson Coutinho, Leandro 

Konder, Luiz Werneck Vianna, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques, foram 

importantes para a propagação de Gramsci no Brasil. Brandão (2009) deste modo, reconhece 

que o marxista sardo foi fundamental para a construção e para as reflexões da esquerda, que 

pretendia elaborar uma política democrática frente ao regime militar, não no sentido de 

derrubá-lo, mas no de derrotá-lo, realizando uma política de frente para isolá-lo. Tais ideias 

não influenciaram apenas o PCB, mas também o PT, posto que para ambos, na concepção de 

Brandão, a atenção democrática e a via eleitoral eram relevantes. 

                                                           
27

 O conceito de sociedade civil, embora seja funcional para a realização da hegemonia e para a construção de 

outra ordem hegemônica, também é desenvolvido por Gramsci como institucional, por agregar os aparelhos 

privados de hegemonia (jornais, revistas, escolas, igrejas, sindicatos, partidos, teatros, etc.) e topológico, na 

medida em que é o lugar intermediário entre o Estado e a esfera de produção da vida material. No que diz 

respeito aos aparelhos privados de hegemonia ver: ALTHUSSER, L. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de 

Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985. Vale ressaltar que Gramsci não se enquadra nessa acepção estruturalista, 

que separa a política da economia e elimina as tensões existentes na sociedade entre as classes e as frações de 

classe. 
28

 Essa entrevista, intitulada Gramsci e a esquerda brasileira hoje, realizada em julho de 2009, pode ser 

encontrada na íntegra em http://www.gramsci.org.br. Acesso em: 09/01/2012. 

http://www.gramsci.org.br/
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A partir de 1985, crescem as lutas pela democracia e se estabelece uma aliança 

liberal-conservadora entre PMDB e PFL. Neste contexto, o interesse por Gramsci se fez 

acompanhar pelo liberal-socialismo italiano de Noberto Bobbio. Figura-se um contexto em 

que Merquior (1987) relaciona a teoria da hegemonia em Gramsci com a guerra de 

Clausewitz, levando também Oliveiros (1986) a tornar Gramsci um técnico da política, 

entendendo que o conceito gramsciniano de hegemonia tivesse ação totalitária.  

As práticas neoliberais
29

, decorrência, em suma, de uma releitura do pensamento 

econômico do século XIX, adquiriram alcance mundial durante os governos Thatcher (1979-

1990) na Inglaterra e os governos de Ronald Reagan (1981-1988) e George Bush (1989-1992) 

nos Estados Unidos. Na América Latina, o Chile serviu, a partir do período ditatorial de 

Pinochet, como um laboratório de experiência sistemática desta política econômica.  

Nos anos 1990, momento em que as ideias neoliberais
30

 estão em ascensão no Brasil, 

Gramsci é utilizado, a partir das críticas que fez à esquerda em um contexto datado, por 

Fernando Henrique Cardoso, que conhece o marxista sardo mediante o artigo de Massimo 

D’Alema. Cardoso compreende Gramsci como difusor de valores de liberdade, dinamismo, 

responsabilidade individual; um Gramsci progressista, um radicalizador da democracia e 

flexibilizador do Estado (SECCO, 2002). 

De acordo com entrevistas realizadas nos anos 1990, especificamente nos anos 1991 

e 1992, por Simionatto (1993/2011)
31

, vários dos intelectuais aqui citados, dão indícios de que 
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 Essas práticas se referem à desregulamentação financeira, ao avanço da precarização do trabalho, às 

privatizações, à forte presença da iniciativa privada nas atividades econômicas, sociais e culturais. Neste 

contexto também se verifica a minimização da ação estratégica dos Estados e seus instrumentos para intervir no 

mercado e controlar os monopólios, assim como o acirramento da desigualdade social, mais evidenciado na 

periferia do modo social de produção capitalista. 
30

 O neoliberalismo se refere à posição teórica e política que vai de encontro com chamado Estado do Bem-Estar 

Social ou Welfare State, e que teve como ponto de partida o texto O caminho da servidão de Friedrich Hayek, 

publicado pela primeira vez em 1944. Trata-se de um ataque ao Estado relativo a qualquer limitação imposta aos 

mecanismos de mercado, como medidas protecionistas de circulação de bens de produção, bens de consumo 

duráveis e não-duráveis e de bens de capital, o que comprometeria a própria lógica do sistema capitalista, a 

acumulação excessiva de capital. É o momento marcado pela decadência da política econômica keynesiana, 

política anticíclica, que visava o pleno emprego e a intervenção estatal, tanto em momento de inflação, quanto de 

deflação, No entanto, a particularidade dos anos 70 era o fato da estagflação. Portanto, se o governo restringisse 

o gasto público, diminuísse o crédito ao consumidor, faria com que a economia avançasse ainda mais na 

recessão, se por outro lado ampliasse o gasto público e aumentasse o crédito faria com que a inflação, que já se 

encontrava na casa de dois dígitos, se elevasse. Neste âmbito, Hayek e Friedman começam a criticar com mais 

ênfase a política econômica keynesiana, caracterizando-a como a política que serve para financiar os 

incompetentes, uma vez que, para estes, o aumento da inflação, especialmente, estava ligado aos gastos 

excessivos do Estado. 
31

 Segundo a autora, a falta de ausência empírica mais palpável, levou-a buscar o depoimento de alguns 

intelectuais, que vivenciaram o processo de modo significativo e, que de certa maneira, contribuíram para a que 

o processo histórico foi reconstituído no interior do debate acadêmico. Deste modo, todas as entrevistas 

mencionadas nos próximos parágrafos foram extraídas, embora não literalmente, do livro de Simionatto (2011), 

fruto de sua tese de doutorado na PUC-SP em 1993, sob a orientação de Carlos Nelson Coutinho. Atualmente é 
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o terceiro período, final dos anos 1970 até metade dos anos 1980, denominado pela autora de 

segundo ciclo, é realmente onde se verifica maior ascensão dos estudos sobre Gramsci no 

Brasil e, sobretudo, utilizando os conceitos gramscianos para a compreensão da realidade 

brasileira.  

No âmbito acadêmico uspiano, afirma Nogueira, em entrevista concedida em 1991, 

que no Programa de Pós-graduação da USP, Gramsci era entendido como uma espécie de 

alternativa ao marxismo: “apreendia-se Gramsci como um meio termo entre o marxismo e o 

liberalismo”, tanto nos cursos de Weffort ou como nos cursos de Oliveiros Ferreira. Embora 

não verbalizado por Weffort, principalmente, as portas para se inserir Gramsci, seja no âmbito 

da esquerda ou no campo dos liberais, estavam abertas. 

O depoimento de Dias, também presente na dissertação de doutorado de Simionatto, 

mostra que a discussão sobre o marxismo e sobre Gramsci, se fez presente inicialmente nas 

universidades, sendo disparada, posteriormente, nos partidos de esquerda. Exemplifica Dias 

que, na Unicamp, muitas pessoas se declaravam gramscianas, sendo Drebrun o mais antigo. 

Os ecos de Gramsci também tiveram repercussão no curso de História e na Antropologia e 

nos anos 90, eles estiveram mais presentes em alguns movimentos sociais (do ponto de vista 

prático) do que nos partidos de esquerda. Justifica-se essa situação em função do contexto de 

“vazio cultural”, propiciado entre os anos 1964 e 1976, período no qual a falta de espaço, seja 

nos partidos ou na luta armada, fez com que Gramsci fosse discutido no âmbito acadêmico.  

Na obra O outro Gramsci (1996), que reúne vários artigos, inclusive três de 

Edmundo Dias, em especial Gramsci no Brasil: o rabo do diabo, o autor defende que a 

diáspora dos ‘gramscianos’ egressos do PCB, fez com que Gramsci representasse apenas um 

bom tom, sem influência concreta nas diretrizes e na prática política do partido.  

Outra crítica realizada por Edmundo Dias, mas em outro artigo, Sobre a leitura dos 

textos gramscianos: usos e abusos, o autor aponta as leituras reducionistas que acentuam a 

estreita relação Lênin-Gramsci, sem considerarem a originalidade que cabe a uma série de 

análises realizadas pelo marxista sardo. Por outro lado, há os que não consideram a 

proximidade de Lênin como de extrema relevância para que Gramsci se libertasse das 

abordagens de Croce e de Sorel.  

O mesmo problema ocorre, segundo Dias (1996), quando se força a descontinuidade 

entre o Gramsci dos Conselhos de Fábrica e o Gramsci dos Quaderni, sem verificar as 

inflexões do autor.  Alerta, também, que ler Gramsci é “tomá-lo uma fonte de 

                                                                                                                                                                                     
professora adjunta II da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, a tese de doutorado também foi 

analisada por mim neste ponto. 
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problematização”, porque não se trata de dar ao marxista sardo ou ao conjunto de sua obra o 

estatuto de verdade: “[...] atualizar historicamente essa teoria é evitar a sua declamação” 

(DIAS, 1996, p. 112).  

Publicado em 2008, O laboratório de Gramsci, também tece críticas às leituras 

reducionistas e propõe uma leitura do marxista sardo, a partir das fontes e/ou de outros 

autores com os quais Gramsci dialoga, como Maquiavel, Guicciardini, Cuoco, Gioberti, 

Croce, Sorel e Gentile. De acordo com o autor deste livro, Álvaro Bianchi, a experiência 

advinda dos cursos ministrados por ele, na Unicamp, mostra um estranhamento com a cultura 

gramsciana por parte dos estudantes, somado ao fato de que a maioria dos autores italianos 

indicados, com exceção de Maquiavel, não frequentam as universidades brasileiras. Assim, se 

justificaria a escolha de um estudo genético de teoria política, que tivesse como ponto de 

partida Antonio Gramsci.  

Bianchi (2008) reitera que ao reconstruir o diálogo de Gramsci com suas fontes, 

também pôde observar as importantes contribuições dos autores que influenciaram o marxista 

sardo. Relata também, a relativa dificuldade, principalmente quanto ao caráter fragmentário 

dos Quaderni, que em várias passagens entrelaçam o momento da pesquisa ao momento da 

exposição. O livro também é fruto do debate de Bianchi com outros pesquisadores do 

CEMARX (Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – 

IFCH da Unicamp).  

Outras publicações de Álvaro Bianchi que têm o mesmo fio condutor e genético 

sobre o pensamento de Gramsci estão presentes em periódicos ou em coletâneas de livros 

como Crise, política e economia no pensamento gramsciano (2002), Gramsci além de 

Maquiavel e Croce: Estado e sociedade civil nos Quaderni del cárcere (2007), Gramsci e a 

Ciência Política italiana (2011), por exemplo.  

Na PUC-SP, segundo Simionatto (2011), as primeiras referências a Gramsci 

começam a ser feitas na área de Educação e não na do Serviço Social, nos cursos de Demerval 

Saviani. Num segundo momento, o autor é visto como uma referência importante no mestrado 

em Ciências Sociais. Em seu depoimento, Saviani informa que a aproximação em relação a 

Gramsci se deu na década de 1970, e que a sua preocupação central não consiste em realizar 

uma discussão sistemática ou formal sobre o marxista sardo, mas problematizar em que 

sentido Gramsci era relevante para contribuir com as questões ligadas à educação brasileira. 

Em Escola e Democracia, por sua vez, Saviani (1996) vai resgatar o que Gramsci 

entende por escola tradicional, nova, profissionalizante ou técnicas, assim como o princípio da 
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escola única e a questão da hegemonia, fundamentais para abordar as diferentes pedagogias e 

reafirmar, do ponto de vista teórico e ideológico, a pedagogia revolucionária.  

Gramsci em Os intelectuais e a organização da cultura (1978) compreende em 

termos metodológicos e de formação, que todos precisam ter acesso à cultura dominante, à 

cultura socialmente construída, apropriada de maneira privada. Embora esse acesso seja 

restrito, no sentido da emancipação humana, o conhecimento da cultura dominante tem a 

função de fornecer subsídios, para que todos estejam, em potencial, nas condições de 

assumirem funções de dirigentes. Mesmo não sendo este o fim último, isto permitiria que as 

pessoas tivessem acesso àquilo que historicamente foram privadas, do conhecimento 

construído coletivamente, transformado em propriedade privada.  

É com este conteúdo dialético que Gramsci compreende a transmissão tradicional do 

conhecimento, não como um tipo ideal, mas como parte de um processo político de 

construção de outra hegemonia ou de uma contra-hegemonia. Este teórico compreende que 

toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica: processo de 

aprendizado pelo qual a ideologia da classe dominante se realiza, e se transforma em senso 

comum, mas como pedagogia política pode permitir a transmissão de um saber prático. É por 

esta perspectiva, traduzida para a realidade brasileira, no que se refere à escola pública, que 

Saviani (1996) vai construir sua teoria da escola e o que entende por escola democrática, no 

que se refere ao acesso aos conteúdos e ao próprio acesso à escola.  

Por outro lado, em sua entrevista, Saviani ressalta que sua incursão no pensamento 

do marxista sardo, fez com que alguns intelectuais considerassem-no um gramsciano, mesmo 

não se tratando de uma filiação ou sendo o autor um especialista em Gramsci. 

No curso de Serviço Social da PUC-SP, as referências a Gramsci remontam ao ano 

de 1979, justamente devido às obras já traduzidas no Brasil e dos intérpretes do marxista 

sardo como Carlos Nelson Coutinho, Hugues Portelli, Christine Buci-Gluksmann, Moacir 

Gadotti, Dermeval Saviani, Maria Antonieta Macciocchi, Jaen Marc Piotte e Alba M. P. de 

Carvalho (SIMIONATTO, 2011). 

Podemos acrescentar a este grupo, Leandro Konder, dentre outros que contribuíram 

com a Editora Civilização Brasileira. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

também houve debate acerca do pensamento de Gramsci nos anos 1970, sobretudo nos cursos 

de Filosofia e de Ciências Sociais, depois no programa de pós-graduação em Serviço Social, 

quando Coutinho ingressa nesta universidade em 1986 (SIMIONATTO, 2011). 
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O depoimento de Carlos Nelson Coutinho, em entrevista concedida no inicio dos 

anos 1990 à revista Novos Rumos, indica que foi nos anos 1960, por meio de seu professor de 

História, Paulo Farias, do antigo segundo grau, hoje ensino médio, que tomou contato com as 

primeiras leituras, em espanhol, do marxista sardo. Com dezoito anos de idade escrevia os 

primeiros artigos, citando o jovem Lukács, Sartre e Gramsci. Algo que o impulsiona em 1966, 

ao lado de Konder e de Gazzaneo, a traduzir parte das obras de Gramsci pela mediação entre 

Civilização Brasileira e Einaldi.  

A vitalidade do pensamento do marxista sardo nas obras de Coutinho é perceptível 

desde os anos 1970, até a atualidade. Em sua obra mais recente, De Rousseau a Gramsci 

(2011), Coutinho trata de temas referentes à teoria política e, mesmo a ciência política, 

guardadas as diferenças entre as mesmas, pontuadas pelo autor, resgatando grandes teóricos 

da política – Rousseau, Hegel, Marx, Gramsci, que compreendem uma tradição que “começa 

com Platão e chega a Hannah Arendt e John Rawls, passando por Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu e tantos outros” (COUTINHO, 2011, p. 10).  

Para isso, priorizou os conceitos centrais dos autores, como democracia, vontade 

geral, Estado, o contrato social, sociedade civil, retomando também a análise de Guerratana 

sobre Gramsci e conclui com uma análise comparativa entre o marxista sardo e o marxista 

húngaro. Este último capítulo, não aleatoriamente, é dedicado a outro grande amigo – José 

Paulo Netto e o livro como um todo foi dedicado a Leandro Konder, “por meio século de 

amizade”. Retoma, na sua finalização, Lênin, Bukharin, o Engels do Anti-Dühring, Korsch e, 

obviamente, Marx. Além disso, foge à dicotomia Gramsci-Lukács, pois o intuito de seu 

trabalho foi buscar pontos de convergência  guardadas as particularidades dos dois autores  

“[...] que nos permitam superar os limites de ambos por meio de uma integração dialética 

entre seus pontos fortes (que são muitos!)” (COUTINHO, 2011, p. 168). 

Anterior a esta obra de Carlos Nelson Coutinho, o autor organiza, ao lado de Andréa 

de Paula Texeira – Ler Gramsci, entender a realidade (2003), que traz artigos diversos, 

alguns de ordem mais conceitual, e outros que se pautam na análise do concreto. Há, neste 

aspecto, um artigo sobre América Latina, um sobre o Japão, outro sobre globalização, sobre 

Sociologia Política contemporânea, ou seja, alguns temas atuais que incomodam ou que 

instigam os diferentes autores a levantar questões sobre e, deste modo, utilizam o marxista 

sardo como referencial teórico central. 

Em termos de eventos mais recentes sobre o pensamento e/ou pesquisas realizadas 

acerca de Antonio Gramsci, pode-se destacar os ocorridos anualmente na UNESP Campus de 
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Marília, como em agosto de 2006; a quinta Jornada do Núcleo de Ensino de Marília que 

trouxe como tema central “A escola de Gramsci”; na sexta jornada, em 2007, o tema foi 

“Marx, Gramsci e Vygotsky – aproximações”, ambos organizados pela professora Sueli 

Mendonça, dentre outros docentes.  

Além dos anteriormente citados, incluem-se o Seminário de Teoria Política do 

Socialismo realizado praticamente a cada dois anos, propondo uma temática e/ou autor 

marxista relevante, como ocorreu em agosto de 2005, quando foram discutidos vários teóricos 

do socialismo, dentre eles Gramsci; o seminário internacional de 2007, cujo tema foi 

Gramsci: cultura e política do mundo do trabalho e mais recentemente o seminário de 2011 

(também de caráter internacional), cujo tema foi Gramsci na Periferia, ambos coordenados e 

organizados pelo professor Marcos Del Roio. 

Com um público numericamente menor, a USP mediante o LeMarx vem realizando 

alguns minicursos ou seminários que envolvem ou o pensamento marxiano, ou o pensamento 

de autores marxistas, com destaque para Antonio Gramsci. Exemplos disso foram: o ciclo de 

debates em 2009, que priorizou o conceito de hegemonia gramsciano; o terceiro colóquio 

Marx e os Marxismos, realizado em maio de 2010, que priorizou a atualidade das obras de 

Marx e de outros autores marxistas; o quarto colóquio de 2011, também contemplou 

pesquisadores que estudam o marxista sardo. Em outubro de 2011, minicursos com Burawoy, 

Jacques Bidet e Gérard Duménil, oferecidos pelo LeMarx, também trouxeram contribuições 

aos estudos no âmbito do pensamento marxiano, mas também no âmbito de pensadores 

marxistas. Burawoy, especificamente, chegou a tangenciar Gramsci em sua fala.  

A publicação organizada por e também com alguns artigos de Francisco de Oliveira 

em 2010, Hegemonia às avessas, traz discussões que resgatam o marxista sardo, com uma 

releitura do conceito de hegemonia, tomando, embora sem de fato problematizar, o conceito 

de transformismo em Gramsci, denominado de outra maneira: hegemonia às avessas. Mas é 

relevante pontuar que este é um estudo que tenta, à luz de Gramsci, levantar discussões sobre 

a realidade política e social do Brasil, sobretudo, pensando na eleição de Lula e no âmbito 

externo, na derrota do apartheid na África do Sul.  

Na acepção de Oliveira (2010, p. 25), vivenciamos um novo fenômeno, uma nova 

forma de dominação, intitulada hegemonia às avessas. Não se refere às práticas 

patrimonialistas, pois o que se administra nos fundos de pensão é capital-dinheiro; não é 

patriarcalismo, uma vez que nenhum patriarca que dá as rédeas da economia, que também não 

é “[...] doméstica (no sentido do ‘domus’ romano)”; não é populismo, pois representou uma 
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forma autoritária de dominação para garantir o estreito vínculo das classes subalternas com o 

Estado, assim como a transição de uma economia agroexportadora, para uma economia 

urbano-industrial.  

Na nova forma de dominação há a aparência de que os dominados de fato dominam 

ou estão “inseridos” na esfera da política, que a economia está estabilizada, que há uma 

“direção-moral” dos dominados. O aparente, nesse sentido, é desvendado quando se analisa a 

relação de consentimento e de formação da ideologia dominante, que se cristaliza, como 

imagem e semelhança, em ideologia dos dominados, na chave em que Engels e Marx 

apresentaram na obra A Ideologia Alemã. Neste contexto, segundo Oliveira (2010), os 

dominados realizam uma “revolução-moral”, que se concretiza, no caso brasileiro, com a 

eleição de Lula e com o Bolsa Família, que capitula e perpetua a exploração dos mesmos.  

Em 2005 é publicada por Marcos Del Roio a obra Os prismas de Gramsci que 

concretiza a pesquisa realizada em sua livre docência e na qual ele relaciona a atividade 

política e a reflexão filosófica do marxista sardo, antes do seu encarceramento. Deste modo, 

retoma alguns interlocutores de Gramsci, como Lênin e Rosa Luxemburgo; destaca o 

movimento operário italiano e a fundação do Partido Comunista na Itália, a política da frente 

única e suas debilidades, o antifascismo, as teses de Lyon, redigidas por Gramsci com a 

colaboração de Palmiro Togliatti, a organização do partido e a teoria da revolução socialista 

na Itália. 

O autor também destaca o surgimento de novas clivagens no terceiro congresso do 

PCI, que deram indícios de maturidade do novo grupo dirigente, assim como maior atenção 

sobre a questão nacional, a leitura de Gramsci sobre a Rússia e a tradutibilidade para a 

realidade italiana, no que se refere à questão nacional e a problemática dos intelectuais 

meridionais. O universo da obra, concomitantemente, nos mergulha na construção do 

pensamento político de Gramsci, no pós Guerra e/ou nos percalços dos anos 1920, e no 

momento da produção teórica do marxista sardo que coincide com o momento da questão 

nacional italiana.  

Outras produções de Del Roio relacionadas a Gramsci foram publicadas em livros ou 

em periódicos como Gramsci contra o Ocidente (2001), Gramsci y la educacióndel educador 

(2006), Gramsci e a emancipação do subalterno (2007), Gramsci y el trabajo com el 

fundamento de la hegemonia (2009), Notas sobre Gramsci na América Latina (2011), dentre 

outros.  
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Secco, por sua vez, que foi o ponto de partida para realização deste breve panorama 

sobre a inserção do pensamento de Gramsci no Brasil, realiza, a partir de sua dissertação de 

mestrado, uma sequência de estudos acerca de Gramsci. Nesse sentido, é publicada em 2002, 

sua primeira obra, Gramsci e o Brasil: recepção e difusão de suas ideias. Nesta, o autor faz 

uma análise historiográfica das produções brasileiras que utilizaram o pensamento de Antonio 

Gramsci, seja em termos apenas conceituais, seja na tentativa de compreender a realidade 

brasileira à luz de conceitos como hegemonia, revolução passiva, sociedade civil e sociedade 

política, Ocidente e Oriente, dentre outros. 

Além disso, ressalta o autor em nota prévia, que sua obra envolve a história editorial 

das obras de Gramsci, indicando em parte o caráter fragmentário das produções dos textos 

gramscianos, assim como a “Geografia” das ideias do autor sardo (SECCO, 2002, p. 08). 

Nesta obra é perceptível que alguns intelectuais e partidos não conseguiram traduzir 

Gramsci para a particularidade brasileira, ou o fizeram de maneira mimética, ou ainda se 

restringiram ao campo da abstração conceitual. Embora deixe claro o seu papel de historiador 

em relatar parte desta história, podem-se verificar preocupações de âmbito conceitual na 

abordagem de Secco, que chega a realizar um glossário dos principais conceitos empregados 

por ele ao longo do livro. 

No ano de 2006 é publicado Gramsci e a Revolução, praticamente uma continuidade 

das reflexões desenvolvidas na sua dissertação em 1998 e na obra de 2002. Nesta, Secco se 

preocupa inicialmente em fundamentar o conceito de Revolução Passiva em Gramsci, 

resgatando a ideia do autor sardo sobre o que seria uma revolução de caráter não passivo e, 

portanto, de tipo jacobino. Também busca tecer algumas observações de ordem metodológica 

quanto aos Cadernos do Cárcere e analisa a Revolução Russa de 1917 e seu impacto na Itália. 

Destaca ainda a hegemonia nascente nos conselhos de fábrica italiano, à crítica de Perry 

Anderson sobre o conceito de hegemonia, o americanismo e o fordismo como momentos da 

revolução passiva na América, bem como o fascismo na Itália e a Revolução de 1930 no 

Brasil.  

Secco retoma ainda os comunistas e as ideias de Gramsci no Brasil, centrando no 

PCB e em alguns intelectuais como Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira. Neste 

contexto, como membro do PT, embora não como homem de partido, no sentido orgânico
32

, 

                                                           
32

 Secco relatou que hoje não milita ou não está mais próximo em termos da práxis do PT, embora ainda esteja 

filiado. Isso foi colocado, a partir de um questionamento meu, em uma conversa informal sobre Gramsci, que 

durou um pouco mais de uma hora. Também deixou nas entrelinhas essa questão, em uma palestra realizada no 

CEDEM (Centro de Documentação e Memória da Unesp), momento em que divulgava o seu mais recente livro, 

a História do PT. 
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encerra com um capítulo intitulado O PT e as ideias de Gramsci onde afirma que a partir de 

meados dos anos 1980, a produção teórica do PT era cada vez mais pautada em Gramsci, 

sobretudo quanto aos conceitos de hegemonia e bloco histórico, os quais passaram a ocupar 

artigos e exemplares da revista Teoria e Debate e do Boletim Linha Direta, obviamente com 

certa resistência de algumas correntes de cunho trotskista do partido.  

Apesar de algumas disparidades, tanto no interior do PT, quanto na análise dos 

intelectuais brasileiros sobre o pensamento de Gramsci, o intuito central de Secco (2006) foi o 

de resgatar Gramsci como um revolucionário e valorizar seu pensamento como núcleo central 

de análise da política como estratégia socialista.  

Nos anos subsequentes, Secco publica artigos em livros ou periódicos tanto sobre 

outras temáticas como sobre Gramsci, como é o caso do artigo Gramsci e a Escrita da 

História (2009) e do livro, Retorno a Gramsci (2010), no qual, dentre outros aspectos, retoma 

o conceito de cesarismo e compara com o de bonapartismo, demonstrando com certa sutileza 

que há um salto qualitativo e fundamental de Gramsci, em relação ao marxismo soviético. Ao 

final deste livro, o autor fundamenta a vitalidade do pensamento de Gramsci a partir de alguns 

exemplos de eventos e discussões realizados na USP. 

Nos seminários O nacional e o popular na cultura brasileira (1983), Chauí resgata a 

acepção gramsciana de nacional-popular, assim como a hegemonia no âmbito cultural das 

diferentes classes sociais. Resgata, além disso, o Manifesto do CPC (Centro Popular de 

Cultura) de 1962, redigido por Carlos Estevam Martins. Segundo a autora, o curioso é que o 

manifesto não se dirige de fato ao “povo” ou as classes subalternas, mas tem como 

destinatários os intelectuais e os artistas considerados alienados. Está presente também a 

distinção entre “povo fenomênico” (alienado, passivo e imediatista) e “povo essencial” 

(crítico, ativo, consciente), destacando-se também a missão do “povo” no que se refere à luta 

para passagem do reino da necessidade para o da liberdade. É nessa chave que são entendidos 

a nação e o nacional-popular, mas sem referência histórica, algo mais próximo de fatores 

imanentes.    

Por outro lado, Chauí tece críticas quanto às postulações que permeiam os Cadernos 

do Povo Brasileiro (CPB) e o Centro Popular de Cultura (CPC), pois ambos reafirmam a 

alienação popular como algo em si abstrato, assim como a conscientização da vanguarda. 

Deste modo afirma que: “[...] os Cadernos permanecem fiéis à concepção feuerbachiana (‘a 

teoria penetra na matéria passiva’) e da consciência vinda de fora do Lênin de Que fazer?” 

(CHAUÍ, 1983, p. 13-14). 
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Na mesma chave, Debrun (1990) em A identidade nacional brasileira tece críticas ao 

CPB e ao CPC. Explora a tônica do discurso nacional, o qual, não representa um anseio 

genuíno das camadas populares, diferente do preconizado pelos movimentos de “vanguarda” 

popular. Para isso, resgata a concepção de intelectuais, cultura e de hegemonia, presentes no 

marxista sardo.  

Afirma Debrun (1990, p. 41) que se o discurso nacional representasse de fato os 

anseios reais dos subalternos, as elites ficariam restritas a formular e a sistematizar, “[...] 

como os intelectuais, segundo Gramsci – sentimentos e aspirações comuns a todos; teríamos, 

então, o nacional-popular”. O que representaria o consenso em termos de valores e, deste 

modo, a construção da identidade nacional como um processo coletivo. “Mas tal não é o caso: 

o que é nacional, no Brasil, não é popular; e o que é popular não é nacional” (DEBRUN, 

1990, p. 41). São desconsiderados, portanto, os conflitos, as contradições sejam no interior do 

que é chamado de “povo”, “nação” ou mesmo, nas camadas populares, criando uma ideologia 

do próprio nacional-popular e não a construção concreta do mesmo. 

Em agosto de 2011 é publicada na revista Fórum
33

 a transcrição da conferência da 

filósofa Marilena Chauí, decorrente de um ciclo de conferências promovidas pelo Ministério 

da Cultura. Na primeira conferência do ciclo, intitulada O Silêncio dos Intelectuais, Chauí 

problematiza o papel retraído dos intelectuais, assim definido, devido à submissão das 

ciências e das técnicas ao capitalismo neoliberal. Embora não cite, em algumas passagens a 

filósofa parece se basear na acepção gramsciana sobre o papel dos intelectuais, sobretudo, do 

intelectual orgânico. Enfatiza que o percurso histórico dos intelectuais oscila entre o 

“recolhimento e o engajamento, o silêncio e a intervenção pública”. Isso ocorre de acordo 

com as circunstâncias ou com a correlação de forças, em relação aos poderes instituídos. A 

fala pública e a ação pública dos intelectuais, nesse sentido, se apresentam como transgressão 

ou como reafirmação do status quo. Contudo, “a despolitização da sociedade produz a 

substituição do intelectual engajado pela figura do especialista competente” (CHAUÍ, 2011, 

n.p). 

Não apenas na região Sudeste, com destaque para o eixo Rio de Janeiro-São Paulo, 

houve a repercussão e o desdobramento do pensamento de Gramsci no Brasil. Segundo 

Simionatto (2011) discussões sobre Gramsci percorreram a Universidade Federal do Rio 
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 Nessa entrevista realizada em agosto de 2011, dentre outras coisas, Chauí tece críticas em relação ao papel 

retraído dos intelectuais, assim como a ausência de um pensamento crítico, capaz de interpretar o presente e de 

agir no mesmo. Para acessar esta entrevista na íntegra ver: http://www.http://revistaforum.com.br. Acesso em: 09 

de jan. de 2012. 
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Grande do Norte (UFRN), encabeçadas pelos professores José Willington Germano e José 

Antonio Spineli Lindoso; na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com Giuseppe 

Staccone, além de algumas disciplinas oferecidas no curso de mestrado em Serviço Social na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Isso significa que o debate sobre e com Gramsci ainda é pertinente, sobretudo, diante da 

complexidade das questões da atualidade. 

Outros países latino-americanos também avançaram nos estudos acerca do 

pensamento de Gramsci, sobretudo preocupados em compreender a questão nacional, mas 

também questões de ordem cultural, partidária, além dos diversos movimentos de esquerda, as 

características respectivas de suas sociedades, do ponto de vista das forças produtivas, da 

classe trabalhadora e do campesinato, dentre outros aspectos. 

A Geografia de Gramsci na América Latina é apresentada destacando-se duas datas 

limites: o período de publicação das Cartas do Cárcere, em Buenos Aires, pela Lautaro em 

1950, até os seminários ocorridos em 1978, na Universidade Autônoma do México sobre 

Gramsci e a política, com a participação de Buci-Glucksmann, Maria-Antonieta Macciocchi, 

Giuseppe Vacca e Juan Carlos Portantiero e em 1980, em Morelia, sobre Hegemonia e 

alternativas políticas na América Latina (ARICÓ, 1988). 

Na Argentina, Aricó (1988) afirma que Gramsci foi muito mais evocado que 

conhecido, representando a renovação ideológica e política frente à ortodoxia marxista-

leninista, que teve como agente difusor Héctor P. Agosti, membro do grupo dirigente do 

Partido Comunista. Agosti abriu caminhos não apenas para pensar o marxista sardo, mas para 

a difusão de toda uma cultura intelectual italiana e dos temas problematizados por Gramsci.  

A análise do Risorgimento, por exemplo, contribuiu para que os intelectuais 

gramscianos argentinos que viriam compor a Pasado y Presente, levantassem questões sobre 

a vitória do peronismo em 1946, com o apoio dos trabalhadores, dos “descamisados”, e 

também, podemos acrescentar, com a eficácia da propaganda, sendo essa inspirada nas 

experiências nazifascistas
34

. Soma-se a isso a publicação, em fevereiro de 1953 da revista 

Cuadernos de Cultura, que trouxe como título El antifascismo de Antonio Gramsci – que se 
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 Tendo como ponto de partida a concepção de Dominique Pélassy, a de que nenhum sistema político é mudo. 

Capelato (2008) analisa a função simbólica, que se reveste de uma importância particular no âmbito do 

varguismo e do peronismo, compreendendo-a, dentro da lógica da dominação posta em prática por estes 

“regimes”, não apenas se valendo dos momentos de manipulação e consentimento em si, mas como alguns 

símbolos contribuíram para reafirma política, social e culturalmente os distintos contextos. Nesse sentido, a 

autora explora imagens simbólicas produzidas em filmes, fotos, cartazes, jornais, revistas, etc. Ver: 

CAPELATO, M. H. R. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo. São Paulo: 

Edusp, 2008. 
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referia a uma conferência de Palmiro Togliatti, em 23 de março de 1952, em Bari, na Itália 

(BURGOS, 2004). Vale ressaltar que Aricó, mesmo utilizando a análise sobre o Risorgimento 

e outras, tece críticas sobre o uso da particularidade italiana realizada por Agosti, pela 

transferência acrítica em relação à compreensão da particularidade argentina.  

A Revista Pasado y Presente, de inspiração gramsciana, surge em abril de 1963 e 

num primeiro momento, em apoio ao Partido Comunista de Córdoba. Era neste momento, 

uma tentativa de renovação do partido e não uma ruptura com relação ao mesmo. Colocava-

se, deste modo, como uma alternativa às diretrizes da III Internacional Comunista e com 

tarefa fugir do enciclopedismo. O alcance de uma significativa dimensão nacional 

compreende uma série de fatores, seja à expulsão do grupo editorial do partido, seja devido à 

originalidade das questões problematizadas pela mesma, ou ainda, por ser Córdoba, a cidade 

das revoltas estudantis do começo do século, com a particularidade de ter um movimento 

operário denso e um sindicalismo combativo (BURGOS, 2004, p. 81).  

Sobre a escolha de Gramsci como principal intelectual, embora não o único, 

discutido no âmbito de Pasado y Presente, escreve Aricó (1988, p. 39): 

 

[...] Gramsci era para nós aquele sólido ponto de apoio a partir do qual 

poderíamos ingressar, sem abjurar de nossas ideias socialistas e da confiança 

na capacidade crítica do marxismo, nas mais diversas construções teóricas... 

porque o nosso ponto de partida era o de um marxismo cujo pensamento 

permitia tais aberturas. Nesse sentido, éramos “gramscianos” e, enquanto 

tais, tínhamos reivindicado nossa identidade no âmbito do debate argentino. 

E se, para a ortodoxia comunista, nossa condição era a prova de nosso 

“revisionismo”, para um outro setor da esquerda nós representávamos um 

filão de pesquisa que devia ser apoiado, por exemplo, por Erneste Laclau 

(grifos nossos). 

  

A busca por Gramsci consiste fundamentalmente nesta perspectiva, claramente 

explicitada por trazer a análise do concreto, ao encontro de uma realidade na qual, o Aricó de 

Pasado y Presente, assim como tantos outros, se colocava como alienado. Os estímulos que 

Gramsci ofereceu ao grupo de intelectuais ligados a esse periódico se pautavam 

principalmente na questão nacional e na capacidade do marxista sardo em se confrontar com o 

real em curso.  

Na chave do nacional-popular, Portantiero (1988), resgata as relações entre 

intelectuais e povo-nação, o nexo ou a falta dele entre esses segmentos, as acepções de 

reforma intelectual e moral, a concepção de partido, os processos transformistas que colocam 

em outros matizes a situação dos subalternos, a Revolução Passiva e as visões sociocêntricas, 
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assim por ele caracterizadas ou também as politicocêntricas, pelas quais se moveu o 

socialismo latino-americano, entre o corporativismo e o “finalismo socialista”.  

Além disso, retoma autores como Juan B. Justo (membro do Partido Socialista 

Argentino nos anos 1940), Recabarren (da tradição obreirista-comunista chilena) e o 

comunista peruano Mariátegui, como exemplos pontuais e parciais de que no momento destas 

e nestas análises havia um distanciamento dos socialismos clássicos e das questões colocadas 

pela II e III Internacional, que davam lugar a preocupações reais com o contexto latino-

americano.  

Após os nove primeiros volumes de Pasado y Presente, Portantiero, também 

membro da mesma, na nova série de abril-junho de 1973, se debruça sobre o peronismo e 

sobre a condição da classe operária nos anos 1960 e início dos anos 1970, nas eleições 

presidenciais que culminariam na vitória de Hector Campora e, ao lado de Aricó, publica uma 

série de escritos sobre Gramsci em relação à democracia operária e o socialismo. Em 1997, 

durante o exílio no México, Portantiero realiza uma coletânea dos escritos políticos do autor 

sardo. Essa antologia ficou bastante conhecida na América Latina, ao lado da então já 

consolidada, produzida pelo filósofo espanhol Manuel Sacristán (FILLIPI, 2007).  

A produção dos argentinos sobre Gramsci não compreendeu apenas sociólogos, 

cientistas políticos e historiadores, uma vez que antropólogos como Nestor García Canclini, 

também se dedicaram aos escritos do autor sardo.  

Em Gramsci e as culturas populares na América Latina (1988), Canclini afirma que 

há uma ausência significativa de Gramsci na maioria das investigações a respeito das culturas 

populares. Percebe este autor que o conjunto das obras do marxista sardo traz contribuições 

básicas sobre o papel da cultura em relação à análise econômica e política para que se 

compreenda a cultura dos diversos setores, fornecendo subsídios para verificar o que as 

próprias classes não reconhecem: o sentido próprio de suas produções simbólicas, o elemento 

popular não apenas como parte de uma cultura em si, etnia ou classe social, mas também 

como uma posição frente às classes hegemônicas.  

Valendo-se disso, Canclini procura tecer críticas sobre as análises das culturas 

populares que se valiam dos métodos dedutivo ou indutivo. No primeiro método faz-se uma 

abordagem unilateral e fatalista, eliminando a autonomia das classes subalternas. No segundo, 

os traços aparentes são absolutizados e indutivamente determinam-se os traços históricos e 

sociais das classes populares.  
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De maneira pouco confortável, Canclini (1988) encerra afirmando que há a tarefa de 

superação dos aspectos folclóricos, no sentido de construir culturas nacional-populares. 

Concomitantemente seria preciso reivindicar a diversidade para que as transformações 

abordem a totalidade das relações sociais, e para que os processos revolucionários, inclusive, 

não sejam concluídos com reformas.  

Em Antonio Gramsci e a esquerda mexicana, Arnaldo Córdova (1988), analisa a 

esquerda no México a partir dos desdobramentos da Revolução Mexicana no que se refere às 

forças políticas herdeiras desta, e a situação da sociedade civil, bem como da sociedade 

política. Neste âmbito, alguns grupos passaram a defender que a ação transformadora se daria 

mediante o próprio Estado pós-revolução. Um grande defensor desta concepção foi Vicente 

Lombardo Toledano, militante das organizações operárias dos anos 1920. 

À luz da III Internacional, os comunistas mexicanos caracterizavam a Revolução 

Mexicana como uma revolução democrático-burguesa, uma vez que era necessário 

desenvolver as forças produtivas em um país atrasado, “semifeudal” ou “semicolonial”, que 

sofria do ponto de vista interno, com o latifúndio e externamente, com o imperialismo. Ao 

mesmo tempo, Cárdenas no final dos anos 30, vai integrando os sindicatos e as ligas 

camponesas ao Partido da Revolução Mexicana que, em 1946, se torna Partido 

Revolucionário Institucional (CÓRDOVA, 1988). É um período marcado pela reforma 

agrária, que não envolveu distribuição de terras expropriadas, diretamente aos que 

cultivavam, mas a restituição de parte dessas às comunidades indígenas. Por outro lado, volta-

se a encontrar a combinação entre grande propriedade e pequena propriedade
35

.  

A reforma política de 1977 no México envolvia apenas o que Gramsci denomina de 

pequena política. Os partidos de esquerda se mergulharam nos processos eleitorais. Neste 

país, mesmo nos anos 1960 e 1970, o marxismo de caráter stalinista ainda era majoritário, seja 

na práxis política ou em leituras acadêmicas. No meio acadêmico, por sua vez, as propostas 

gramscianas, sobretudo quanto ao conhecimento da realidade nacional, não eram consideradas 

fundamentais. 

Em alguns estudos mais recentes encontramos o historiador e filósofo cubano Jorge 

Luis Acanda, autor de Sociedade Civil e Hegemonia (2006). Com o propósito de resgatar os 

conceitos de sociedade civil e hegemonia em Gramsci, o autor recoloca a necessidade da 

emancipação humana, que deve envolver o campo político, o econômico e também o cultural, 

                                                           
35

 Sobre detalhes a respeito do contexto mexicano, no que se refere à Revolução Mexicana e ao governo 

Cárdenas, maiores detalhes, assim como de outros países latino-americanos, podem ser encontrados nos traçados 

históricos e nos processos político-sociais apresentados em: LAMBERT, J. América Latina – estruturas 

sociais e instituições políticas. São Paulo: Editora Nacional, 1972. 
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defendendo a acepção gramsciana da cultura popular como ponto de partida, mas não de 

chegada, e problematizando os vieses das simbologias populares como forma de alienação e 

como o seu contrário. Em seguida, e nesta mesma chave, faz uma análise da questão nacional 

cubana, tendo como ponto de partida o processo de democratização do socialismo.  

O pensamento de Antonio Gramsci parece ter sido em certa medida muito frutífero 

no contexto latino-americano. Pensar Gramsci possibilitou não apenas novas possibilidades 

de leitura da realidade político-social e cultural na América Latina, mas propiciou também 

uma nova leitura de mundo, de sociedade, de particularidade, de organização partidária, de 

cultura popular, dos movimentos sociais, do Estado e da questão nacional.  

Paradoxalmente, a demora em se traduzir o conjunto das obras do autor sardo para o 

espanhol ou para o português possibilitou, guardadas as proporções, sua maior dispersão na 

América Latina. Além disso, a questão central da repercussão de Gramsci nesta porção do 

continente americano se refere ao movimento do próprio concreto, suas determinações e 

contradições, na medida em que intelectuais e/ou membros de partidos/movimentos sociais 

viam como necessidade latente uma nova possibilidade de pensamento, que fugisse às 

amarras da III Internacional. Soma-se a isso o fracasso de alguns movimentos guerrilheiros ou 

de táticas e estratégias viciadas em leituras miméticas, que desconsideravam a particularidade 

e diversidade latino-americana.  

Em função da complexidade e do caráter fragmentário da obra do marxista sardo, 

apresenta-se hoje, particularmente no Brasil, diversas leituras de Gramsci, não cabendo aqui 

mensurar as mais ou menos apropriadas, mas apontar leituras possíveis. 

Nos escritos de Coutinho, Nogueira e Vianna são retomados conceitos fundamentais 

de um autor que tentou, no seu contexto político e histórico, superar o reformismo 

conservador da socialdemocracia, o rupturismo imediato e as análises simplistas da 

conjuntura e/ou do próprio processo histórico por parte da esquerda.  

As contribuições desses intelectuais são fundamentais para a compreensão da 

realidade brasileira, principalmente no denominado terceiro período, de 1970-1985, uma vez 

que ressignificaram abordagens e produziram polêmicas passíveis de discussão, seja pelas 

contribuições relevantes, seja pelos limites das mesmas e do próprio processo histórico. 

Embora Gramsci tenha sido um autor que, principalmente nos anos 1970, assumiu 

identidade latino-americana, o breve panorama apresentado teve o intuito de apresentar a 

vitalidade do marxista sardo na atualidade, particularmente no Brasil. Isso não significa que 

Gramsci já é um autor demasiadamente estudado e assíduo frequentador das universidades 
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públicas brasileiras, sendo importante ter ciência de que ainda há muito por fazer, sobretudo 

em relação à tradução de Gramsci para as diversas particularidades da vida política, social e 

cultural brasileira.  

Neste sentido, esta pesquisa se coloca como uma pequena contribuição à abordagem 

do pensamento do grupo renovador “gramsciano”, destacando Carlos Nelson Coutinho, Luiz 

Jorge Werneck Vianna e Marco Aurélio Nogueira. O intuito é o de priorizar algumas obras 

centrais destes autores, alguns exemplares do jornal Voz da Unidade, visitando também em 

alguns momentos o também periódico Voz Operária, e por fim à revista Presença de política 

e cultura. 
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2. OS RENOVADORES “GRAMSCIANOS”: INTELECTUAIS E HOMENS DE 

PARTIDO   

 

2.1. Breve trajetória dos três intelectuais 

 

Carlos Nelson Coutinho nasceu em 1943 na cidade de Itabuna, Bahia, e foi para 

Salvador com três ou quatro anos de idade. Fez graduação em Filosofia na Universidade 

Federal da Bahia, onde se formou em 1965. A respeito do curso, considerou-o péssimo, pois 

aos dezoito ou dezenove anos de idade considerava ter mais conhecimento que seus 

professores.  

Em uma das entrevistas cedidas à revista Caros Amigos, publicada em dezembro de 

2009, na edição número 153, Coutinho relatou que se tornou comunista ao ler o “Manifesto 

Comunista” que o seu pai tinha na biblioteca, quando tinha treze ou quatorze anos. Ingressou 

na Faculdade de Direito e permaneceu no curso por dois anos. Para ele, a Faculdade de 

Direito era o lugar “onde se fazia política”; eventualmente, constatou que uma das formas de 

fazer política era tornar-se intelectual. 

Nos anos 1970, Carlos Nelson percorreu países como Itália, Portugal e França, dentre 

outros, e admirou-se diante das perspectivas de renovação, sobretudo manifestas no âmbito do 

PCI, na corrente que ficou caracterizada como eurocomunista. Além disso, aprofundou seus 

estudos sobre o marxista sardo. Ao retornar ao Brasil, em 1978, lançou o polêmico e, o mais 

debatido ensaio pela esquerda brasileira, “A democracia como valor universal e outros 

ensaios”, editado primeiramente pela Livraria Editora Ciências Humanas e pela segunda vez 

lançado pela editora Salamanca (KONDER, 2012, p. 23). 

Segundo Netto (2012, p. 53-54), Carlos Nelson Coutinho publicou treze livros: 

Literatura e humanismo. Ensaios de crítica marxista, em 1967; O estruturalismo e a miséria 

da razão, 1972; A democracia como valor universal. Notas sobre a questão democrática no 

Brasil, em 1980; Gramsci, em 1981; A dualidade de poderes. Introdução à teoria marxista de 

Estado e revolução, em 1985; Gramsci. Um estudo sobre o seu pensamento político, em 

1989; Cultura e sociedade no Brasil. Ensaios sobre ideias e formas, em 1990; Democracia e 

socialismo. Questões de princípio e contexto brasileiro, em 1994; Contra-corrente. Ensaios 

sobre socialismo e democracia, em 2000; Lukács, Proust e Kafka. Literatura e sociedade no 

século XX, em 2005; Intervenções. O marxismo na batalha das ideias, em 2006; e De 

Rousseau a Gramsci. Ensaios de teoria política, em 2011. No exterior, foram seis livros: El 



39 
 

estructuralismo y la miséria da la razón. México, publicado em 1973; Introducción a 

Gramsci, de 1986; Literatura e ideología em Brasil. Tres ensayos de crítica marxista, lançado 

em 1987; Il pensiero politico di Gramsci, de 2006; Marxismo y politica. La dualidad de 

poderes y otros ensayos, de 2011; e Gramsci’s Political Thought, de 2012. Além dos livros, 

houve textos publicados nas revistas Ângulos, de Salvador; Estudos Sociais, do Rio de 

Janeiro; Civilização Brasileira, também do Rio de Janeiro; Temas de Ciências Humanas, de 

São Paulo; Presença, do Rio de Janeiro; Encontros com a Civilização Brasileira, do Rio de 

Janeiro; Escrita-Ensaio, de São Paulo; Teoria e Debate, de São Paulo; e Lua Nova, Serviço 

Social e Sociedade, Margem Esquerda, de São Paulo. Finalmente, publicou textos nos jornais 

Folha da Semana e Tribuna da Imprensa, bem como nos jornais do PCB (Voz Operária e Voz 

da Unidade), entre outros artigos publicados no exterior. Acrescenta-se ainda a tradução de 

obras de George Lukács, com a parceria do amigo e intelectual Leandro Konder, e dos 

Cadernos do Cárcere, de Antonio Gramsci, com a colaboração de Marco Aurélio Nogueira e 

Luís Sérgio Henriques.    

Carlos Nelson Coutinho ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) por volta 

de 1960/1961, aos dezessete anos, momento em que já militava no movimento estudantil, e 

permaneceu filiado à bandeira até 1982. Posteriormente, entrou no Partido dos Trabalhadores 

(PT), ao lado de Leandro Konder e de Milton Temer. Permaneceu no PT até a gestão 

presidencial de Lula (ele não especificou, em sua entrevista, se a filiação permaneceu até o 

primeiro mandado, parte deste ou mais adiante) e, em seguida, contribuiu para formar o 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), no ano de 2003. Carlito, como os amigos Leandro 

Konder, José Paulo Netto, Marcos T. Del Roio, Virgínia Fontes, dentre outros, costumavam 

se dirigir a Carlos Nelson, tornou-se professor emérito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) em 29 de junho de 2012, onde trabalhou por mais de vinte e oito anos, tendo 

lecionado nos cursos de  graduação e pós-graduação em Serviço Social, tendo ali trabalhado 

até pouco antes de falecer em 20 de setembro de 2012. 

Luiz Jorge Werneck Vianna nasceu no Rio de Janeiro, em 1938. Ingressou no Partido 

Comunista Brasileiro em 1960, como relatou em entrevista concedida a esta pesquisa em 08 

de outubro de 2012. Segundo Vianna, a sua filiação ao PCB se deu em um contexto em que: 

“[...] a questão social tinha força muito grande naquela época, o suicídio de Getúlio tinha 

traumatizado a nossa geração, e havia toda uma sinalização que o mundo que estava posto 

diante de nós era passível de uma intervenção favorável”.  
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Vianna graduou-se em Direito, em 1962, pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), antiga Universidade do Estado da Guanabara (UEG), e em Ciências Sociais, 

em 1967, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fez o doutorado em 

Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), tendo realizado sua defesa em 1976. 

Segundo entrevista realizada por Gisele Araújo, Christian Lynch, Joëlle Rouchou e Antonio 

Herculano, na Casa Rui Barbosa, soma-se à sua trajetória acadêmica a presidência da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e o cargo 

de professor do extinto Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), 

tendo então contribuído para o prestígio alcançado pela instituição. Atualmente, é professor 

do Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio), coordenador do Centro de Estudos Direito e Sociedade (CEDES) e membro do 

Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de 

Justiça.  

Publicada no site Gramsci e o Brasil em novembro de 2008, em entrevista realizada 

por Ângela Paiva, Marcelo Burgos, Maria Alice Rezende de Carvalho, Werneck Vianna relata 

que pelo seu gosto teria estudado literatura e línguas neolatinas, mas isso não lhe parecia uma 

opção masculina, nem lhe dava credenciais para consolidar-se profissionalmente. Como sua 

família não era abastada, era necessário pensar em uma profissão que fizesse com que 

consolidasse uma carreira e obtivesse uma situação profissional e econômica estáveis, nesse 

sentido, o Direito lhe pareceu de imediato uma profissão que se encaixasse nesse quadro, 

“embora não sentisse nenhuma vocação especial” para tal.  

Antes do golpe de 1964, Vianna tornou a prestar o exame vestibular – dessa vez, para 

o curso de Ciências Sociais. Essa decisão foi conduzida pelo próprio movimento do real e a 

necessidade de compreendê-lo, pois considerava que a sociedade brasileira possuía “uma 

temporalidade que impunha limites à nossa vontade”. 

Em sua trajetória intelectual considerou que alguns ambientes foram essenciais para 

a sua formação. O primeiro deles foi o CPC (Centro de Cultura Popular), criado em 1962 no 

âmbito da UNE (União Nacional dos Estudantes); seguido pelo ISEB (Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros), criado nos anos 1950 pelo Grupo Itatiaia (formado por intelectuais do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, e de técnicos administrativos), formalmente reconhecido pelo 

Ministério da Educação, a partir do decreto nº. 37.608, de 14 de julho de 1955. O ISEB foi 

uma tentativa de compreender o Brasil dos anos 1950 e de elaborar um projeto de 

desenvolvimento econômico e social para o país.  Tendo isso em vista, Werneck Vianna se 
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tornou um aluno em 1962, após ter concluído o curso de Direito. De São Paulo, integravam o 

ISEB: Roland Corbisier, Almeida Salles, Paulo Edmur de Souza Queiroz, José Luiz de 

Almeida Nogueira, Miguel Reale e Luigi Bagolini; do Rio de Janeiro participavam, além de 

Helio Jaguaribe, Rômulo de Almeida, Candido Mendes de Almeida, Guerreiro Ramos, Oscar 

Lourenço Fernandes, Ignácio Rangel, José Ribeiro de Lira, Israel Klabin, Cid Carvalho, Fábio 

Breves, Moacyr Félix, Jorge Serpa Filho, Ewaldo Correia Lima, Ottolmy Strauch e Heitor 

Lima Rocha (ABREU, 2007). No CEBRAP (Centro Brasileiro de Pesquisa), nos anos 1960, 

Vianna se juntou a um grupo que se debruçava sobre a pesquisa o trabalho operário, então 

liderado por Francisco Weffort e que contava com a participação de Maria Hermínia Tavares 

de Almeida, Régis Stephan de Andrade e Fábio Munhoz. Seu trabalho e convívio no 

CEBRAP momento propiciaram, também, a sua entrada no doutorado na USP, com o apoio 

de Weffort, o qual em quinze dias trabalhou para que fosse concedida a Vianna uma bolsa na 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). 

Dentre as suas principais obras estão sua tese de doutorado, Liberalismo e sindicato 

no Brasil, publicada em 1976; A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil, de 

1997; A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, de 1999 – esta obra 

contou com a parceria de Maria Alice Rezende de Carvalho, Manuel Palacios Cunha Melo e 

de Marcelo Baumann Burgos −; e Esquerda brasileira e tradição republicana: estudos de 

conjuntura sobre a era FHC-Lula, de 2006. Consta também uma série de artigos publicados 

mais recentemente em jornais como Valor Econômico e o Estado de São Paulo; em jornais de 

partido como Voz Operária e Voz da Unidade; e em revistas como Temas de Ciências 

Humanas e, sobretudo, Presença de política e cultura. 

Marco Aurélio Nogueira é bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo, onde cursou a graduação entre 1969 e 1972. Ali, foi aluno 

de Mauricio Tragtenberg (1929-1998), no início dos anos 1970, momento em que também 

tomou contato com os textos de Gramsci, apresentados a ele por colegas com quem fazia 

política estudantil.  

A preocupação de Marco Aurélio, inicialmente, era encontrar em Gramsci alguns 

elementos para fazer uma crítica do jornalismo então praticada. Desse modo, organizou com 

outros colegas a revista Di...Fusão “precisávamos de referências teóricas para pensá-la e 

editá-la e, nesse sentido, os escritos de Gramsci sobre intelectuais, revistas e jornalismo foram 

essenciais”. Na Editora Vozes, trabalhou com Tragtenberg entre os anos 1987 e 1989. 
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Nos anos de faculdade o autor se valeu tanto dos conceitos aprendidos nas obras de 

Lukács, como nas de Gramsci. Segundo Nogueira, em entrevista concedida em 25 de 

setembro de 2012, quando se fazia uma luta ideológica fortemente concentrada no terreno 

metodológico, prevalecia como referência Lukács. Depois e aos poucos, Gramsci assumiu o 

primeiro plano, “[...] em parte por sua maior “plasticidade” teórica, em parte porque a vida 

política brasileira (redemocratização, combate à ditadura) punha os temas políticos em 

destaque”. 

Ao lado de Raul Mateos Castells e Gildo Marçal Brandão, foi responsável pela 

editoração da revista Temas de Ciências Humanas, que vigorou de 1977 a 1981. Nesse 

contexto, iniciou suas aulas na UNESP - Campus de Araraquara e realizou o doutorado em 

Ciência Política na USP. Em 1983, defendeu a tese sobre Joaquim Nabuco: a Monarquia e a 

República, em “[...] uma tentativa de interpretar o pensamento político daquele grande 

abolicionista mediante uma abordagem histórico-sistemática bastante devedora de Lukács e 

de Gramsci”. 

A partir de 1979, mergulhou organicamente nas atividades do Partido Comunista 

Brasileiro em São Paulo e lutou por sua legalização. Contribuiu, também, com a editoração, 

ao lado de Gildo Marçal Brandão e de David Capistrano Filho, por exemplo, do jornal Voz da 

Unidade aproximadamente de 1980 a 1981.  

Marco Aurélio relatou que saiu do PCB, por volta de 1983 e ficou de 1984 a 1985 na 

Universidade de Roma em um programa de pós-doutorado. Nessa temporada se cristalizou a 

admiração política e intelectual, e o atino que tinha por Antonio Gramsci e pelo pensamento 

italiano.  

Ainda nos anos 1980, mais especificamente em 1983, envolve-se com editoração da 

revista Presença de política e cultura, fundada por um grupo de intelectuais que se desgarrou 

do PCB – era o caso de outros renovadores “gramscianos”, tais como Carlos Nelson Coutinho 

e Luís Werneck Vianna, que contaram com o apoio central de Milton Lahuerta, secretário-

geral da revista. 

Marco Aurélio retornou ao Brasil em 1986, “em tempo de participar dos primeiros 

anos da Nova República”. Aquele também foi o momento em que assessorou o reitor da 

UNESP na área de comunicação e cultura; em seguida, foi diretor da Fundação para o 

Desenvolvimento da UNESP. Entre 1987 e 1991, foi o responsável pela organização e pela 

direção da Editora UNESP.  



43 
 

Entre 1990 e 2000 trabalhou na Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 

primeiramente como Diretor Técnico e, em seguida, como diretor da Escola de Governo e 

Administração Pública e como Técnico em Desenvolvimento Organizacional. Nesse período, 

reduziu a sua carga de trabalho na UNESP Campus de Araraquara, embora não tenha deixado 

de lecionar.   

Nogueira faz um balanço de sua trajetória, destacando o aspecto profissional em duas 

frentes:  

 

A primeira foi a UNESP, onde desempenhei várias funções administrativas e 

fiz toda minha carreira acadêmica. Hoje, sou professor titular de Teoria 

Política e dirijo o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, 

no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago 

Dantas (grifos meus). A segunda foi a editorial e jornalística. Traduzi muito 

Bobbio e Gramsci, sobretudo, publiquei muitos artigos acadêmicos e alguns 

livros, participei de conselhos editoriais. Desde 1994 sou colunista do grupo 

O Estado de S. Paulo, primeiro no Jornal da Tarde e depois no Estadão 

(ENTREVISTA CONCEDIDA em 25 de setembro de 2012). 

 

Dentre as principais obras deste autor estão Gramsci e a América Latina, publicada em 

1987, como organizador ao lado de Carlos Nelson Coutinho; Joaquim Nabuco. Um 

aristocrata entre os escravos, também lançada em 1987; As possibilidades da política. Idéias 

para a reforma democrática do Estado, de 1998; Um Estado para a sociedade civil. Temas 

éticos e políticos da gestão democrática, de 2004; e Potência, limites e seduções do poder, de 

2008.  

Os três renovadores “gramscianos
36

” participaram em maior ou menor proporção de 

jornais e de revistas, com destaque para os jornais Voz Operária (1967-1981) e Voz da 

Unidade (1980-1991), a revista Temas de Ciências Humanas (1977-1981) e a revista 

Presença de política e cultura (1983-1992)
37

. A produção político-cultural materializada em 

jornais, livros e revistas, além de publicações outras, trabalhos de tradução, artigos e obras 
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 Os representantes do PCB mais próximos deste grupo, que ganha força a partir dos anos 1970, momento em 

que ainda vários deles se encontravam no exílio, como é o caso de Carlos Nelson, Leandro Konder, Luiz 

Werneck Vianna, entre outros, o adjetivavam como renovadores, como é o caso de Armênio Guedes, Raimundo 

Santos, que dedicou uma série de escritos ao grupo renovador, seja em artigos publicados na revista Novos 

Rumos e em livros como O Pecebismo Inconcluso. Outros intelectuais comunistas que não, necessariamente 

compartilhavam, com a abordagem dos chamados renovadores, como José Paulo Netto, assim os também 

considera, sobretudo, em um de seus artigos, públicos em homenagem a Carlos Nelson Coutinho. Consenso ou 

não, o grupo adjetivado como renovador, começou a ser alvo de dissertações de mestrados e teses de doutorado 

no Brasil também com essa nomenclatura.  
37

 Os jornais e periódicos citados estão com as suas respectivas datas de origem e término, que não, 

necessariamente, correspondem ao período em que os autores renovadores “gramscianos” escreveram ou fizeram 

parte de seus editoriais e de sua organização. 
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completas, é considerada instrumento privilegiado para rastrear historicamente a trajetória 

desse grupo de intelectuais, cuja perspectiva era a renovação democrática do PCB e da 

intelectualidade de esquerda no Brasil, bem como a compreensão da sociedade brasileira, 

tecendo, no emaranhado complexo − sobretudo a partir dos anos 1970 −, a proposta de uma 

via democrática para o socialismo e de um socialismo democrático.  

Diferentemente de outros renovadores existentes no interior do partido – tais como 

Agildo Barata e Osvaldo Peralva, que romperam com o PCB logo após o relatório Kruschev e 

formaram a chamada Corrente Renovadora do Marxismo Brasileiro, a qual tinha como 

proposição a construção de uma frente integrada de marxistas e não-marxistas de viés 

democrático – Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Werneck Vianna 

almejaram disputar a perspectiva da democracia e a concepção de que “sem democracia não 

há socialismo e que não há socialismo sem democracia” primeiramente no diálogo dentro do 

PCB e de jornais a ele vinculados
38

, sobretudo, após o XX Congresso do PCUS e do VI 

Congresso do PCB, e então na criação autônoma da revista Presença de cultura e política.  

O XX Congresso do PCUS teve como alvo de suas resoluções o relatório de Nikita 

Kruschev de 1956 e pontuou os crimes cometidos pelo stalinismo. Foi o ponto de partida, 

juntamente com a derrota da rebelião húngara, que contou com uma intervenção militar 

soviética para que uma parte do PCB se posicionasse de maneira mais crítica em relação às 

diretrizes de Moscou, o que, também, implicou um momento de ruptura. 

 

Que todos falem, discutam e sugiram, fazendo pleno uso da liberdade de 

opinião e do direito de crítica e autocrítica. Que se estabeleça viva e fecunda 

luta de opiniões à base de princípios, em busca de soluções justas para os 
problemas (PROJETO DE RESOLUÇÃO DO COMITÊ CENTRAL DO 

PCB, 1956, 153). 

 

 

Após o término das discussões no interior do PCB sobre o XX Congresso do PCUS, 

realizado em 1957, o partido comunista brasileiro já dava indícios de uma orientação um 

pouco distinta da Terceira Internacional, sobretudo com a Declaração de Março de 1958. 

Publicada pelo Comitê Central na Voz Operária, com destaque para a II, III e V partes, figura 

nessa declaração a necessidade de democratização da vida nacional, bem como a análise de 

que no mundo estão em ascensão as forças pela paz e pela construção da democracia e do 
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 Este é o caso dos jornais Voz Operária e Voz da Unidade. 
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socialismo e, portanto, a defesa da formação de uma frente única para lutar por um governo 

nacional e democrático. 

 

A democratização do regime político do país, que tomou impulso com os 

acontecimentos de 1930, não segue o seu curso em linha reta, mas, 

enfrentando a oposição das forças reacionárias e pró-imperialistas, sofre, em 

certos momentos, retrocessos ou brutais interrupções, como sucedeu com o 

Estado-Novo, com a ofensiva reacionária de 1947 ou por ocasião do golpe 

de 1954. Mas o processo de democratização é uma tendência permanente. 

Por isto, pode superar quaisquer retrocessos e seguir incoercivelmente para 

diante. Vem-se firmando assim, em nosso país, a legalidade democrática, 

que é defendida por amplas e poderosas forças sociais (DECLARAÇÃO 

DE MARÇO de 1958. In: VOZ OPERÁRIA, 22/03/1958, p. 5-6, 7). 

 

 

O contexto histórico forneceu subsídios ao relatório de Kruschev e a Declaração de 

Março de 1958, que contou com Jacob Gorender
39

 como um de seus relatores. Essa 

“cumpriu” o seu papel, na medida em que possibilitou um pequeno debate incômodo no 

interior do PCB. Se a ala da renovação democrática a defendia e, nos anos 1970, passou a 

fortalecer o papel da democracia na construção de uma sociedade socialista, Luiz Carlos 

Prestes, líder majoritário, teceu críticas em um artigo publicado no mesmo mês no jornal Voz 

da Unidade, quanto ao conteúdo de uma “tática reformista” e da crítica superficial realizada 

até então, de modo a indicar que outros equívocos poderiam surgir a partir de tal declaração, 

tais como o abandono da ideologia e da estratégia revolucionária. Assim escreve Prestes 

(1958):  

 

A crítica superficial de nossos erros políticos pode conduzir agora ao erro 

oposto, à preocupação exclusiva com o movimento que se processa 

gradualmente, abandonando a meta revolucionária da classe operária. Ora, 

uma tática que se baseia apenas nas conquistas imediatas e não objetiva 

atingir as transformações radicais nada tem de uma tática revolucionária, 

mas, pelo contrário, é uma tática reformista que nos colocaria a reboque da 

burguesia (VOZ OPERÁRIA, 29/03/1958, p. 5). 
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 Jacob Gorender, embora tivesse contribuído com parte da redação da Declaração de Março de 1958, momento 

de uma resposta ao relatório Kruschev, a partir dos desdobramentos da mesma, no que se refere ao avanço das 

propostas da luta pacífica para a construção da democracia, assim como a defesa de uma frente ampla 

democrática, acirraram as divergências. Como defensor da luta armada, através da qual poderia se derrotar de 

1964 e como grande defensor do marxismo-leninismo funda juntamente com Mário Alves o PCRB. De acordo 

com Anita Prestes, Gorender, logo a imediata publicação da redação, já havia percebido algumas contradições, 

as quais esbarravam em princípios defendidos por ele e outros a sua volta (Mário Alves e Apolônio, por 

exemplo).  

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/estado_novo.htm
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O 5º Congresso do partido, realizado no estado do Rio de Janeiro em 1960, acentuou 

os pressupostos contidos na Declaração de Março de 1958, apesar dos dissabores que 

culminaram no afastamento de João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar, dentre 

outros, de seus cargos anteriores (PRESTES, 2011). As críticas levantadas pelos 

representantes foram consideradas pelo Comitê Central como expressões do sectarismo. Para 

o grupo recém-afastado do partido, a discordância era fundamental, pois significava uma 

forma de resistir diante da política revisionista-reformista proposta pelo grupo renovador, que 

se forjava e se sobrepunha à tática revolucionária (POMAR, 2000). Por outro lado, a 

perspectiva de Pomar, Grabois e Amazonas era, para todo o grupo renovador, uma tentativa 

de enfatizar as práticas foquistas e imediatistas, ainda fortes no partido, bem como o viés 

nacional-desenvolvimentista. Parte dessa herança, presa a uma perspectiva de luta armada ou 

às interpretações cepalinas
40

, seria revista em 1967 no VI Congresso do PCB, momento em 

que foram mais apropriadamente questionados o modelo de substituição de exportações, a 

rígida polarização entre setores agro-exportadores/forças estrangeiras e os setores industriais, 

e as tentativas de modernização em pauta a partir de uma análise política do processo 

(SANTOS, 1996 b).   

O processo de “fascistização”
41

 foi denominado o percurso do regime pelos 

renovadores − sobretudo por Coutinho (1989) −, bem como a “modernização conservadora”
42

 

em questão para compreender um processo que fugia à via clássica. A partir dessa chave, 

centrada no campo da política, os renovadores analisaram a realidade brasileira, tendo por 

base a batalha das ideias e da análise concreta, fosse no interior do PCB, o âmbito dos recém-

egressos ou fora dele.  

O grupo de intelectuais chamado de renovador ou que pertencia à corrente 

renovadora, assim caracterizada por Santos (1994), era composto por jovens intelectuais que 

já faziam outra leitura da realidade, distinta do marxismo da Terceira Internacional e/ou da 

                                                           
40

 A teoria do subdesenvolvimento elaborada pela CEPAL, iniciada com Raúl Prebisch se tornou fértil na 

América Latina. No Brasil o avanço das interpretações cepalinas foi relevante entre policy makers e entre 

empresários industriais e, ao longo do tempo, no meio acadêmico. A influência cepalina atingiu o auge durante 

os anos 50 e 60, quando as idéias e os técnicos da CEPAL estiveram no centro dos debates e, muitas vezes, das 

decisões econômicas no país. Dois grandes expoentes desta corrente são Celso Furtado e Osvaldo Sunkel, que 

abordaram a particularidade latino-americana, através do conceito de dependência. Cf. RODRIGUEZ, Octávio. 

Teoria do subdesenvolvimento da Cepal. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 
41

 Termo que se refere ao conceito de “fascismo pelo alto” desenvolvido por Barrington Moore Júnior. Ver. 

MOORE JUNIOR, B. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na 

construção do mundo moderno. Lisboa: Edições 70, 2010.  
42

 Ver. MOORE JUNIOR, B. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na 

construção do mundo moderno. Lisboa: Edições 70, 2010.  
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aplicação mecânica do chamado marxismo-leninista. Nas palavras de Santos (1994, p. 38), 

alguns desses renovadores 

 

[...] tinham larga tradição no PCB, como Armênio Guedes; a maioria, porém, 

provinha da militância mais recente da passagem dos anos 50 para a década 

de 60, como Ivan Ribeiro, Luiz Werneck Vianna, Carlos Nelson Coutinho, 

Leandro Konder, Aloisio Teixeira, Leo Lince, Maria Lúcia T. Vianna, Luiz 

Sérgio Henriques, Marco Aurélio Nogueira, Mauro Malin, Nemésio Sales, 

Milton Freitas, e muitos outros jovens intelectuais de vários estados. Seu 

itinerário comum nesta experiência renovadora foi o de se empenharem no 

que, com o tempo, eles mesmos foram chamando de "batalha das idéias". 

Tipo de intervenção que expressaria bem o papel que vão cumprir como 

elementos responsáveis pelas controvérsias que forçariam o PCB a repensar 

a sua política, hoje constituindo esses debates verdadeiros antecedentes da 

atual discussão pós-comunista. 

 

 

Embora já estivesse presente na Declaração de Março e no 5º Congresso, a defesa da 

democracia como central foi aperfeiçoada e concretizada de maneira substancial a partir da 

Resolução de 1970, que se estendeu até aproximadamente 1982 no PCB, tanto nas resoluções 

do VI Congresso, por exemplo, quanto, posteriormente, no jornal Voz da Unidade, mediante a 

saída de Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna e Marco Aurélio Nogueira do 

partido. Esses viriam a compor o “projeto” revista Presença enquanto terreno fértil para o 

aprofundamento de seus estudos sobre o Brasil e, sobretudo, para continuar enfatizando a 

construção e a consolidação da democracia, por meio de uma frente ampla das forças 

democráticas, caminho estratégico no período 1970-1988.  

A Resolução do Comitê Estadual do PCB da Guanabara de 1970, também conhecida 

como Resolução da Guanabara, teve como principal redator Armênio Guedes, e sofreu a 

retomada de críticas realizadas à luta armada, como também sofreu críticas em relação aos 

jovens que, valendo-se, por exemplo, de recorte mecânico ou de uma leitura imediatista do 

pensamento político-social de Hebert Marcuse, forjavam movimentos espontâneos, 

desvinculados das classes subalternas, sobretudo do operariado. A Resolução também alertou 

quanto ao fortalecimento da tendência reacionária, os sintomas político-econômicos
43

 e as 
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 O caráter financeiro da dívida e da crise do chamado milagre econômico, que se concretizará nos anos 1980, 

mas que já dá indícios nos anos 1970, mais especificamente em 1974: crescimento da dívida externa, resultado 

acumulado dos déficits em transações correntes não financiadas pelo capital de risco (Cf. DAVIDOFF, P. C. 

“Endividamento externo e défcits em transações correntes: a natureza do endividamento nos anos setenta”, p. 

11-27. In: Dívida Externa e Política Econômica: A experiência brasileira nos anos setenta. São Paulo: 

Brasiliense, 1984; os desequilíbrios interssetorias e intrassetorias; arrocho salarial e poupança forçada, 

decorrência de uma política-econômica de matriz ortodoxa; corte de crédito e aumento da taxa de juros; o 

controle dos salários mediante o acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); diminuição 
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estratégias isoladas, as quais levariam o movimento democrático à derrota; fatores que 

demonstravam que o processo de construção e de consolidação da democracia não seria tarefa 

simples. Nesse âmbito, o que era instrumentalizado como teoria-base dos movimentos 

espontaneístas, sobretudo o estudantil, era a obra A grande recusa hoje, que fez de Marcuse 

(1999) o autor mais lido, se comparado a Gramsci e a Lukács no período de 1968 a 1970.  

Estudantes e todo o movimento de matriz foquista passaram a fundamentar seu 

discurso em Marcuse. A leitura peculiar deste frankfurtiano com o fracasso da luta armada 

sofre intervenções de abordagens estruturalistas, as quais se tornaram substancialmente 

dominantes nas produções em ciências humanas; e os que mantiveram o “espírito subjetivo” 

da obra de Marcuse passaram a rejeitar toda uma cultura, considerada em si opressora. Nessa 

abordagem, o problema central não era o regime e o capitalismo, mas toda cultura geral. Esta, 

baseada na razão e na ciência, funcionaria, essencialmente, como uma instância repressora e 

alienante (COUTINHO, 1986, p. 103). 

Nos anos 1970, especificamente entre 1971 e 1975, o Comitê Central (CC) do PCB 

encaminhou vários de seus membros para o exílio em países da Europa e da América Latina, 

incluindo dirigentes do próprio CC. Diversos dirigentes haviam sido assassinados, dos quais 

nomes como Luiz Inácio Brasileiro, David Capistrano da Costa, Célio Guedes, João Massena 

Melo e Orlando Bonfim são apenas alguns. Era, também, momento de acirramento de 

medidas repressivas, tais como as perseguições políticas promovidas pelo governo Geisel.  

Nesse contexto, Carlos Nelson Coutinho foi exilado em países como França e Itália; 

Leandro Konder foi para o exílio na França; Ivan Ribeiro e Armênio Guedes também foram 

ambos para a França; e Luiz Werneck Vianna permaneceu no Chile, onde, ao retornar 1971, 

foi encarcerado. Embora não pertencessem à chamada corrente renovadora, Luiz Carlos 

Prestes e Giocondo Dias também se encontravam no exílio, em Moscou, entre outros países 

da Europa Ocidental e da América Latina.  

A forma de resistência foi encontrada no semanário Voz Operária e na formulação de 

propostas, bem como de estratégias políticas para o PCB e para a própria sociedade brasileira. 

                                                                                                                                                                                     
dos gastos públicos (Cf. SINGER, P. Capítulos I-IV, p. 15-161. In: A Crise do “Milagre: Interpretação crítica 

da economia brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.; criação de núcleos regionais de repressão 

vinculados ao Exército e abrigados sob a sigla DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações e Centro 

de Operações de Defesa Interna) e o inicio das atividades da OBAN (Operação Bandeirantes), organização 

paramilitar financiada por empresários e composta por integrantes das Forças Armadas, polícia federal e polícias 

estaduais como forma de aumentar a vigilância e as punições. O ano de 1969 já havia sido marcado pelo recuo 

das forças democráticas com as medidas tomadas a partir do AI-5, como a supressão do habeas-corpus e o 

fortalecimento da coerção, como forma de combate à oposição (Ver: SANTOS, R. O marxismo político de 

Armênio Guedes. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 84).  
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Formava-se, então, uma renovação também do ponto de vista intelectual. Nesse período, 

Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Werneck Vianna 

mantiveram contato com os pressupostos do PCI, da chamada corrente eurocomunista, da 

qual os seus principais expoentes eram Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer. Tal 

característica também se mostrou predominante no jornal Voz da Unidade, que ficou sob os 

cuidados de Marco Aurélio Nogueira no período de 1980 e 1981. 

A volta dos integrantes do Comitê Central do exílio ocorreu por volta de 1979 e abriu 

no interior do PCB a disputa de três concepções e/ou de três correntes pela hegemonia, não 

exclusiva do partido, principalmente por parte dos renovadores, mas quanto ao “projeto” ou às 

propostas disputadas a serem ou não incorporadas na política partidária como um todo, que 

seria o ponto de partida para a análise da realidade brasileira e para as estratégias de ação 

nela. De um lado havia os renovadores − Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira, 

Leandro Konder e Luiz Werneck Vianna, por exemplo, que contavam com o apoio de 

Armênio Guedes, um dos membros do CC −, e de outro, Luís Carlos Prestes e Giocondo Dias.   

Entre os anos de 1979 e 1983, a disputa interna do PCB girou em torno de três 

posições: o centro dirigente próximo a Giocondo Dias; outros dirigentes mais próximos de 

Luiz Carlos Prestes; e a corrente renovadora. Antes daquele período, Dias e Prestes eram 

muito próximos. No entanto, as divergências começaram a surgir após a Declaração de Março 

de 1958 e, sobretudo, após o VI Congresso do partido. Dias demonstrou ser favorável à 

formação de uma ampla aliança democrática, incluindo os liberais, como meio de resistir e 

derrotar o regime imposto em 1964 e, nesse aspecto, essa era uma posição próxima ao grupo 

renovador. Prestes, por sua vez, enfatizava que a construção de uma frente democrática se 

pautasse na unidade da esquerda e, por meio dessa, outras forças oposicionistas poderiam se 

somar a tal empreitada. Dentre essas, não estariam contemplados, porém, segmentos da 

burguesia nacional.  

 

[...] para chegarmos à construção de uma efetiva frente democrática de todas 

as forças que se opõem ao atual regime, é necessário que se unam as forças 

de esquerda – quer dizer, aquelas que lutam pelo socialismo – no trabalho 

decisivo de organização das massas ‘de baixo para cima’; [...] e que, dessa 

maneira, cheguem a reunir em torno de si os demais setores oposicionistas, 

tornando-se a força motriz da frente democrática (PRESTES, 1980 b, p. 30). 

 

 

As críticas ao VI Congresso – expostas na Carta aos Comunistas, escrita em 1980, 

após o retorno do secretário geral do exílio da URSS – diziam respeito tanto a um balanço do 

partido, à ilegalidade, à morte de um terço de seus dirigentes nos anos 1970 (por exemplo, 
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Vladimir Herzog e o operário Manuel Filho, dentre outros citados anteriormente), quanto ao 

papel reformista que havia assumido até então. Tais fatores estavam relacionados não apenas 

ao regime autoritário, mas a toda postura dos dirigentes do Comitê Central. Desse modo, a 

Carta encontrava um momento propício para 

 
[...] cobrar da direção tudo o que aconteceu nos últimos anos: a falta de 

preparação para enfrentar a repressão fascista e o consequente 

desmantelamento de todo o aparelho partidário; as prisões e os 

desaparecimentos de tantos companheiros e amigos; a ausência de 

democracia interna, o arbítrio, a falta de planejamento e controle das tarefas 

decididas; o comportamento dos dirigentes diante do inimigo de classe; a 

execução prática do chamado ”desafio histórico” aprovado no VI Congresso 

e a falta de empenho em organizar o partido na classe operária; a atividade 

política da direção nas diferentes frentes de trabalho; a orientação política 

seguida na Voz Operária; e muitos outros aspectos do trabalho da direção 

(PRESTES, 1980, p.18). 

 

 

Essa postura culminou na substituição de Prestes, que já havia se afastado desde 1979 

de atividades relacionadas a seu cargo devido ao exílio. Em 12 de maio de 1980, Prestes, que 

até então se encontrava na condição de secretário geral do partido, deixou o cargo, e logo em 

seguida saiu do partido. O Comitê Central indicou Giocondo Dias para substituí-lo na função 

e a Comissão Executiva passou a ser integrada, também, por Givaldo Siqueira, Salomão 

Malina, Severino Teodoro de Mello e Luís Tenório de Lima. Uma das matérias do jornal Voz 

da Unidade divulgou o processo:  

 

Giocondo Dias é o novo dirigente máximo dos comunistas brasileiros. 

Reunidos pela primeira vez desde o seu retorno ao país, ocorrido após a 

decretação da anistia parcial em setembro do ano passado, os dirigentes 

nacionais dos comunistas resolveram, no último fim de semana, em São 

Paulo, declarar vago o cargo de Secretário-Geral do Comitê Central do 

Partido Comunista Brasileiro, até então ocupado por Luiz Carlos Prestes 

(VOZ DA UNIDADE de 22/05-28/05, 1980, p. 5). 

  
 

 O retorno de outros representantes do grupo renovador do exílio, como Carlos 

Nelson Coutinho e Leandro Konder, deu-se por volta de 1977/1978, enquanto os 

representantes mais fiéis à linha do PCUS, como Luiz Carlos Prestes, só retornariam em 

1979. A volta de tal grupo se tornou substantivamente relevante para defender e aprofundar 

suas propostas de democratização do PCB, da sociedade brasileira e de novas teorias políticas, 

ligadas às resoluções do PCI e aos escritos do marxista sardo. 
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Segundo alguns membros dos renovadores presentes no estado de São Paulo, como 

Marco Aurélio Nogueira, David Capistrano Filho e Cláudio Guedes, em diálogo constante 

com outros integrantes que estavam no estado do Rio de Janeiro, (principalmente, Carlos 

Nelson Coutinho e Luiz Werneck Vianna), além de Prestes, em Carta aos Comunistas, ter 

descaracterizado a linha política definida no VI Congresso do partido, caracterizando-a de 

direitista e de oportunista, bem como responsável pela morte de militantes do PCB devido à 

atuação do Comitê Central, ele enfatizou que o caráter da revolução no contexto do regime de 

1964 se pautava no socialismo e não em uma proposta democrática e anti-imperialista. A 

aliança para derrotar a ditadura deveria, por sua vez, ocorrer entre forças da esquerda, visando 

a uma formação de uma frente de esquerdas (COMISSÃO ESTADUAL DE 

REORGANIZAÇÃO DO PCB, março de 1980).   

As posturas de Prestes foram consideradas sectárias e/ou fracionistas por parte dos 

renovadores. Para eles, a conquista da democracia já representaria uma verdadeira revolução, 

tendo em vista a história da sociedade brasileira, “tradicionalmente marcada pelo golpismo 

das classes dominantes e pela marginalização das massas” (FILHO; GUEDES; NOGUEIRA. 

1981, p. 162). Nessa perspectiva reitera Dias (1980 b, p.11): 

 

[...] A luta pela democracia não é, portanto, um expediente tático ao qual os 

comunistas recorrem como a um escudo contra a repressão e o arbítrio, mas 

uma necessidade histórica, concreta: o socialismo a ser construído pelo povo 

brasileiro, como em toda a parte, exige a conquista e ampliação das 

liberdades democráticas e será a expressão da mais ampla liberdade e 

democracia.  

 

 

O Comitê Central, liderado então por Giocondo Dias, não renunciava ao sovietismo 

– afinal, havia sido a União Soviética a sustentar na ilegalidade por quase toda a sua 

existência − e sustentava a burocracia partidária naquele momento. O grupo em torno de 

Guedes não admitia, por sua vez, retroceder ao sovietismo e ao ranço stalinista. Mesmo sendo 

um aliado de Prestes até então, Giocondo Dias percebeu a necessidade de realizar a sua 

própria leitura do processo e de dialogar com uma ala mais jovem, defensora da democracia e 

do socialismo: o grupo chamado de renovador gramsciano. O diálogo estabelecido com a base 

sempre foi uma dificuldade de Prestes, pois ele via o partido de cima para baixo, como um 

homem de aparelho que, muitas vezes, resumia o partido à sua figura. Além disso, quando de 



52 
 

seu retorno do exílio, Prestes manteve uma postura de dissolução e/ou de fragmentação do 

partido, algo visto com muita divergência por aqueles que dedicaram a sua vida ao partido
44

. 

O grupo renovador teve uma agenda diferenciada do grupo de Giocondo. Esse último 

passou a controlar a Voz da Unidade, numa época em que Coutinho, Nogueira e Werneck 

Vianna saíam do semanário. A agenda de Giocondo e de todo o seu grupo, também muito 

próximo de Prestes até o final dos anos 1970, ainda apoiava resoluções do PCUS, e apoiou o 

golpe do General Jaruzelski na Polônia em nome da democracia e em defesa do que se 

entendia por socialismo. O movimento social e sindical, tal como as greves do ABC, era visto 

com ressalvas pela direção, que tinha receio de um retrocesso político ou de perda do controle 

político para as bases.  

O Comitê Central, do qual Giocondo foi secretário-geral nos anos 1980, colocou 

certo freio e estabeleceu sua agenda e o conflito com o grupo renovador. Embora Dias desse 

prova de relativa abertura quanto à agenda democrática, estabelecendo um maior diálogo com 

outras correntes do partido, manteve uma divergência central com Prestes em relação à 

formação de uma frente ampla em contraposição a uma frente de esquerda. Prestes também só 

concebia o fim da ditadura juntamente com o fim do capitalismo; para ele, não existia outra 

via. Por outro lado, Giocondo Dias não era crítico em relação à atuação da URSS e/ou ao 

PCUS, “cuja experiência histórica era sagrada”, algo que o distanciava da corrente 

renovadora, o que contribuiu para o seu isolamento a posteriori
45

.  

O acirramento entre a corrente renovadora e o grupo Giocondo Dias se deu apenas 

no VII Congresso do partido, realizado em meados dos anos 1980, quando as propostas de 

Dias e/ou de todo Comitê Central se tornaram majoritárias. Tal deliberação culminou na saída 

dos renovadores do PCB, por volta de 1983, época do início da revista Presença de política e 

cultura. 
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 Devido à complexidade e a fragmentação e dos meandros existentes na história do PCB, foi necessário buscar 

informações complementares em entrevista com Armênio Guedes, realizada em 6 de fevereiro de 2013 e, bem 

como contar com o relato, por e-mail, encaminhado em 17 de fevereiro de 2013. No mesmo momento, obtive a 

devolutiva do professor Dr. Paulo Cunha da UNESP - Campus de Marília, para que minimamente fosse 

explicado o que não constava nos jornais do partido, em alguns poucos documentos verificados no CEDEM-

UNESP (Centro de Cultura e Documentação da Universidade Estadual Paulista) e tampouco em livros como O 

PCB em São Paulo: documento de 1974-1981, que contou com a organização e apresentação de Marco Aurélio 

Nogueira, David Capistrano e Cláudio Guedes.  
45

 Também por e-mail e por ter sido um grande responsável de uma biografia sobre Giocondo Dias, recorri a 

Ivan Alves Filho, a partir da mediação do prof. Paulo Cunha, que via e-mail, o qual foi encaminhado e contei 

com a devolutiva no mesmo dia, 17 de fevereiro de 2013. A contribuição de Ivan A. Filho foi também foi 

fundamental para maior compreensão das divergências entre Prestes e Giocondo Dias. 
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Durante os anos de exílio, Coutinho estabeleceu contato com as discussões sobre o 

nexo democracia-socialismo. Após da Primavera de Praga
46

, em 1968, os PCs italiano, 

espanhol, francês, japonês e mexicano, por exemplo, almejavam direcionar as suas estratégias 

nacionais a partir de uma proposta outra de socialismo, que fosse caracterizado pela 

pluralidade partidária, por amplas liberdades políticas e pelo diálogo com diferentes 

intelectuais (SANTOS, 2012). A partir dessa perspectiva, influenciada principalmente pelo 

PCI, os renovadores, com destaque para Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e 

Luiz Werneck Vianna, seriam caracterizados na cultura da esquerda brasileira dos anos 1970 

como “eurocomunistas”. 

A expressão “eurocomunismo”, brevemente mencionada no primeiro capítulo, teve 

origem nas fileiras da impressa burguesa, em especial, pela primeira vez no cenário político 

internacional em 26 de junho de 1975, quando foi publicada em um artigo escrito no 

periódico milanês Giornale Nuovo pelo jornalista Frane Barbieri, iugoslavo exilado na Itália 

desde o início dos anos 1970. No entanto, tal expressão assumiu força teórica e estratégica, na 

medida em que os PCs do Ocidente começaram a cogitar uma alternativa a forma socialismo, 

imposta pelos países pertencentes ao bloco da URSS, à qual se remetia ao controle despótico 

no âmbito político-ideológico e estreitamente controlador no campo socioeconômico 

(MONDAINI, 2006).   

A “via europeia ao socialismo”, liderada, sobretudo, pelo PCI, pautou-se na defesa 

de uma escolha autônoma, de acordo com cada particularidade em sua relação com o plano 

político-econômico global de uma via ao socialismo. A via mais apropriada na perspectiva de 

dirigentes do PCI era a da democracia ou a construção do socialismo com bases democráticas, 

iniciando-se pela construção e materialização da democracia. Nesse sentido, o assalto direto 

ao poder não seria o ponto de partida e tampouco resolveria o problema da materialização de 

                                                           
46

 A Primavera de Praga é decorrente dos acontecimentos que, na perspectiva da pequena duração, se remontam 

a 1967, pois em meados desse ano ocorria na Tchecoslováquia, uma série de manifestações de descontentamento 

contra o autoritarismo do partido único, a censura, a repressão, a planificação burocrática e as relações 

economicamente desiguais impostas pelas diretrizes da URSS. Em janeiro de 1968, para conter tais 

manifestações, Aleksander Dubcek (jovem membro do PC da Eslováquia) é convocado para substituir Antonin 

Novotny, até então, secretário geral do PCT, embora esse permanecesse na presidência do país. Os subalternos 

entenderam que poderia haver certa abertura para a mudança, para a liberdade civil e/ou para a construção de 

uma sociedade democrática, uma vez que Dubcek demonstrava defender princípios liberalizantes no interior do 

partido e diante dos subalternos. No entanto, o movimento popular não é contido, Dubcek é preso e levado à 

URSS. Diante desta situação, a URSS invade a Tchecoslováquia entre a noite do dia 20 e 21 de agosto de 1968 

(Ver: HOBSBAWM, E. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001; MAESTRI, M. “Brasil, 1968: o assalto às nuvens”. In: PONGE, Robert (Org.). 1968, o ano das 

muitas primaveras. Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura 

Municipal, 1998. p. 83-91. 
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uma democracia. A forma insurrecional deveria, assim, ser substituída pela estratégia de um 

longo processo progressivo, com fluxos e refluxos, de base democrática
47

.    

Durante um comício realizado na cidade italiana de Livorno, em julho de 1975, os 

secretários do Partido Comunista Italiano (PCI) Enrico Berlinguer, e do Partido Comunista 

Espanhol (PCE), Santiago Carrillo, demonstraram o caráter concreto da expressão cunhada 

por Barbieri. Ambos teceram críticas aos militantes comunistas que realizaram um levante, 

considerado por eles como espontaneísta e sectário e como meio de tomar a cidade natal do 

PCI. 

Em Roma, em novembro de 1975, Berlinguer e o secretário-geral do Partido 

Comunista Francês (PCF), Georges Marchais, dialogaram quanto à formação de um núcleo de 

partidos comunistas pertencentes à área capitalista avançada, com o intuito de pontuarem as 

divergências existentes em relação à URSS e ao Partido Comunista da União Soviética 

(PCUS). O elemento central da discussão consistiu na falta de democracia em uma sociedade 

que se dizia socialista. Nesse sentido, consideraram que as liberdades democráticas e a 

garantia do pluralismo foram valores arduamente construídos e conquistados na modernidade, 

no contexto das revoluções burguesas, entre os séculos XVII e XIX. Dessa forma, em 1976, 

em uma conferência em Berlim, apoiada por um conjunto de vinte e nove países europeus de 

nomenclatura socialista ou comunista, com destaque para os PCs francês, espanhol e italiano, 

o pronunciamento de Enrico Berlinguer se fez objetivo e estratégico, como alternativa ao 

stalinismo, ao marxismo da III Internacional, ao sectarismo e ao projeto de sociedade, que 

deveria ter como ponto de partida, a democracia: “a democracia é hoje não apenas o terreno 

sobre o qual o adversário de classe é constrangido a retroceder, mas é também o valor 

historicamente universal sobre o qual fundar uma original sociedade socialista” 

(BERLINGUER, 1989, p. 29).   

Em 1921, uma cisão de esquerda do Partido Socialista Italiano, liderada por Amadeo 

Bordiga (1889-1970) e por Antonio Gramsci (1891-1937), criou o Partido Comunista Italiano, 

que também contou com o apoio político de Palmiro Togliatti (1893-1964). Embora se 
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 Vários autores escreveram sobre essa questão, além de Mondaini, que retoma os dirigentes do PC italiano, 

como Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer mais diretamente, pautando-se mais em uma exposição dos autores, 

que de fato em uma análise mais crítica da expressão “eurocomunismo” (MONDAINI, M. Há trinta anos o 

eurocomunismo. In. http://www.gramsci.org. Acesso em: 6 de abril de 2012). Outros autores como Eric 

Hobsbawm realizam um balanço crítico, caracterizando-a como uma perspectiva reformista, baseada nas 

concepções da socialdemocracia europeia, que embora não seja homogênea, tem essa perspectiva como elemento 

norteador (Ver: HOBSBAWM, E. J. “O eurocomunismo e a longa transição capitalista”. In: Encontros com a 

Civilização Brasileira, nº. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 226-232). Antonio Rubbi, por sua 

vez, se pauta mais no princípio renovador crítico e autônomo dos partidos comunistas (ver RUBBI, Antonio. Il 

mondo di Berlinguer. Roma: Napoleone, 1994, p. 63). 
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pautassem, principalmente, no pensamento político do marxista sardo – expressão teórica de 

maior envergadura no interior do PCI – os renovadores também dialogaram com outros 

autores da chamada “via italiana para o socialismo”, como era o caso de Berlinguer e de 

Togliatti.  

 Baseando-se em Gramsci, na concepção de partido como intelectual coletivo, 

Togliatti (1990) foi incisivo quanto à defesa de um “partido de massas”, em contraposição ao 

“partido de quadros” de matriz leninista. O intelectual coletivo, desse modo, seria 

fundamental no processo de construção da democracia, da chamada “democracia 

progressiva”. Diferenciando-se de Gramsci, porém, quanto à interpretação inicial que tivera, e 

defendendo de maneira incisiva a possibilidade de uma revolução proletária no contexto do 

fascismo e, ao mesmo tempo, sobre a não-necessidade de um amplo arco de forças para a 

derrota desta forma estatal e a falta de crítica mais contundente quanto às deliberações de 

Moscou, Togliatti posteriormente tomou como centrais alguns conceitos gramscianos, tais 

como “guerra de posição”, “hegemonia” e “intelectual coletivo”, dentre outros. No entanto, 

viria a se distanciar de Gramsci em suas formulações sobre a leitura da realidade italiana, que 

ainda, nos anos 1940, se baseava na duplicidade, entre a particularidade da Itália e as 

formulações próprias do PCI, sobretudo, as contribuições de Gramsci, e o vínculo com 

Moscou e com toda a herança da Terceira Internacional. Seguiam-se, então, deliberações da 

Conferência de Yalta e as análises soviéticas do fascismo, a unidade dos partidos e a ênfase 

no atraso da sociedade italiana que deixava uma lacuna para as formas reacionárias da 

hegemonia burguesa aprofundar a dominação (LIGUORI, 2005). 

Após o XX Congresso do PCUS, Togliatti assumiu uma postura crítica ao stalinismo 

e, simultaneamente, defendeu a construção de uma “via italiana” como alternativa não apenas 

ao stalinismo, mas à própria reestruturação da esquerda comunista. Isso foi defendido 

amplamente no VIII Congresso do PCI nos anos 1950. Em seus últimos escritos torna-se mais 

evidente o conceito de democracia progressiva enquanto caminho viável e possível para o 

socialismo (LIGUORI, 2005).  

O conceito de “democracia de massas”, desenvolvido por Ingrao (1980), tornou-se 

uma alternativa ao liberal-corporativismo italiano e, também, foi resgatado pelos autores 

renovadores, guardadas as devidas proporções. Segundo Netto (1990), essa perspectiva 

envolvia a ampla participação social, associada às instituições parlamentares, os partidos e sua 

relação com a base – sindicatos, comissões de empresa, movimentos sociais, organizações de 

bairros, entre outros.  
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Os mesmos aspectos estavam presentes na análise da realidade brasileira, quando 

Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Werneck Vianna defenderam a 

formação de uma ampla frente democrática. No entanto, não diferenciavam, necessariamente, 

a perspectiva de Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer e de Pietro Ingrao no interior dos 

escritos, seja na Voz Operária, na Voz da Unidade, em suas obras, ou na revista Presença. 

Além disso, dialogavam com a acepção gramsciana de formação de um amplo arco de forças 

para combater o fascismo na Itália, semelhante à formação de uma frente democrática para 

combater a ditadura militar no Brasil.  

A estratégia de renovação do PCB, da sociedade brasileira e da intelectualidade da 

esquerda no país, teria como base a construção e consolidação da democracia, bem como 

contaria com referências-chave para fundamentar o socialismo brasileiro em bases 

democráticas. Nesse sentido, o aprendizado obtido com as deliberações do PCI de Antonio 

Gramsci até a chamada corrente eurocomunista nortearia a abordagem dos renovadores 

“gramscianos” brasileiros para problematizar posições enrijecidas do PCB, mesmo depois do 

relatório Kruschev, e construiria uma estratégia alternativa ao regime. O marxista sardo, nas 

palavras de Coutinho, neste contexto, é pressuposto primordial: 

 

[...] o Gramsci presente não é o agudo teórico do Estado “ampliado” e da 

revolução no “Ocidente”, nem mesmo o pesquisador de formas “não-

clássicas” de transição para a modernidade capitalista (“a problemática da 

resolução passiva”), mas sim o “filósofo da práxis”, o propositor de uma 

leitura humanista e historicista do marxismo, diversa da vulgata soviética 

que até então nos fora imposta (COUTINHO, 2003, p. 283). 

 

O novo nexo entre democracia e socialismo passou a ter, como um dos fatores 

relevantes, uma análise crítica do chamado “socialismo real”, a necessidade de 

democratização do PCB. Tratava-se de um novo entendimento sobre o papel de partido − um 

partido não de quadros, mas de massa que fosse, em termos gramscianos, o porta-voz dos 

subalternos. Deveria, então, ser partido que extrapolasse a legenda, mas que envolvesse todo 

movimento social, sindical, de fábrica e de bairro; que fugisse à leituras mecânicas da 

realidade em curso. 
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2.2 O debate teórico em algumas obras 

 

2.2.1 Carlos Nelson e a “democracia como valor universal” 

 

No prefácio do livro Democracia como valor universal, Carlos Nelson se propõe a 

realizar um esboço para rediscutir o vínculo entre democracia e socialismo, que possibilite a 

renovação política, econômica e cultural da sociedade brasileira. Para isso, retoma os seus 

principais interlocutores teóricos: Marx e Engels. Ambos são retomados no que tange a crítica 

à democracia representativa e as condições postas na França diante da conquista do sufrágio 

universal
48

. Nesse âmbito, outros teóricos do socialismo, tais como Rosa Luxemburgo, Lênin 

e Trotsky, bem como as polêmicas entre eles, também são acionados no que diz respeito à 

conservação dos institutos democráticos que surgiram a partir da Revolução de Outubro. 

A polêmica entre Lênin e Kautsky, por exemplo, é resgatada no que se refere ao 

entendimento da democracia. Para Lênin, a democracia sempre figura com um adjetivo de 

classe: ou é burguesa, ou proletária. Esse conteúdo de classe exerce sua dominação no âmbito 

estatal e no conjunto da sociedade. Nesse sentido, Lênin tece críticas a Kautsky, que 

 

não nota a natureza de classe do aparelho de Estado. Na democracia 

burguesa, por mil estratagemas, - tanto mais engenhosos e eficazes quanto 

mais a democracia pura estiver desenvolvida, - os capitalistas afastam as 

massas da participação na gestão do país, da liberdade de reunião, de 
imprensa [...]. Mil barreiras se opõem à participação das massas 

trabalhadoras no parlamento burguês que, numa democracia burguesa, nunca 

resolve as maiores questões; estas são obstruídas pela Bolsa, pelos bancos 

(LÊNIN, 1971, p. 43). 

 

Assim, a liberdade do proletariado só se materializa na negação do Estado e na 

consolidação do comunismo e da própria democracia. O processo de consolidação do 

comunismo, ou, em outras palavras, a transição do socialismo para o comunismo é o mesmo 

pelo qual se constrói as bases de uma sociedade democrática.  

 

Só na sociedade comunista, quando a resistência dos capitalistas estiver 

perfeitamente quebrada, quando os capitalistas tiverem desaparecido e já não 

houver classes, isto é, quando não houver mais distinções entre os membros 

da sociedade em relação à produção, só então é que o Estado deixará de 

existir e se poderá falar de liberdade. Só então se tornará possível e será 
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 Em Marx essa questão pode ser encontrada na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel e em A Questão 

Judaica. Engels se debruça, dentre outras coisas, no Prefácio às Lutas de Classe na França, de 1895, sobre o 

sufrágio universal e os novos desafios da França do final do século XIX. 
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realizada uma democracia verdadeiramente completa e cuja regra não sofrerá 

exceção alguma (LÊNIN, 1983, p. 110). 

 

A centralidade da posição leninista é a ditadura do proletariado, ponto de partida para 

a instituição de uma democracia. Desse modo, Lênin refuta a democracia formal, 

caracterizando-a como algo apenas aparente que, por meio da igualdade e da liberdade formal 

e/ou da conquista do sufrágio universal, continua a reproduzir o capitalismo, a desigualdade e 

a opressão de classe.  

Kautsky (1979), por sua vez, questiona o pressuposto leninista de “ditadura do 

proletariado”, considerando-a apenas como poder de um indivíduo ou de uma classe e, assim, 

representa a eliminação do conteúdo democrático do processo revolucionário. Defende, além 

disso, os direitos formais como a igualdade, a liberdade e o sufrágio universal como interesses 

comuns de toda sociedade, suprimindo o conteúdo de classe e tomando como essência a 

aparente representação institucional, nas palavras de Lênin (1983). 

Coutinho (1980) compreende que a afirmação de Lênin é verdadeira, segundo a qual 

as liberdades democráticas em sua forma moderna representam de fato a consolidação e a 

reprodução do capitalismo. Afirma, porém, que isso não se dá de maneira mecânica, em 

termos de gênese e validade do argumento leninista. Para o autor, os elementos da nova 

democracia surgem no interior dos regimes político-democráticos sob domínio burguês.  

A partir desse argumento, faz uma leitura de Gramsci acerca da expansão do 

fascismo nos anos 1930. Segundo Coutinho (1980, p. 20), Gramsci lança as bases para a 

refundação da teoria marxista sobre a transição ao socialismo, tendo em vista a questão 

democrática como elemento central da discussão. No entanto, embora atribua a Gramsci a 

questão democrática como cerne da luta contra o fascismo na Itália e como estratégia central 

diante da conjuntura brasileira dos anos 1970-1980, Coutinho mais próximo das análises de 

Enrico Berlinguer no que diz respeito à particularidade italiana, presente no discurso desse 

pronunciado em Moscou no ano de 1977, durante o sexagésimo aniversário da Revolução de 

Outubro, do que de Gramsci, quando incorpora a concepção de democracia como valor 

universal e de democracia progressiva.  

Por outro lado, apresenta uma análise da sociedade civil que destoa da visão 

determinista do Brasil como uma formação social atrasada, “semicolonial” ou “semifeudal” e, 

assim sendo, a saída seria uma revolução radical, de assalta ao poder. Coutinho, Nogueira e 

Vianna consideram que a sociedade brasileira possui aspectos de modernização sem ter 

passado por uma revolução burguesa, segundo o modelo jacobino. Para eles, a modernização 
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se deu “pelo alto”, tendo neutralizado os subalternos, cujo Estado era o agente da 

modernização, por exemplo, nos anos 1930 e nos anos 1960, e tendo apresentado, portanto, as 

marcas de uma revolução passiva. Nesse sentido, Coutinho fundamenta que a conquista da 

hegemonia se daria pela via da “guerra de posição”, posto que a sociedade civil se 

modernizou ou se tornou um “Ocidente Periférico”. 

Todavia, ao procurar melhor fundamentar o chamado valor universal da democracia, 

Coutinho também transita de Georg Lukács (Ontologia do ser social) a Agnes Heller (O 

cotidiano e a História).  

A crescente socialização das forças produtivas e do processo econômico que torna 

complexas as faculdades humanas representa o valor. As objetivações ou valores podem 

compreender qualquer esfera do social, da estética, da economia e da política. Esse 

pensamento envolve a transformação da natureza pelo trabalho humano e, 

concomitantemente, a transformação da natureza inorgânica do homem em ser social. O valor 

é, pois, uma categoria ontológico-social, e tudo o que faz parte do ser genérico do homem, do 

ser social, contribui para seu enriquecimento (LUKÁCS, 1979).  

Na mesma perspectiva, Heller (1972) acrescenta que o valor é o resultado de relações 

e contextos sociais, que contribui para o enriquecimento da essência humana. O valor possui 

objetividade social e se baseia no trabalho, na sociabilidade, na consciência e na liberdade. 

Baseando-se nos conceitos de Lukács, de Heller e, sobretudo, de Berlinguer (1976), 

Coutinho (1980, p. 24) afirma que o valor da democracia se torna universal “[...] na medida 

em que se é capaz de promover esta explicitação do ser genérico do homem em formações 

econômico-sociais distintas – seja capitalista ou socialista”. Os aspectos universais estão 

presentes na autonomia dos movimentos de massa e dos organismos da sociedade civil, na 

liberdade de organização, nas lutas populares e na luta pela hegemonia. Assim, afirma que 

para os que lutam pelo socialismo, “[...] a democracia política é um valor estratégico 

permanente” (1980, p.24), pois é condição para a conquista e para a consolidação de uma 

sociedade socialista. 

Coutinho (1980) também se apropria da concepção de “democracia progressiva” de 

Togliatti e afirma que o caráter inovador dessa maneira de pensar a democracia consiste em 

compreender que a hegemonia dos trabalhadores se antecipa à tomada plena do poder estatal, 

em um processo que favorece a construção da vontade coletiva de baixo para cima e a 

unidade da diversidade dos sujeitos coletivos autônomos. A democracia progressiva de 

Togliatti (1990) pressupõe que o processo revolucionário avançaria tanta mais avançasse o 
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processo democrático, como condição estratégica para que os subalternos se afirmassem 

como “classe dirigente”.  

Em vários textos, Coutinho se fundamenta em Gramsci no que se refere ao fato de a 

conquista da democracia estar intimamente vinculada à construção da hegemonia, a qual se 

desenvolve, fundamentalmente, no espaço da sociedade civil. Desse modo, ele dialoga com a 

relação entre democracia direta e democracia representativa, enquanto “dualidade de poderes” 

fundamentadas por Togliatti e Ingrao.  

A chamada renovação democrática é, pois, vista como a construção progressiva e 

permanente de uma sociedade regulada
49

, através da qual se daria a superação do 

prussianismo latente na sociedade brasileira. Nesse aspecto, considera o processo de 

“Independência”, a Revolução de 1930, o regime bonapartista (Estado-Novo) e o regime 

militar imposto a partir de 1964 como momentos característicos de uma via-prussiana, 

posteriormente, caracterização leninista utilizada de maneira análoga por Coutinho, Nogueira 

e Vianna, como revolução passiva.  

Tendo em vista os processos golpistas, seja referente a 1964 ou mesmo ao chamado 

“golpismo de esquerda” 
50

, a “guerra de posição” é o meio pelo qual é possível obter posições 

concretas no seio da sociedade civil, fortalecendo-a rumo à conquista democrática do poder 

estatal (COUTINHO, 1980). O autor vislumbra que o parlamento, com poderes ampliados, 

possa corporificar a progressiva hegemonia dos trabalhadores na vida política do Brasil. Sobre 

isso escreve Braz (2012, p. 268): 

 

[...] O processo revolucionário atenderia uma dinâmica processual composta 

pela conquista de vitórias parciais – no parlamento, no governo, na 

institucionalidade burguesa – necessária a ultrapassagem da ordem 

dominante, desenrolando-se por meios insurrecionais. A derrubada do poder 

de classe burguês não se efetuaria por meio de uma ruptura radical ou 

qualquer forma de assalto ao Estado burguês, precisamente porque a 

processualidade revolucionária – ou a revolução processual – permitiria, em 

si, a conquista da hegemonia por parte das forças sociais revolucionárias 

atuantes na sociedade, obtida por meio da direção social exercida tanto nas 

organizações políticas da sociedade civil como nos órgãos e instituições 

estatais.   

 

Dessa maneira, Coutinho (1980) concebe a formação de uma democracia de massa 

ou democracia organizada de massa, dialogando com Pietro Ingrao. A democracia progressiva 
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 Denominação dada por Gramsci em algumas passagens dos Cadernos do Cárcere, devido, sobretudo, à censura 

do cárcere de Mussolini em relação aos seus escritos.  
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 Carlos Nelson Coutinho caracteriza o distanciamento da vanguarda dos movimentos de base.  
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togliattiana, depende, portanto, da articulação entre formas de democracia representativa e 

formas de democracia de base, ou seja, de formas de representação tradicionais e formas de 

representação direta. Recorrentemente, deparamo-nos nos escritos de Coutinho e de Werneck 

Vianna, principalmente, com o conceito de democracia progressiva, bem como com o 

conceito de democracia de massa.  

A forte influência do PCI, do que se ocasionou denominar corrente eurocomunista no 

interior do partido e da qual Togliatti, Ingrao e Berlinguer são grandes expoentes, é essencial 

para compreensão da obra A democracia como valor universal e de todo o pensamento dos 

três autores “gramscianos” aqui abordados.  

O “compromisso histórico” consistia na construção de uma aliança entre comunistas, 

socialistas, representantes do catolicismo e formações de orientação democrática, ou seja, 

convergências e alianças nos momentos de dificuldades em se travar a luta política ou quando 

esse se tornava mais dura. Além de se basear na particularidade italiana, Berlinguer (1976) 

considerou, ao defender tal proposição, a ideia de democracia progressiva como estratégia 

política, nos acontecimentos no Chile, que culminou na derrubada de Allende. A chamada 

terceira via ao socialismo consistia, assim, na centralidade democrática, pautada em um amplo 

leque de alianças na Itália com a democracia cristã, de matriz católica; no Brasil, com os 

liberais, conservadores, comunistas, socialistas e todos que vislumbrassem a derrocada do 

regime de 1964. Del Roio (2002, p. 133) sintetiza tal perspectiva eurocomunista como a 

grande referência, ao lado do marxista sardo, de Coutinho e dos outros dois renovadores que 

compartilhavam desse princípio: 

 

A expressão “eurocomunista” tem origem na publicística do debate político 

italiano, referindo-se à estratégia desenvolvida pelo então secretário-geral do 

PCI, Enrico Berlinguer, conhecida como “compromisso histórico”. 

Simplificadamente, constituía um projeto de aliança entre as massas 

comunistas e católicas no marco da defesa e aprofundamento da democracia. 

O respaldo teórico era oferecido por uma certa leitura de Gramsci, que 

colocava a questão democrática no centro da ação político-cultural dos 

comunistas. Pretendia ser uma atualização das formulações de Gramsci, mas 

também um desenvolvimento da tese de Togliatti sobre a “via italiana ao 

socialismo”, algo como uma “via euro-ocidental ao socialismo”. [...] O 

“eurocomunismo” tinha também como pano de fundo uma visão crítica do 

“socialismo real” e a insistência na particularidade histórica do Ocidente e da 

transição socialista. Seria uma terza via entre o stalinismo e a 

socialdemocracia. O que se buscava, enfim, era um novo nexo estratégico 

entre democracia e socialismo. 
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Em Intervenções: o marxismo na batalha das ideias, Coutinho (2006) reitera que 

compreender a democracia como um processo progressivo significa levar em consideração 

que através da luta dos subalternos obtêm-se determinados direitos à cidadania (o sufrágio 

universal e a livre organização sindical e partidária, dentre outros) como parte do ideário 

democrático, não necessariamente burguês, mas não necessariamente liberal. Embora na luta 

dos subalternos, no âmbito institucional, suas demandas possam ser incorporadas a partir de 

uma lógica transformista, tais demandas não são originalmente liberais. A socialização 

crescente da política, como parte desse processo, começa a colocar uma nova tarefa aos 

liberais, no que se refere ao controle de um avanço democrático e a submissão do mesmo à 

reprodução capitalista. 

 Embora Coutinho (2006) afirme que não teria nada a modificar em seu ensaio, 

considera que seria mais apropriado falar em “democratização como valor universal” – no 

qual indica formas mutáveis, renováveis e “passíveis de aprofundamento”. Em outras 

palavras, não são as formas adquiridas pela democracia em certos contextos históricos, que 

em si, possuem um caráter universal, mas a democratização, expressa no crescimento ou na 

ampliação da socialização da política.  

No capítulo “Gramsci e Nós”, há uma análise mais específica acerca da realidade 

brasileira, em que ele considera a sociedade brasileira “atrasada”, de tipo oriental, cujo 

processo de ocidentalização (em si, paradoxal) ocorreu ao longo dos anos. Nesse sentido, 

Coutinho afirma que 

 

Não somos mais uma sociedade agrária essencialmente pré-capitalista, com 

algumas ilhas de capitalismo industrial. Além de uma numerosa e moderna 

classe operária, temos em nossa estrutura social amplos estratos de camadas 

médias assalariadas. Conhecemos durante algum tempo, apesar de muitas 

limitações, um regime democrático-liberal, que permitiu de certo modo um 

início da sociedade civil; e mesmo o regime de exceção em que vivemos – 

por não ser um regime fascista clássico, ou seja, apoiado numa base de 

massas organizadas – não foi capaz de conter inteiramente a tendência à 

auto-organização dessa sociedade civil, não foi capaz de submergi-la 

inteiramente sob o guante de um Estado totalitário. Tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista político e social, estamos mais 

próximos de um país ocidental de desenvolvimento capitalista “médio” (a 

Itália de 1945, a Espanha de hoje), do que a Rússia de antes de 1917 ou da 

China antes de 1949 (1980, p. 56-57). 

 

 

O autor explica que partir dos processos de revolução passiva e do transformismo, 

bem como mediante os processos de cooptação de representantes das classes subalternas, de 

um país que se modernizou − ainda que a serviço dos monopólios e do capital industrial e 
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posterior financeiro, nesse último caso, predominantemente externo −, bem como da 

ampliação da sociedade civil, da relação de coerção e consenso entra si e o Estado, Gramsci 

se torna fundamental para a compreensão da realidade brasileira. Do mesmo modo, Coutinho 

reafirma que a via socialista imediata, semelhante ao contexto do fascismo na Itália, era 

irrealista, frente à ditadura militar e dadas as características da sociedade civil brasileira. 

A estratégia política para a transição ao socialismo se configura, nessa perspectiva, 

como expansão ilimitada da democracia política ou da “renovação democrática”, que 

possibilitaria a ampla realização de reformas sociais, econômicas e institucionais até a 

materialização da nova sociedade. Segundo esse momento da interpretação de Coutinho, 

parecia não haver espaço, no início dos anos 1980, para a democracia das classes subalternas. 

A construção da hegemonia dos subalternos era colocada como uma construção que antecedia 

a transformação das relações estruturais e superestruturais dominantes.  

 

 

2.3 Marco Aurélio Nogueira: a peculiaridade do Estado brasileiro  

 

Em sua obra As possibilidades da política, Nogueira (1998) estabelece uma análise 

do Estado brasileiro, detendo-se no aspecto administrativo e, em certa medida, como o projeto 

de nação que processualmente foi cada vez mais imposto e definiu aspectos de orientalidade 

e/ou de subalternidade da sociedade civil. 

Nesta acepção, até a fase posterior a independência do Brasil, o Estado se constituiu 

como empresa colonizadora que impossibilitou rupturas com padrões tradicionais societal e 

estatal e, no processo de modernização conservadora, foi este o principal articulador. Sobre 

isso escreve Nogueira (1998): 

 
O país não se tornou uma nação capitalista por obra de impulsos renovadores 

capazes de promover rupturas categóricas com os padrões tradicionais de 

organização societal e estatal. A renovação burguesa brasileira esteve 

categoricamente vinculada à conciliação, à busca de composições e acertos 

concebidos como forma de compensar os grupos e interesses mais 

identificados com as fases econômico-sociais que se desejava superar... 

(NOGUEIRA, 1998, p.92-93).  

 

Tais características do Estado brasileiro contribuíram para a sedimentação passiva
51

 

da administração estatal e na própria sociedade, além de alimentar uma “macrocefálica 
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 Nogueira refere-se à acepção gramsciana de Revolução Passiva, embora não a intitule como tal.  
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bifrontalidade” – que corresponde a duas grandes cabeças: uma de tipo racional-legal e outra 

patrimonialista, em clima de hostilidade. 

Essas características assombrariam quase a totalidade da gestão Vargas, cuja 

tentativa era fugir dos vestígios patrimonialistas por meio da criação de órgãos e/ou 

departamentos e reformar a administração estatal.  

Dessa forma, Nogueira resgata o processo de criação que teve início em 1937, que 

perduraria até 1945, do Departamento Administrativo do Serviço Público, como órgão 

responsável pela inovação e pela modernização administrativa. Os objetivos propostos eram 

melhoria da qualidade dos funcionários públicos; institucionalização da função orçamentária; 

a padronização e a aquisição de material; montagem de um núcleo estrutural do 

desenvolvimento econômico e social; e a criação de ministérios (trabalho, indústria, comércio, 

educação e saúde pública).  

No entanto, de acordo com o autor, o reformismo daspiano não sanou as contradições 

básicas da administração estatal; a bifrontalidade permaneceu associada a projetos distintos. O 

lado racional-legal se associou ao desenvolvimentista e aos interesses sociais urbanos, 

enquanto o lado patrimonialista, embora mantivesse laços sólidos com o desenvolvimentismo, 

se associasse às concepções de liberação do Estado. A democracia, por sua vez, era peça de 

retórica de ambas as concepções.  

As proposições concretas de reforma do aparato administrativo do Estado não se 

concretizaram na era Vargas e só voltaram à cena político-social em 1967, no contexto do 

autoritarismo por meio do decreto lei nº 200 – que dava indícios, segundo Nogueira (1998), de 

uma reforma baseada no planejamento, na descentralização, na coordenação e no controle. 

Acreditava-se que seria uma espécie de estímulo às empresas estatais, aos órgãos independentes e 

à racionalização dos serviços e das divisões em ministérios. Entretanto, o aprofundamento da crise 

econômica na década de 1980, a dicotomia entre política e administração, a priorização de 

elementos formais e desconsideração da dimensão social constituíram aspectos que, segundo 

Nogueira, recolocaram a reforma administrativa em segundo plano.  

 
[...] fixou-se um padrão de reforma administrativa atravessado pela busca de 

efeitos imediatos, assentado sobre supostos invariavelmente formalistas e 

quantitativos (excesso de cargos, de órgãos, de pessoal, de gastos, de 

normas), incapaz de respeitar e mobilizar os servidores, desinteressado da 

busca de apoios políticos expressivos ou do envolvimento da sociedade. A 

afirmação desse reformismo reducionista e quantitativo ajudou a aprofundar 

a crise da administração pública e forçou o deslocamento, para as margens, 

dos temas de natureza mais qualitativa, associados à dimensão técnica e 
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gerencial, ao planejamento, à coordenação, aos recursos humanos 

(NOGUEIRA, 1998, p. 106). 

 

 

Com o processo de redemocratização, a necessidade de um novo formato do Estado 

ressurgia. A conjuntura favorável, em 1982, com a chegada da oposição ao governo de dez 

estados, que passou a ocupar quase metade das cadeiras do Congresso Nacional, quebrou a 

iniciativa autoritária de ditar as regras no plano político-institucional (NOGUEIRA, 1998, 

P.106). 

A política realista do PMDB, nas palavras de Nogueira, reconheceu o lado fraco da 

transição, com baixa capacidade de organização da sociedade e com um passado de 

conciliação elitista e autoritarismo ainda latente. Assim, a transição que se deu foi a possível, 

diante de uma sociedade assolada pelo autoritarismo.  

A perspectiva de reconstruir o Estado era novamente um desafio, mas já no início 

dos anos 1990, uma “nova” concepção assumiu cada vez mais a cena política: a de 

“desconstruir” o Estado. Diante desse contexto de discussão, em Um Estado para a sociedade 

civil Nogueira retoma a questão da reforma do Estado e, de maneira mais clara, o caráter da 

democracia.  

O ciclo reformador dos anos 1990 voltou-se à dimensão fiscal, financeira e 

patrimonial, na perspectiva da “nova gerência”: a escola de James Buchanan
52

. Segundo 

Nogueira (2005), a “nova gerência” representa a entrega do Estado aos mecanismos de 

mercado e também pressupõe a atualização da burocracia e de mecanismos de 

descentralização das políticas sociais. O intuito dessa perspectiva maximizadora é tornar o 

Estado mais ágil, menor e mais barato. A maximização seria realizada a partir de políticas 

privatizantes, mas também através da terceirização e do fortalecimento da parceria público-

privado.  

Em decorrência de tais mudanças, houve o esvaziamento da política como 

perspectiva, como visão de mundo, de posicionamento de poder, na medida em que foi 

resumida à corrupção e à manipulação.  Nesse sentido, o autor enfatiza que o Estado 

realmente não pode ser eficaz se estiver mergulhado na corrupção. Por outro lado, ele observa 
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 Basicamente, a análise desta escola se desdobra nas estruturas das decisões nas sociedades democráticas, o 

papel do legislativo na produção das escolhas coletivas, o desempenho e a estratégias das burocracias públicas e 

a deliberação e os constrangimentos nas finanças públicas. A análise tem como ponto de partida a “public 

choice”, ou seja, o tratamento dos fenômenos políticos e da própria política se resume à análise econômica. 

Nesta perspectiva, a política e os seus fatores não têm identidade própria, a ciência central é a economia e, assim, 

são criados modelos explicativos a partir da ideia de homo economicus, de matriz neoclássica, baseada na 

fundamentação de um ser egoísta, racional e maximizador de vantagens.  
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que o cidadão
53

 usuário dos serviços públicos não estará interessado na melhoria de tais 

serviços ou se sentirá integrante de uma comunidade política se a “gestão e a imagem ético-

política do Estado” não caminharem juntas (NOGUEIRA, 2005). 

Nessa linha de raciocínio, o autor resgata de maneira mais clara o marxista sardo, 

principalmente as considerações presentes no Caderno 13. A defesa expressa de um Estado 

ético garante e expande a sociedade regulada, organiza e cumpre uma função educativa, 

contribuindo para a socialização da política. Tal concepção, que não foi construída em anos 

anteriores, mas na década de 1990, quando do processo de despolitização na relação Estado-

sociedade caracterizado pelo discurso técnico em detrimento do político pela reforma 

neoliberal, ficaria novamente impossibilitada de se concretizar. Nessa perspectiva, a 

sociedade civil seria capaz de resolver os seus próprios problemas, e o empreendedorismo, o 

terceiro setor e “o manto da solidariedade” seriam veículos de propaganda dessa reforma. 

Segundo Nogueira (2005), a inserção do neoliberalismo na América Latina 

representou a desvalorização da política. O autor seis princípios como meios para “voltar a 

valorizar” a política na região: relacionar dinâmica institucional normativa e procedimental 

com a dinâmica autônoma da esfera social; compreender o Estado não apenas como aparelho 

de dominação de uma classe sobre outra, mas como um campo de disputa no qual vale a 

análise da correlação de forças e a organização política; a classe política (partidos, sindicatos, 

parlamento) enquanto elemento imprescindível para uma sociedade democrática; aceitar a 

cidadania ativa como uma condição política; valorizar socialmente a política enquanto 

experiência coletiva; e as disposições éticas existencial e intelectual para pensar a política, os 

interesses, a correlação de forças e o antagonismo.  

Os pressupostos para valorizar a política dizem respeito, também, na acepção de 

Nogueira (2005), ao viver democrático, ou seja, sob o poder de todos. Nesse sentido, o Estado 

se converteria em um órgão subordinado à sociedade civil. O autor defende que ativação da 

democracia vá além da política dos políticos e que a política se associe à vida das pessoas 

para que elas possam responder aos valores instituídos, pois é no interior do projeto 

democrático que a sociedade civil se politiza. Assim, tece críticas ao esvaziamento da política 

                                                           
53

 Ao abordar o conceito de cidadania, Nogueira resgata Hannah Arendt. Em sua obra Origens do Totalitarismo, 

a filósofa conceitua cidadania como um estado de pertencimento a uma comunidade capaz de lutar pelos direitos 

de seus integrantes como o “direito de ter direitos”. Nesse sentido, diferencia cidadania ativa de cidadania 

passiva. A primeira compreende o cidadão como criador de direitos, de novos espaços de participação política, 

assim como a busca por melhorias nas esferas sociais. A segunda é outorgada pelo Estado e envolve, portanto, 

normas de convivência, de deveres, de preservação do patrimônio público e privado, da garantia de direitos à 

saúde, à educação e à liberdade política (nesse caso, resumida ao voto). Ver: ARENDT, H. Origens do 

totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 
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pelo projeto neoliberal e ao discurso de ineficiência do Estado, de valorização dos projetos 

individuais, filantropia e de valorização dos mecanismos de mercado. 

Sobre a propagação da “falência” da política pelo projeto hegemônico nos anos 1990, 

Nogueira chama atenção quanto à sedução que gerou certa crença nessa “falência” e 

contribuiu para a defesa apenas dos movimentos espontâneos ou do associativismo civil e, 

consequentemente, para a armadilha dicotômica na relação entre Estado e sociedade civil. Ao 

fazê-lo, resgata Gramsci, pois entende que essa perspectiva dicotômica afirma os interesses 

econômico-corporativos e, por isso, não eleva as classes subalternas, parte da sociedade civil, 

os grupos organizados da sociedade civil para a consciência ética-política. Dessa forma, 

reitera: 

 
Nenhuma sociedade civil é imediatamente política. Sendo o mundo das 

organizações, dos particularismos, da defesa muitas vezes egoísta e 

encarniçada de interesses parciais, sua dimensão política precisa ser 

construída. O choque, a concorrência e as lutas entre os diferentes grupos, 

projetos e interesses funcionam como os móveis decisivos da sua 

politização. É dessa forma – ou seja, como espaço político – que a sociedade 

civil vincula-se ao espaço público democrático e pode funcionar como base 

de uma disputa hegemônica e de uma oposição efetivamente emancipadora, 

popular e democrática às estratégias de dominação referenciadas pelo grande 

capital (NOGUEIRA, 2005, p. 103). 

 

 

Tendo em vista a despolitização da sociedade civil, o Estado exerce um papel 

educativo fundamental. Além disso, o caráter educativo abre a possibilidade da construção da 

democracia, utilizando, nesta acepção, o poder estatal com relação à lógica rentista do grande 

capital.  

Embora pareça se fundamentar na concepção gramsciana de que a verdadeira 

democracia está intimamente relacionada à autoemancipação do gênero humano, o que 

pressupõe uma espécie de Estado sem Estado em alguns momentos, sobretudo, na obra 

Possibilidades da Política, a centralidade no Estado e na reforma administrativa é prioritária. 

Um Estado que não se consolidou democraticamente, de forma a socializar a política e a 

incorporar as demandas dos subalternos ainda necessita ser construído. Se a democracia era 

um processo progressivo, contínuo, permanente, parece que Nogueira (2005) transfere essa 

concepção na formação inconclusa do Estado e, mesmo em sua relação orgânica com a 

sociedade civil.  

O autor preserva parte de conceitos que já defendia nos anos 1970 e 1980. Para ele, a 

reforma do Estado, uma sociedade civil solapada antes por todas as suas características de 
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orientalidade, processualmente se ocidentalizou e permanece frágil no contexto de ascensão 

do neoliberalismo. Nesse sentido, a análise da sociedade civil em sua relação com o Estado 

demonstra sempre se prender aos recuos e, portanto, a uma proposta alternativa mais radical 

que preencha tais contradições ou possa se relacionar a ela continuamente, não sendo propícia 

para o momento. 

 

 

2.4 Luiz Werneck Vianna: a fábrica e o sindicalismo 

  

Em dois textos – um apresentado em 3 de dezembro de 1978 em uma conferência no 

México, e o outro apresentado em um dos seminários do Laboratório sobre Movimento 

Operário e Sindical do IUPERJ, no primeiro semestre de 1981 −, Vianna aborda a questão 

operária e sindical dos anos 1930, cujas reverberações seriam sentidas nos anos subsequentes.  

Primeiramente, Vianna tece críticas às abordagens no âmbito das Ciências Sociais 

que separam a Sociologia e a Política e que, nessa perspectiva, priorizaram durante os anos 

1950 e 1960 a característica do “atraso” da classe operária, que naturalizaram sua servidão em 

relação ao Estado, assumindo-a como parte do pacto populista. A visão de Vianna defende 

que essa acepção desconsidera a repressão e a institucionalização do sindicalismo pelo 

Estado. 

Nesse processo, o Estado possui a função de desorganizar a vida operária, sobretudo 

após 1945, quando o conteúdo liberal expandiu a ordem burguesa e contribuiu para o 

aprofundamento do corporativismo sindical, derivado mais da heterogeneidade da classe 

dominante do que da relação entre burguesia industrial e classe operária. Para afirmar as 

características do Estado, Vianna retoma Antonio Gramsci, que não reduz o aparelho estatal 

apenas coercitivo, mas diz respeito a um conjunto de atividades prática e teóricas, por meio 

das quais a dominação se traduz em uma relação de coerção-consenso.  

No que se refere à consolidação das leis trabalhistas, a roupagem jurídica reforçou, 

por um lado, a ordem e, por outro, a estrutural oficial dos sindicatos. Nesse âmbito, a fábrica 

foi posta, segundo Vianna (1987, 10) “[...] sob a jurisdição de um sindicalismo controlado ou 

controlável”. Sob outro aspecto, o autor considera que o corporativismo e o controle não se 

resumem aos sindicatos, posto que se instalaram no projeto político liberal, cuja pretensão é 

realizar a institucionalização da vida sindical de viés apolítico e economicista. 

Esse processo foi discutido no III Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo em 1978, que priorizou o papel dos sindicatos no interior das fábricas, consideradas, 
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nessa perspectiva, não apenas como mundo da produção de bens econômicos. Resgatou, 

também, a concepção de Antonio Gramsci ao analisar o americanismo e o fordismo, segundo 

o qual a hegemonia nasce na fábrica e, no interior dessa, desenvolvem-se também a 

organização e a consciência operárias. Sobre a relevância da política dentro e fora da fábrica 

escreveu Vianna (1981): 

 
[...] a fábrica não está localizada num território estranho à política. E isso 

independentemente do comportamento da classe operária como ator na arena 

política, da sua expressão partidária e sindical. A disposição especial com 

que os homens e as coisas são combinados para as tarefas da produção no 

interior de uma fábrica são informadas pela política. Não apenas pela 

política fabril e/ou pela política econômica. Mas pela política enquanto tal, 

como arena em que as classes e os grupos sociais disputam e definem a 

questão do poder político (VIANNA. 1981, p.3). 
 

 

A relação social entre capital e trabalho é mediada pela resistência no campo da 

política, seja dentro ou fora da fábrica. Nesse processo ocorrem as relações de controle, de 

pouco controle e de não-controle da classe trabalhadora, em uma coerção-consenso, tanto pela 

capacidade organizativa do capital ou dos subalternos quanto na própria subsunção real do 

trabalho ao capital.  

Para Vianna, a construção da contra-hegemonia operária está relacionada à ação 

política praticada no interior e extramuros da fábrica, ou seja, a posição que os operários 

ocupam na sociedade. A respeito dessas duas dimensões escreve: 

 

 
Quando há correspondência entre essas duas dimensões – a da fábrica e a da 

sociedade –, isto é, quando para agir numa consulta a especificidade e a 

correlação de forças manifesta na outra, alarga-se o seu campo de defesa 

política, podendo até abrir a possibilidade para iniciativas que a credencie a 

postular uma nova hegemonia (VIANNA, 1981, p. 24).   

 

 

 

O autor considera também o papel dos intelectuais − no caso, dos intelectuais 

orgânicos54−, no interior deste processo e como produtores de cultura e de valores. Tais 

                                                           
54

 “Todos são intelectuais” porque todos possuem a capacidade, a potência de transformação social do ponto de 

vista mediato, e todos possuem a capacidade criativa não desenvolvida em sua essência na forma trabalho-

alienado. Assim, os diversos tipos de escolas (clássicas e profissionais) em conjunto com as aspirações 

econômicas destas camadas determinam a produção dos ramos de especialização.  Nesse âmbito, são formados 

os intelectuais orgânicos do grupo dominante para exercer as funções subalternas da hegemonia política, social e 

econômica. As classes dominadas passam a se orientar por este grupo dominante, devido à sua posição no 

mundo da produção; àqueles grupos que não “consentem”, são assegurados pela coerção estatal. 
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organizadores de uma visão de mundo não estão presentes no interior das fábricas, porque 

estão alheios, muitas vezes, a essa questão, ou se identificam com ela e, portanto, posicionam-

se contrários à classe trabalhadora. Desse modo, reproduzem não apenas o modo social de 

produção capitalista enquanto organizador da produção, mas enquanto organizador de toda 

vida social.  

O autor demonstra não apenas uma exploração teórica, baseando-se no marxista 

sardo, mas chama a atenção para o processo em curso, que envolve as dimensões do mundo 

do trabalho, da produção e da reprodução da vida material e social, em um contexto em que as 

classes subalternas, os movimentos grevistas do ABC do final dos anos 1970 e início dos anos 

1980, vivenciaram um processo de abertura política ou de transição e em que precisaram estar 

atentos, sobretudo, quanto ao avanço da gerência moderna que passou a estreitar os laços do 

controle político. 

Outro ponto abordado em sua obra amplamente debatida Liberalismo e Sindicato no 

Brasil, Werneck Vianna (1976) ressalta o longo processo de modernização conservadora 

como entrave da sociedade civil brasileira ou como processo que solapou seu 

desenvolvimento. Entendemos que a modernização conservadora seja uma “revolução pelo 

alto”, uma forma de induzir a modernização econômica por meio da intervenção política, que 

implica uma conservação do sistema político e promove rearranjos pelos seus diferentes 

protagonistas. Nesse sentido, a socialização da política e, mesmo, certa ampliação da 

sociedade civil, no contexto do regime a partir dos anos 1970, não pode, nessa perspectiva ser 

entendida sem compreender as contradições. 

Em Gramsci e a América Latina e em parte de seus escritos, Werneck Vianna, 

Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira utilizaram o conceito de modernização 

conservadora, em voga no Brasil nos anos 1930 e em 1964, como análogo ao conceito 

gramsciano de revolução passiva.   

O conceito de modernização conservadora foi cunhado por Barrington Moore Jr. 

(2010) para indicar as formas autoritárias de Estado como uma das possíveis vias de transição 

pacífica ou “pelo alto” de um país rumo à modernidade. Ele estabelece um recorte, por 

exemplo, destacando países como a Alemanha e o Japão, que constituem os exemplos 

clássicos desse processo. Os renovadores “gramscianos” utilizaram-no para interpretar o 

arranjo político autoritário e oligárquico que, no Brasil, gerou a Revolução de 1930, análogo, 

também ao conceito leninista de via-prussiana para o capitalismo.  
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Com base nesta chave interpretativa, Werneck (1976) procurou mostrar como a 

criação da estrutura corporativa sindical de orientação conservadora, fortemente influenciada 

pelo governo Vargas, enrijeceu o controle sob a capacidade de organização política da força 

de trabalho urbano, ao mesmo tempo em que intensificou sua exploração dando ampla 

liberdade de movimento para os agentes do capital. Nesse âmbito, o agente da modernização 

foi o Estado, que conservou os elementos de uma velha ordem: a das oligarquias, a do 

latifúndio. 

No entanto, nos anos 1970 e 1980, paradoxalmente, ainda diante de uma ordem 

autoritária, a sociedade civil cresceu. Ainda sob a ótica do conceito de Barrington Moore Jr., a 

sociedade civil brasileira se modernizou: vide o associativismo diverso, que avançou quanto 

ao desenvolvimento das forças produtivas, ainda que com uma transformação “pelo alto”, 

com marcas evidentemente antipopulares e antidemocráticas. Isso marcou, para os autores 

renovadores “gramscianos”, todo o processo de transição “democrática”, as contradições 

desse processo, os recuos e os avanços, algo que nortearia as disputas no interior do partido, 

no que dizia respeito ao projeto de democracia, como estratégico, as formulações na 

imprensa, sobretudo, do PCB, em destaque para a Voz da Unidade e, posteriormente, com o 

rompimento dos três homens de partido com o PCB, que culmina na formação da revista 

Presença. Toda a interpretação do Brasil no período dos anos 1970 e início dos anos 1990, e 

mesmo em escritos posteriores, seriam norteados pela relação entre Estado e uma sociedade 

civil marcada por revoluções passivas, por revoluções “pelo alto”, de vias prussianas. O 

processo era o que atestava, por fim, a necessidade de haver uma socialização da política 

como um dos princípios da via democrática. 
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3. OS RENOVADORES “GRAMSCIANOS”: A IMPRENSA PARTIDÁRIA E A 

FORMAÇÃO DA REVISTA PRESENÇA DE POLÍTICA E CULTURA  

 

 

3.1 O jornal Voz da Unidade 

 

Ao longo de sua trajetória, o Partido Comunista Brasileiro fez surgir no país uma 

série de periódicos que evidenciaram suas ações teóricas e práticas, tanto no plano nacional 

quanto no plano internacional. Dentre os principais órgãos de comunicações impressos 

figuravam a Tribuna Popular, do Rio de Janeiro; a Classe Operária, a Voz Operária e a Voz 

da Unidade, além de uma rede de jornais e revistas editados e veiculados nas principais 

capitais do país (RUBIM, 1986). 

A partir do exílio de parte do grupo renovador gramsciano, que já havia iniciado com 

alguns artigos no jornal Voz Operária (1967-1981), sobretudo de Carlos Nelson Coutinho e 

Leandro Konder, com a ajuda de edição de Milton Temer, o movimento democrático no 

exterior já defendia um programa democrático que contemplasse a Anistia, a Constituinte, a 

liberdade sindical, o movimento estudantil e o movimento popular em geral, bem como a 

articulação entre reivindicações específicas com as mais gerais. Para isso, seria necessária a 

articulação com forças oposicionistas de diversos matizes (COMISSÃO ESTADUAL DE 

REORGANIZAÇÃO DO PCB, setembro de 1979). 

As edições mensais dos anos 1977 e 1978 da Voz da Unidade já sinalizavam a 

resistência democrática diante do regime de 1964. No entanto, ainda se colocavam duas 

tendências não tão distintas: a de Armênio Guedes, “que desenvolvia um pecebismo [...] 

muito imbricado com a estratégia de oposição ao regime de 1964 – como uma orientação de 

mais alento, válida para os próximos tempos da transição” (SANTOS, 2012, p. 48) e a de 

jovens intelectuais que elaboravam no plano teórico, sobretudo, a partir do diálogo com os 

caracterizados como eurocomunista comunistas do PCI. A convergência estava no nexo entre 

socialismo-democracia como princípio norteador da chamada transição democrática e da 

própria estratégia política a ser sistematicamente proposta no interior do PCB, a qual já havia 

dado sinais de proximidade na Declaração de Março de 1958. 

Um artigo publicado na Voz Operária em 1978, intitulado “A questão democrática”, 

assinado por Josimar Teixeira, fundamenta a construção da democracia em uma articulação 

entre democracia representativa e democracia de base, a partir da necessidade latente de 
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socialização da política, diante de uma sociedade civil marcada pelo autoritarismo. A 

perspectiva dos renovadores “gramscianos” se ampliava na impressa partidária. 

A Voz da Unidade, por sua vez, surge em São Paulo, em março de 1980, como órgão 

de divulgação oficial do PCB, como porta-voz de campanhas internas e externas. Esse veículo 

de difusão das ideias democráticas do partido foi também instrumento de informação, 

propaganda, orientação política e de educação de parte da militância de esquerda, e foi 

publicado até o IX Congresso do PCB, em 1991. No entanto, o grupo renovador gramsciano 

se manteve no periódico até o ano de 1981, aproximadamente. O grupo renovador responsável 

pelo jornal foram os três autores bases dessa pesquisa: Carlos Nelson Coutinho, Luiz 

Werneck Vianna e Marco Aurélio Nogueira; no entanto, foi Nogueira, ao lado de Gildo 

Marçal Brandão, o grande responsável pela organização do jornal. Nesse contexto, o outro 

veículo de comunicação, o jornal Voz Operária, era dirigido pelo grupo que apoiava Prestes, 

que repudiava o novo semanário e o grupo que o liderava: 

 

Em março de 1980 o grupo renovador aglutinou-se em torno do semanário 

Voz da Unidade, uma publicação legal, criada como órgão de divulgação das 

idéias do PCB, que visava atingir um público mais amplo. Para os militantes 

vinculados a Prestes e que ainda detinham o controle do jornal clandestino 

Voz Operária, o órgão oficial do PCB, o semanário Voz da Unidade era uma 

excrescência (PANDOLFI, 1995, p. 216-217). 

 

 

Através do jornal Voz da Unidade procurava-se apontar os limites do chamado 

“socialismo real” e do marxismo-leninismo, tal como era compreendido no interior do PCB, 

em decorrência das deliberações de Moscou. Além disso, ele foi um instrumento que serviu 

ao propósito de difundir uma análise de conjuntura minimamente compartilhada pelos 

pecebistas e não-pecebistas, e também um meio de convencimento do senso comum aos mais 

esclarecidos e/ou militantes, os quais em alguma medida acompanhavam o movimento do 

real. Nogueira (informação verbal) relata:  

 

[...] o jornal de partido se dedica a criar condições de ser um veículo para 

criar condições de ser um pensamento, uma análise de conjuntura, 

minimamente compartilhado dentro do partido e é, ao mesmo tempo, um 

veículo de persuasão dos que não são comunistas, de orientação dos 

simpatizantes, digamos assim, do partido comunista. A minha mãe lia o 

jornal do partido comunista e não era comunista; várias pessoas para quem 

eu dava o jornal ou vendia o jornal, que não tinham nada a ver com o partido 

comunista, mas que liam e acham alguma coisa ali etc. Isso também era 

gramsciano. A ideia de ter as revistas ou os jornais como veículos que vão 

unir os comunistas os membros de um partido e ao mesmo tempo dar a eles 
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uma ferramenta de convencimento ou de educação dos que estão fora do 

partido e, até mesmo, se for esse o caso, o jornal pode ser uma via de acesso 

da pessoa que esta fora para dentro do partido
55

. 

 

 

O jornal teve como sede a cidade de São Paulo, pólo de maior dinamismo econômico 

do país, palco das maiores manifestações operárias decorrentes do movimento sindical do 

ABC. Era ali que também ocorria a reorganização do Comitê Estadual de São Paulo. O fato 

de o semanário publicar em 25 de julho de 1980 os dados quanto ao seu ponto de maior 

distribuição sustenta esta argumentação.   

Apenas quatro meses após a primeira publicação da Voz da Unidade, foi anunciado 

que havia 149 assinaturas do jornal, das quais 116 pertenciam ao estado de São Paulo. No 

número de 27 de março de 1981 o semanário contava com 1274 assinaturas em todo país: 560 

delas em São Paulo, 191 no Rio de Janeiro e 106 em Pernambuco. Apesar de uma difusão 

significativa por todo o país no período de um ano, o estado de São Paulo representava 43% 

do total de tiragem.  

A apresentação da Voz da Unidade por Marco Aurélio Nogueira ao público em 30 de 

março de 1980, quando foi publicado seu primeiro volume, ocorreu por meio do artigo 

“Democracia e Socialismo”, cujo destaque era a corrente renovadora e a luta pela conquista 

da democracia com participação de vários segmentos sociais:  

 

O jornal Voz da Unidade surge como veículo de uma corrente de 

pensamento que concebe a democracia como elemento essencial do 

socialismo e que, por isso, faz a sua luta pela conquista de um regime de 

amplas liberdades democráticas e aberta à participação das grandes massas 

(p. 8-9). 

 

 

No mesmo artigo, Nogueira não descarta que o socialismo é o viés político que 

realmente poderia solucionar problemas fundamentais da nação; no entanto, considera que, 

para a sua construção, sejam necessárias a organização “das massas” e a consolidação de um 

regime democrático.  

Em contraposição, Prestes entendia que o os intelectuais renovadores estavam, dessa 

maneira, cedendo ao regime e/ou vislumbrando uma concessão desse regime.  Desse modo, 

                                                           
55

 Relato concedido em entrevista realizada em 25 de setembro de 2012, no CEDEM-UNESP (Centro de 

Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista), onde também se situa o PPGRI (Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas) – UNESP, UNICAMP e PUC-SP. 
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concebia a linha política definida pelos renovadores e a luta pela legalidade do partido 

encaminhada por eles. No primeiro número do jornal, Prestes afirma que 

 

A legalidade não se consegue de joelhos. Ela tem que ser conquistada nas 

urnas, como em 1945. Se isso ocorrer, o partido poderá rapidamente 

organizar todas as forças de luta contra a ditadura e formar um bloco para 

conquistar o poder e implantar uma democracia política, econômica e social, 

abrindo o caminho para o socialismo (VOZ DA UNIDADE, 30/03-05/04 de 

1980, p. 7). 

 

 

A polarização no âmbito do semanário entre Prestes e os renovadores como um todo, 

tornava-se mais evidente com a Carta aos Comunistas, publicada no segundo número, 

momento em que Prestes se posicionava contra a direção do partido, sobretudo no que tangia 

a aliança com a burguesia e, enfatizava que o dever dos comunistas era para com os 

trabalhadores, com a sua a organização e sua conscientização, orientando-os rumos ao 

socialismo como único meio de assegurarem a sua emancipação. Assim, os comunistas 

poderiam impulsionar uma política autônoma, segundo Prestes,  

  

[...] uma política capaz de impulsionar o movimento das massas, uma 

política que não pode ser a de ficar a reboque dos aliados burgueses, mas ao 

contrário, a de não poupar esforços para que as massas assumam a liderança 

do processo de luta contra a ditadura e pela conquista da democracia, assim 

como sua ampliação e aprofundamento continuado (VOZ DA UNIDADE, 

10/04-10/06 de 1980, p. 4). 

 

As implicações dessa carta já foram tratadas anteriormente. No entanto, é relevante 

pontuar que, embora assumisse maior espaço no partido as forças renovadoras democráticas, 

em destaque para os “gramscianos”, ainda disputavam o partido, tentavam renová-lo do ponto 

de vista teórico e prático, também democratizá-lo, e consolidar uma linha política interna e 

externamente desde o final dos anos 1950, mas que se tornou mais evidente nos anos 1970. 

Em maio de 1980, nas páginas de número 4 e 5 da Voz da Unidade, em uma matéria 

sobre o deputado Chagas Freitas e o partido ao qual era filiado (o PP), Mário Patti defendeu 

explicitamente a unidade ampla de diferentes setores da sociedade em defesa da democracia, 

cabendo à forças mais esclarecidas e mais vinculadas ao movimento operário mostrar que não 

seria através da hostilização de grupos, fossem  chaguistas ou qualquer grupo contraditório, 

que sai possível uma construção da democracia em oposição ao regime autoritário de 1964. 

Nessa mesma chave de interpretação do contexto político-social, em seu artigo “Afinal, o que 

mudou no chaguismo”, Afrânio dos Santos, embora considerasse que algumas forças, como o 
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PP de Chagas Freitas, representasse uma política de “caça aos votos” e um partido que em 

alguns momentos confundia “as massas” com uma política dúbia, com discurso popular, (mas 

não popular na atuação prática), reconhecia a relevância quanto ao seu apoio político: “apoiar 

manifestações progressistas de qualquer personalidade não é expediente tático, mas uma 

obrigação de qualquer revolucionário...” (VOZ DA UNIDADE, 19/06-25/06, 1980, p. 5). 

No artigo “O Brasil mudou depois de 30, mas os anéis continuam nos dedos”, Marco 

Aurélio Nogueira apresentou um balanço político sobre o golpe de 1930 em analogia ao 

período dos anos 1980 no que se referia às alianças. Nesse artigo, o autor afirmou que a 

Aliança Liberal surgiu a partir do acordo entre as oligarquias de Minas Gerais e do Rio 

Grande do Sul, cujo objetivo consistia em evitar a vitória de Júlio Prestes, candidato da 

situação. Embora Arthur Bernardes, João Pessoa, Borges Medeiros, houvessem se 

posicionado contra uma organização armada, contraditoriamente, estavam presentes no golpe 

de 1930. Tornava-se evidente uma espécie de liberal-conservadorismo. Somavam-se ao 

quadro as articulações de Osvaldo Aranha e Lindolfo Collor junto ao “decisivo” apoio dos 

tenentes.  

Tendo como estopim o assassinato de João Pessoa, a Aliança Liberal representou, 

para Nogueira (1980), um avanço social de segmentos como a burguesia e grupos da base 

urbano-industrial. Porém, não representou o rompimento com as relações sociais antigas e 

com métodos de se fazer política. Tais articulações, que não contaram com a participação 

“das massas” na cena política, abriram espaço para o desenvolvimento do capitalismo, 

convivendo com bases do latifúndio e do imperialismo. Dessa forma, a Revolução de 1930 

representou um marco na condução do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, “[...] 

conciliadora, não-revolucionária, marginalizadora das massas, cupulista, e golpista” (VOZ DA 

UNIDADE, 10/10-16/10 de 1980, p. 5). As classes subalternas não chegaram a se colocar 

como “[...] reais sujeitos históricos e se agarraram por isso ao Estado, que se reforça como 

principal agente e organizador político” (VOZ DA UNIDADE, 10/10-16/10 de 1980, p. 5).  

Por outro lado, questionou o poder estatal e, em certa medida, a dominação, assim, não pode 

ser entendida, regionalmente, “[...] como uma mera rivalidade entre oligarquias, representou 

um fenômeno político de caráter nacional” (VOZ DA UNIDADE, 10/10-16/10 de 1980, p. 5). 

Contudo, Nogueira (1980) considera que as forças políticas ascendentes no processo 

revolucionário “modernizante-conservador” foram incapazes de absorver o “radicalismo 

liberal” dos tenentes e as pretensões dos paulistas.  
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Embora se trate de tempos históricos distintos, a analogia, sob esta óptica, é cabível, 

uma vez que contribuiu para fundamentar a necessidade em se ampliar o leque de alianças, 

incluindo os liberais, considerados, em parte, como forças progressistas, a não ser descartada, 

na perspectiva dos renovadores “gramscianos”.  

A falta de leitura da realidade ou da conjuntura dos anos 1930 para essa interpretação 

pode servir, também, como um ensino e um alerta para o tempo em que se pretende explicar e 

defender um amplo leque de alianças, como ponto de partida para a construção e consolidação 

da “via democrática brasileira”. 

Dentre as principais bandeiras de caráter imediato estavam a convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte, a vitória eleitoral nos estados, a revogação da Lei de 

Segurança Nacional, a ampla liberdade de organização partidária e a legalização do PCB. 

Esses elementos básicos de um programa mínimo, que deveria se pautar numa frente 

democrática. 

Em agosto de 1981, em seu artigo “A tática dos comunistas nas eleições do Rio de 

Janeiro”, Hércules Corrêa criticou a postura de forças oposicionistas como postura sectária, e 

citou o PTB e o PT. Para Corrêa (1981), o sectarismo se mostrava na disputa quanto ao 

“projeto” de um partido para o país e, desse modo, os avanços quanto à formação política e 

social de uma frente ampla democrática era apenas um objetivo longínquo (VOZ DA 

UNIDADE, 21/08-27/08 de 1981, p. 4). 

A ampliação dos partidos e o surgimento de outros − PMDB, PP, PDT, PTB e PT −, 

por mais que representasse um avanço do ponto de vista do pluripartidarismo, representava, 

por outro lado, a falta de diálogo a disputa de projetos, sem a apresentação de um programa 

mínimo. Isso era um empecilho relevante para a derrocada do regime de 1964, na perspectiva 

do grupo renovador gramsciano.  

A resolução do Comitê de Reorganização do PCB Estadual de São Paulo sintetizava 

a perspectiva dos renovadores “gramscianos”, Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna 

e Marco Aurélio Nogueira, que questionaram os equívocos das forças oposicionistas que 

faziam uma leitura política fracionista e, segundo eles, desfocada da unidade
56

 e da própria 

realidade: 

 

A dificuldade encontrada pelas forças democráticas de estabelecer um 

programa mínimo que unifique realmente as oposições em torno de uma 
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 Essas críticas irão pautar grande parte dos artigos destes autores na revista Presença de Cultura e Política 

(1983-1993), sejam acerca dos desafios da abordagem teórico-prática postos pela própria realidade ou pelas 

disputas ideológicas e/ou partidárias quanto à construção da democracia. 
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proposta alternativa de governo é uma demonstração preocupante da falta de 

clareza política que marca o momento atual. Afora as palavras de ordem 

corretas, mas gerais, como a Constituinte (que alguns setores apesar de 

defenderem não conseguem compreender, e outros ainda sequer defendem), 

as oposições não têm conseguido se colocar de maneira clara diante das 

iniciativas do governo. Falta-lhes ainda, e muito, a capacidade de se 

articularem unitariamente a partir de propostas concretas e de fazer política 

de forma mais ousada e consequente (COMITÊ DE REORGANIZAÇÃO 

DO PCB DO ESTADO DE SÃO PAULO/CONFERÊNCIA DOS 

PROFESSORES COMUNISTAS, 1981, p 111).  

 

 

A política voltada para a conquista da democracia era central no pensamento destes 

autores “gramscianos”, para fazer frente ao imperialismo e construir as bases do socialismo. 

Segundo Nogueira (1980), foi assim que o VI Congresso do PCB enfatizou a defesa de um 

programa democrático amplo e unitário, que contemplasse a atuação de todas as “entidades de 

massa”, de forma a articular as lutas específicas com as questões políticas mais gerais de 

caráter nacional e a se valer de todas as oportunidades legais para o desenvolvimento da 

consciência, educação e da organização de diversos segmentos sociais. Tais elementos 

caracterizam um partido de massa, enraizado na classe operária e presente em todos os setores 

da vida nacional, os quais contribuem para a sua mudança interna e no diálogo com a 

realidade em curso (VOZ DA UNIDADE, 17/04 a 23/04 de 1980, p. 15). 

Na condição de secretário-geral, Dias (1980) observou que a construção da 

democracia preparava o terreno para a construção do socialismo, mas considerou os limites do 

tempo, em termos do que se seria possível avançar, e da própria democracia defendida pelos 

renovadores: “[..] mesmo não liquidando a exploração dos operários pela burguesia, a 

revolução nacional e democrática abre caminho para a vitória do socialismo” (VOZ DA 

UNIDADE, 05/06-12/06 de 1980, p. 12).   

Através do conceito de “democracia como valor universal”, em diálogo com o 

pensamento político de Enrico Berlinguer, Coutinho (1980) concebeu que a transformação 

ocorreria com a relação de superação (Aufhebung) entre democracia socialista e a democracia 

liberal: “[...] a primeira elimina, conserva e eleva a nível superior as conquistas da segunda” 

(COUTINHO, 1980 a, p. 25). 

O grande teórico da política, Antonio Gramsci, aborda a questão da democracia ao 

problematizar, por exemplo, a guerra de posições como estratégia. Nesse sentido, as 

conquistas democráticas e a estratégia para a revolução contribuiriam para a formação de uma 

nova ordem civilizatória, isto é, um novo bloco histórico, uma síntese entre estrutura e 

superestrutura, que em potencial superasse a democracia burguesa.  
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A conquista da hegemonia e o desenvolvimento da sociedade civil representaram o 

avanço político para construir o socialismo na perspectiva gramsciana. Nesse âmbito, 

Coutinho (1999) concebe que os diferentes tipos de formação social fornecem os subsídios 

para a caracterização e para o entendimento de uma sociedade de tipo ocidental ou de tipo 

oriental, ou seja, a relação entre sociedade civil e Estado deve ser analisada para a 

compreensão do processo de construção do socialismo. Assim, no ocidente a estratégia é a 

guerra de posição, como ocupação gradual dos espaços. Já no oriente a estratégia é a guerra 

de movimento, a tomada de assalto do poder estatal.  

 
Nas formações orientais, a predominância do Estado-coerção impõe à luta de 

classes uma estratégia de ataque frontal, uma “guerra de movimento” ou “de 

manobra”, voltada diretamente para a conquista e conservação do Estado em 

sentido restrito; no Ocidente, ao contrário, as batalhas devem ser travadas 

inicialmente no âmbito da sociedade civil, visando à conquista de posições e 

de espaços (“guerra de posição”), da direção político-ideológica e do 

consenso dos setores majoritários da população, como condição para o 

acesso ao poder de Estado e sua posterior conservação (COUTINHO, 1999, 

p. 147).   

    

Os renovadores “gramscianos” transitam na perspectiva sintetizada por Coutinho 

(1999), pois podemos afirmar que é consensual entre eles entender que há o atraso da 

sociedade civil brasileira, considerada “gelatinosa” e marcada por revoluções passivas e/ou 

pelo autoritarismo, e que começou a se ocidentalizar, sobretudo, a partir do final dos anos 

1970 e início dos anos 1980, embora ela ainda carregue marcas de atraso. Nesse sentido, os 

autores não se pautam somente no atraso econômico de uma economia dependente cujos 

traços de modernização capitalista convivem com o latifúndio agroexportador, por exemplo. 

Eles compreendem, também, que em termos de organização política e do desenvolvimento 

dos aparelhos privados de hegemonia, ou da sociedade civil que se ocidentalizava mais e 

mais, o quadro favorecia uma forma de luta no contexto da ditadura militar: 

 

[...] a forma de resistência à ditadura que abriu caminho para a transição à 

democracia foi a das rupturas moleculares, tendo como inspiração principal 

os temas da democracia política, os quais, sobretudo a partir de meados dos 

anos 70, foram crescentemente vinculados aos da agenda da democratização 

social. Foi deste binômio democracia política-democratização social, já 

identificado, quase duas décadas atrás, como estratégico pela esquerda na 

Declaração de Março, que se extraiu uma política de erosão e não de 

enfrentamento direto das bases de legitimação do poder autoritário, 

combinando-se a eficácia nas disputas eleitorais então heterodoxamente 

convertidas em "formas superiores de luta" com a defesa dos interesses do 

sindicalismo e a explicitação de uma nova pauta de direitos a serem 

conquistados pelos setores subalternos (VIANNA, 1996, n.p). 
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As “rupturas moleculares”, assim adjetivadas por Vianna (1996), possuem um caráter 

progressivo e compreendem uma “guerra de posição”. A democracia das “massas”, nesse 

sentido, envolve o embate indireto entre dominantes e subalternos em torno das esferas 

institucionais, que se dá na organização e na unidade da classe operária, em reunir em torno 

de si, o campesinato, os trabalhadores agrícolas, as camadas intermediárias da população, os 

movimentos estudantis, juvenis, femininos, de bairro, os profissionais liberais, os artistas e os 

intelectuais. É nisso que consiste a elevação das liberdades democráticas para os renovadores 

“gramscianos”, evitando ações isoladas e reivindicações exclusivas, para a materialização da 

democratização real da sociedade brasileira. 

Segundo Vianna (1977) cabe à classe operária disputar a hegemonia no processo de 

redemocratização e, para isso, é necessário sua presença em um projeto de “conciliação 

nacional”. Para se tornar classe hegemônica, o operariado precisa tornar os seus interesses 

específicos como parte da mobilização, da organização e da unidade que se consiga reunir em 

torno de si
57

. 

A tarefa da renovação democrática, nas palavras de Coutinho (1980), não poderia se 

resumir a um único partido, a uma corrente ideológica ou mesmo a uma única classe, 

porquanto envolvia a participação de diversos sujeitos sociais, políticos e culturais. De acordo 

com esta interpretação, a tarefa em torno da unidade pluralista se basearia na relação de 

consenso entre os segmentos oposicionistas ao regime de 1964 e, também, na relação entre 

sociedade civil e Estado. 

A interpretação dos renovadores “gramscianos” brasileiros transita, nesse sentido, 

entre a linha política do PCI, de democracia progressiva, enfatizada por Togliatti e, ao mesmo 

tempo, a concepção de Berlinguer (1976) de democracia como “compromisso histórico”, que 

envolve a aliança entre o PCI e a Democracia Cristã, como meio de garantir a estabilidade 

política, e que, em certa medida, podemos traduzir em democracia institucional e 

governabilidade.  

Contudo, ao abordarem as tensões que se dão na relação entre sociedade civil e 

Estado, bem como a necessidade de unidade para se construir a hegemonia dos subalternos, os 

renovadores “gramscianos” se respaldam nos ensinamentos de Gramsci, sobretudo, nos 

escritos presentes no Caderno 13. A democracia não surge, na concepção dos renovadores, a 

partir da conquista do poder pelas classes subalternas. A forma política da democracia se dá 
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 A argumentação de Vianna, que data de 1977, está presente em seu artigo “O que está acontecendo agora?”. 

Ver: FILHO, D. C; GUEDES, C; NOGUEIRA, M. A. O PCB em São Paulo: documentos 1974-1981. São 

Paulo: Livraria, Editora Ciências Humanas, 1981.    
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no processo de formação da frente democrática ampla, na aliança, na conciliação, a partir de 

um programa mínimo nacional, que contemple os interesses imediatos e específicos das 

diferentes classes. 

Os renovadores “gramscianos”, sobretudo Carlos Nelson Coutinho, insistem quanto à 

relevância da frente ampla democrática como um dos princípios a ser defendido por um 

partido que se propõe ser de massa (VOZ DA UNIDADE, 31/12/1980 a 08/01/1981, p. 4). 

Acrescenta Leandro Konder em seu artigo “As novidades na literatura marxista” a relevância, 

também, quanto à publicação de obras de outros autores marxistas, além das obras de Marx e 

Lênin, como meio de renovação da cultura de esquerda, que possa se valer de outros 

interlocutores interpretarem a realidade brasileira e atuarem sobre ela. Assim, o 

fortalecimento das publicações dos estudos de Gramsci, bem como de outros autores italianos 

caracterizados como eurocomunistas, é considerado essencial.  

A corrente renovadora “gramsciana” pecebista, demonstra, de maneira recorrente, 

embora não tão explícita quanto a disputa de projeto democrático no interior do partido e de 

concepção de partido, a necessidade de uma renovação cultural da esquerda brasileira, que 

possibilite abordagens críticas, que fuja à lógica do economicismo, da transposição mecânica 

de outras particularidades para compreensão da própria condição, que amplie o leque de 

táticas a serem desenvolvidas e que viabilize a formação de um intelectual orgânico de 

esquerda.  

Além da conquista e do constante e progressivo alargamento da democracia política, a 

formação das massas e seu esclarecimento, não por um partido monolítico-vanguarda, mas 

como porta-voz, educa-as, tornando-as capazes de compreender suas necessidades e de 

intervir para que essas sejam sanadas. São essas, também, características primordiais na 

construção de uma sociedade democrática que vislumbra a transição ao socialismo, 

preservando os princípios democráticos: 

 
[...] A conquista e o constante alargamento da democracia política são 

necessários não só para a mobilização das massas para a atual etapa da 

revolução como, ainda, para a passagem ao socialismo e à construção da 

nova sociedade. [...] As funções progressistas do setor estatal da economia 

dependem da composição das forças revolucionárias e a passagem ao 

socialismo só é garantida pela hegemonia do proletariado no processo. [...] 

Segundo a nossa concepção democrática, lutamos pelo fortalecimento do 

conjunto da sociedade civil, ou seja, para que os cidadãos possam expressar 

as suas idéias e aspirações através de uma rede de organizações de base 

(sindicatos, comissões de empresa, associações de bairro e profissionais, 

comunidades de aspiração religiosa, etc) capazes de intervir na solução dos 

problemas específicos que lhes dizem respeito e, partindo destes, na decisão 
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das grandes questões nacionais. Só esta democracia de massas, organizada 

de baixo para cima, poderá assegurar a formação e a participação cada vez 

maior de um amplo bloco democrático, antiimperialista e antimonopolista na 

política nacional (TESES. In. VOZ DA UNIDADE, 30/01 a 05/02 de 1981, 

p.17 -18). 
 

 

A defesa do caráter nacional-popular do processo democrático norteou a concepção 

dos renovadores sobre a postura do PCB diante das bases, uma vez que na atuação ou o 

“diálogo” com elas ocorria de cima para baixo – aspecto que não havia sido totalmente 

eliminado com a imediata saída de Prestes nos anos 1980. 

A citação, extraída de uma das Teses do PCB e publicada na Voz da Unidade destaca o 

caráter político da democracia e a necessidade de defesa de uma sociedade civil mais 

fortalecida e/ou desenvolvida, no que se refere ao conjunto dos aparelhos privados de 

hegemonia. Nesse sentido, podemos afirmar que os autores renovadores acabam enfatizando a 

luta política em torno das esferas institucionais.  

Embora Gramsci seja o teórico da política
58

, mais do que o embate político-

institucional, a democratização está intimamente ligada às relações materiais de produção e de 

reprodução da vida, aspecto que parece não ser contemplado na concepção de democracia 

política ou de “democracia como valor universal” tão enfatizada pelos renovadores.  

Os renovadores “gramscianos” deixam a entender que as relações materiais seriam 

contempladas apenas em outro momento, quando as condições para a formação de uma 

sociedade socialista se fizerem presentes. Como se trata de romper as estruturas políticas de 

um regime autoritário e impedir a sua reprodução, a luta contínua e progressiva para a 

construção da democracia deverá se impor como o limite de nosso tempo. 

O grupo renovador, principalmente os de São Paulo, com destaque para Marco Aurélio 

Nogueira, deixou em julho de 1981 a direção da Voz da Unidade porque perdia aos poucos o 

controle, tomado pouco a pouco pelo Comitê Central. No entanto, algumas de suas ideias 

ainda prevaleciam em artigos publicados nos anos 1982 e 1983, que não eram 

necessariamente de sua autoria.  

A concepção de frente democrática ampla, ainda em 1982, foi apresentada como o 

principal elemento da política antiditatorial. O Comitê Central avaliou pós-eleição que o 

regime só enfrentou as eleições porque estava munido de um arsenal repressivo em geral, e 
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 Acredito que essa afirmação seja praticamente consenso para a maioria dos autores que estudaram ou 

dialogaram com Gramsci, alguns dos quais foram expostos no primeiro capítulo desta pesquisa, como Oliveiros 

Ferreira, Edmundo Fernandes, Álvaro Bianchi, Marcos Tadeu Del Roio, entre outros. E para os italianos: 

Valentino Guerratana, Palmiro Togliatti, entre outros. 
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porque se valeu de uma legislação que impôs o multipartidarismo e impediu as coligações. Os 

setores políticos mais lúcidos, na perspectiva dos comunistas, fundiram os partidos, como foi 

o caso do PP e do PMDB. Por outro lado, o grupo considera que foi “a massa do povo” a 

consagrar o “voto útil”, e conclui que onde isso não ocorreu, o regime se mostrou vencedor. 

Desse modo, considera que o “infantilismo radicaleiro” do PT culminou em fracasso devido à 

candidatura de Lysâneas Maciel e que a vitória isolada do PDT no Rio de Janeiro não 

contribuiu para avançar o processo de democratização.  

Ainda que discordassem da postura sectária de Brizola pelo PDT, os comunistas do 

CC enfatizavam a necessidade de o novo governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 

em manter a ampla coalizão democrática, que contemplasse outras forças oposicionistas como 

o PMDB, PTB e o PT, além de organizações populares não-partidárias (VOZ DA UNIDADE, 

25/11 de 1982). 

A avaliação dos comunistas em março de 1983 era a de que a situação política do país 

estava dominada pela tendência à democratização. Por outro lado, considerava necessária toda 

prudência no que dizia respeito aos esforços do regime para se sustentar por meio de sua 

“autorreforma”, a qual tentava contemplar a tendência a desestabilização política e a crescente 

crise econômica e social. Tais fatores tornaram-se evidentes nos índices de desemprego, na 

recessão e no pauperismo das classes subalternas, às quais tentavam cooptar confundindo-as 

quanto às promessas de emprego e de aumento salarial. O Estado, por sua vez, por meio do 

fortalecimento do Executivo, continuou a agir de forma excludente e a se configurar como 

opressor, a serviço do grande capital e centralizador: 

 

Concentrou e centralizou de tal forma os processos de decisão sobre os 

principais problemas econômicos e sociais que estes são reduzidos a 

negócios só suscetíveis de manipulação por um estreito vínculo de 

tecnocratas, militares e civis, medularmente vinculados ao imperialismo, ao 

monopólio e ao latifúndio. [...] Na medida em que o regime não conseguiu 

organizar um consenso mínimo que o legitimasse, encontrando sempre 

resistências, maiores ou menores, no interior das instituições sócio-políticas, 

o Executivo converteu-se em instância fiadora de sua viabilidade [...] Na 

ausência do consenso capaz de validar a sua ordem legal, destruiu as 

sistemáticas constitucionais e mergulhou o ordenamento sócio-político do 

país na parafernália dos “casuísmos”, rótulo do novo arbítrio (VOZ DA 

UNIDADE, 28/03 de 1983, p. 6).   

 

 

A avaliação dos renovadores “gramscianos”, em vários artigos sobre a chamada 

transição democrática, que estariam presentes na revista Presença, foi ainda destacada neste 
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exemplar da Voz da Unidade, tanto na abordagem da contradição e na possibilidade de 

democratização e prudência quanto na autorreforma do regime e na insistência no processo de 

democratização. 

No que se refere ao poder político do regime, houve uma redução após as eleições de 

15 de novembro de 1982, mas isso não significou sua aniquilação. Através da imposição de 

seu projeto, o regime abriu espaço para a manipulação da frente democrática, forçando cisões 

e integrando seus segmentos mais frágeis. As divergências para se chegar ao novo regime ou 

quanto ao programa democrático tornaram-se mais latente entre as forças oposicionistas.  

Parte das forças oposicionistas (os comunistas renovadores e o CC) sustentaram a 

derrota do regime enfatizando a necessidade da convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte. Outras frações, também oposicionistas, concentradas, por exemplo, no PDT, 

PTB e no PT, demonstraram maior preocupação com a conquista de espaços próprios no 

interior das instituições, como se essas já fossem democráticas ou como se a sociedade 

brasileira já vivenciasse uma democracia. Por outro lado, mesmo no interior do PMDB, 

partido que para os comunistas se fortaleceu como eixo da frente democrática, algumas 

correntes, sobretudo, as do empresariado, vislumbravam apenas uma reforma no atual regime, 

por considerarem alcançada a democratização do país (VOZ DA UNIDADE, 29/03 DE 1983).  

Estavam em disputa uma frente democrática ampla oposicionista, uma frente de 

esquerda, pelos que consideravam ultrapassada e superada a frente democrática, bem como 

divergiam de seu programa, e uma frente de caráter liberal, que não contemplava as forças de 

esquerda, além das divergências no interior de cada partido de esquerda. Essas divisões e 

divergências também ocorriam na base governamental entre os que continuam a defender a 

estratégia do regime e os que se aproximavam da oposição (VOZ DA UNIDADE, 29/03 DE 

1983). 

A situação política, econômica e social era desfavorável, por um lado, para as classes 

subalternas, que se viam em condições precárias de vida, por outro lado, também o era para o 

regime, que se encontrava incapaz de manipular “ideias-força” e engendrar consenso. Nesse 

sentido, os comunistas defendiam o fortalecimento das forças oposicionistas e democráticas 

como uma política “tática” e alertavam para que a divisão entre essas não se consolidasse. Um 

episódio que ilustra essa questão foi o fato de o então governador do Rio de Janeiro, Leonel 

Brizola ter constituído o secretariado apenas com integrantes do PDT, dificultando, assim, a 

articulação da frente democrática e isolando seus segmentos (VOZ DA UNIDADE, 20 à 27/11 

de 1981; 29/07/82). 
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O fortalecimento da oposição para os renovadores e também para parte do CC estava 

relacionado à defesa da via democrática no plano institucional, através da formação de um 

bloco institucional sólido com os parlamentares e executivos eleitos e na ampliação das 

reivindicações a serem contempladas no programa, já formuladas por representantes do 

movimento operário e sindical, por camponeses, assalariados agrícolas, mulheres, moradores 

de bairros populares, das camadas médias urbanas, da intelectualidade e das instituições 

religiosas. Embora não seja enfatizado na Voz da Unidade de 29 de março de 1983, podemos 

afirmar que segmentos do empresariado e liberais como Ulisses Guimarães, por exemplo, 

também foram considerados relevantes neste processo, ou seja, se mantinham em aliança com 

os liberais. 

Por volta de 1982-1983, os integrantes do grupo renovador democrático se dividiram. 

Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, migrou para o PT; outros dialogaram de maneira mais 

estreita com o PMDB, como foi o caso de Luiz Werneck Vianna e, sobretudo, de Marco 

Aurélio Nogueira
59

. Entretanto, a unidade entre esses três intelectuais orgânicos de partido se 

fez presente no projeto que culminou na revista Presença de política e cultura, como 

necessidade de dar continuidade a análise da realidade brasileira em curso, explorando as 

contradições, os limites e os avanços presentes nos anos 1980. Vale ressaltar que eles 

chegaram a preparar o VII Congresso do PCB em 1982, mas não participaram das discussões 

realizadas nele.   

As divergências deste grupo renovador gramsciano, que os fizeram sair do PCB, 

dizem respeito à pouca abertura para a renovação quanto ao chamado “socialismo real”, que 

já era saliente nos anos 1950-1960, mas novamente nos anos 1980 houve recuos 

consideráveis, como foi o caso das forças do Pacto de Varsóvia e o golpe militar na Polônia.  

O estopim, pelo menos para Carlos Nelson Coutinho e também para Armênio Guedes, 

foi o apoio do PCB ao golpe militar na Polônia, o qual foi considerado como um avanço em 
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 Em entrevista realizada com Marco Aurélio Nogueira no dia 25 de setembro de 2012, que durou mais de duas 

horas, no prédio onde funciona o CEDEM-UNESP (Centro de Documentação e Memória da Universidade 

Estadual Paulista) e o PPGRI (Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais entre UNESP, 

UNICAMP e PUC-SP, Santiago Dantas) ele confirmou que não entrou no PMDB, embora, devido às posturas 

políticas favoráveis em relação a uma fusão PCB e PMDB, alguns estudiosos como Marcos Tadeu Del Roio, 

consideram que ele tenha feito parte do PMDB. Marco Aurélio foi bastante incisivo ao se autoclassificar, desde 

então, como independente, o que não significa não fazer análise política e se mostrar mais favoráveis a outra 

perspectiva partidária ou não, seja no imediato pós-1983 ou atualmente. O mesmo ocorreu com Luiz Werneck 

Vianna, que também negou que tenha tido vínculo partidário orgânico com o PMDB, em entrevista realizada na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 8 de outubro de 2012.    
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direção ao socialismo por parte do Comitê Central, como imprescindível para a manutenção 

do socialismo nesse país
60

.  

Para Marco Aurélio Nogueira e Luiz Werneck Vianna, o golpe na Polônia e a posição 

acrítica do PCB também foi relevante; no entanto, a falta de uma leitura mais precisa da 

realidade, a falta de ligação e de liderança de massas, o baixo convencimento por meio de 

discurso e do diálogo, e a falta de esclarecimento aos segmentos populares de que a ampliação 

e a consolidação da democracia não se restringiam à instância parlamentar dos eleitos, mas 

devia estar vinculada e contemplar os anseios das organizações populares, possuíam um peso 

semelhante
61

. 

 Segundo Dias (1996) a “direção centrista” usou de procedimentos administrativos 

para expurgar os intelectuais da chamada abertura pluralista. Apesar de ter se aliado a eles 

para derrotar o “ultradogmatismo de Prestes”, davam continuidade à concepção de 

democracia como valor universal tal como proposta por Coutinho à luz de Enrico Berlinguer. 

Nesse sentido escreveu Edmundo F. Dias (1996, p. 189-190): 

 

[...] A direção do PCB não hesitou em transformar os gramscianos em uma 

pretensa direita que deveria ser derrotada depois que a esquerda prestista já 

fora. Bem, pelo menos agora eles não hesitaram. Derrota clara dos 

intelectuais responsáveis pela nova “operação Gramsci”. A direção 

“centrista”, usou “procedimentos administrativos”, informa Carlos Nelson, 

para expurgar os intelectuais da “abertura pluralista”, somente após ter-se 

aliado a eles para derrotar o “ultradogmatismo de Prestes”, ao mesmo tempo 

em que se repetia que a democracia é um “valor universal”, como manda o 

figurino. Assim, os “gramscianos do PCB”, após golpe militar na Polônia, só 

tiveram como alternativa o abandono em massa do partido. E, na sua 

maioria, caíram no... PMDB.  
 

 

Ironicamente, Dias (1996) acrescenta que aqueles que pretendiam revitalizar a 

esquerda acabaram sucumbindo aos liberais e que, embora a declaração de Berlinguer tivesse 

eficácia para alguns intelectuais vinculados ao PCB, ela não contribuiu para a elaboração de 

uma visão crítica sobre a realidade brasileira. Considera, portanto, que a própria realidade 

partidária e brasileira em geral não era muito favorável para a produção dos intelectuais 

renovadores, mas os caracterizava como liberais, embora houvesse uma certa falta de 
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 Essa afirmação pode ser encontrada na revista Novos Rumos que data do início dos anos 1990, que traz em 

suas páginas iniciais uma entrevista com Carlos Nelson Coutinho, intitulada “Socialismo e Renovação”. Ver: 

Novos Rumos. In.: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/novosrumos/article/view/2057/1689. 

Armênio Guedes em entrevista também confirma a argumentação de Coutinho. Cf. SANTOS (Org.) O marxismo 

político de Armênio Guedes, p 164-165.  
61

 Tais conclusões são decorrentes da análise dos artigos dos referidos autores, nos exemplares da revista 

Presença de política e cultura, no período 1983-1993.  
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reconhecimento quanto à sua relevância, mesmo em um contexto, nas palavras de Dias (1996) 

em que o público de esquerda nem sequer conhecia Croce; nem tampouco a escrita 

gramsciana enigmática de difícil entendimento, a história italiana ou a própria história do 

movimento comunista internacional de pouco conhecimento. Ainda que as críticas de Dias 

(1996) sejam pertinentes e exponham algumas limitações do grupo renovador gramsciano, 

considerar como uma maquiagem redutora a edição dos Cadernos e o esforço dos intelectuais 

“gramscianos” renovadores em renovar não apenas o PCB, mas a própria cultura da esquerda 

é, no mínimo, desvalorizar as mediações que integraram esse processo e culminaram na saída 

desses intelectuais do partido, os quais, como forma de resistência, continuaram a publicar 

suas respectivas análises na realidade brasileira no que veio a se tornar a revista Presença de 

política e cultura. 

 

3.2 A revista Presença 

 

A revista Temas de Ciências Humanas cujo primeiro número foi publicado em 1977 

representa um momento pré-partido, ou seja, momento em que parte dos intelectuais 

pertencentes ao corpo editorial daquela publicação estava no partido. Marco Aurélio Nogueira 

ingressou no partido por volta de 1977-1978. No entanto, ele considera que todos estavam 

“fora” do partido, devido ao contexto de ilegalidade, de cassação e de perseguições: 

 

[...] em 74/75 até 78, que nós éramos, vamos chamar assim, militantes 

intelectuais, militantes marxistas, éramos um grupo [podemos chamar de 

intelectuais orgânicos?], pode, mas éramos militantes marxistas ou 

intelectuais orgânicos sem partido, o partido para nós era uma expectativa, o 

partido não existia, O que existia era a repressão, então a gente só tinha a 

notícia de comunistas presos [...] se eu quisesse entrar no partido comunista, 

eu não podia, porque o partido simplesmente não existia, então era essa a 

nossa condição aqui, isso foi em 74/75 esticando um pouco até 78 com 

algumas oscilações [...] e esse grupo é que vai criar a revista Temas de 

Ciências Humanas. A revista Temas nasce por iniciativa dessas pessoas, que 

é o Gildo Marçal Brandão, eu, o Raul, que é o dono da editora [Livraria 

Editora Ciências Humanas], o Chasin e o Nelson Werneck Sodré 

(ENTREVISTA COM MARCO AURÉLIO NOGUEIRA, realizada em 25 

de setembro de 2012).  

 

 

Vale ressaltar que “inexistência” do partido estava relacionada ao contexto de 

enrijecimento do regime de 1964, à ampliação das perseguições e das cassações, em um 

momento em que muitos intelectuais pecebistas eram exilados ou presos. Na concepção de 

Nogueira, não existia o partido. Evidentemente, trata-se de uma afirmação muito imediata, 
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uma vez que mesmo no exterior, grupos de intelectuais resistiam − inclusive, com a ação de 

parte do que foi chamado de renovadores, com os quais Marco Aurélio Nogueira dialogava 

nos veículos como a Voz Operária, a Temas de Ciências Humanas e, mais fortemente, a partir 

do final dos anos 1970, momento em que integrou a direção estadual do PCB e, 

posteriormente na Voz da Unidade e na revista Presença de política e cultura. 

Em seus três últimos números, 7, 8 e 9, a revista Temas de Ciências Humanas  trouxe 

como diretores Marco Aurélio Nogueira e Nelson Werneck Sodré, também pertencentes ao 

conselho consultivo juntamente com outros membros, tais como Antônio Pinheiro Machado 

Neto, Carlos Nelson Coutinho, David Capistrano Filho, Denis Bernardes, Gildo Marçal 

Brandão, João Batista de Andrade, José Chasin, José Paulo Netto, Leandro Konder, Paulo 

Cavalcanti e Raul Mateos Castell.  

No período de 1977-1981 foram publicados 10 volumes da revista, que contemplaram 

artigos teóricos, baseados, por exemplo, nos estudos sobre Lukács
62

 e Gramsci
63

; entrevistas, 

como a de 1979, realizada pela Associação dos Universitários para a Pesquisa em História do 

Brasil (AUPHIB), que contou com os depoimentos de Gildo Marçal Brandão e de Marco 

Aurélio Nogueira; e análises mais conjunturais, como artigos a respeito das greves e do 

sindicalismo no ABC paulista. Diferentemente dos jornais Voz Operária e Voz da Unidade, 

que eram veículos de comunicação necessariamente partidários, eram projetos de grupos do 

PCB, cujo intuito era noticiar o movimento operário, lançar teses e discussões sobre a 

conjuntura brasileira e internacional e servir de base para a fundamentação de uma alternativa 

ao regime de 1964. 

Segundo Nogueira
64

, a revista Temas perdeu força nos anos 1980, a partir de 

discussões sobre torná-la um veículo do partido. Naquele contexto, também, já se estava 

pensando na construção de um jornal do partido, a Voz da Unidade. Já em 1979, sob essa 

perspectiva, “existe o partido”, “o partido já está recriado”. Ocorreu, então, uma primeira 

divisão. Chasin partiu do Brasil a trabalho e, embora mantivesse divergências com o comitê 
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 O primeiro artigo no primeiro volume da revista foi do filósofo húngaro, intitulado como Carta ao Stalinismo, 

que traz uma abordagem crítica dos crimes de J. Stálin, problematizando o relatório Kruschev de 1956.  
63

 O segundo artigo, também publicado no primeiro volume foi do marxista sardo, intitulado como Alguns temas 

da questão meridional, no qual Gramsci aborda a questão do Sul da Itália e dos intelectuais orgânicos ao status 

quo. No entanto, a revista demonstra privilegiar abordagens e análise mais próximas do pensamento de George 

Lukács, presentes, por exemplo, nos escritos de José Paulo Netto e de José Chasin, por exemplo. 
64

 Devido ao caráter fragmentado das informações e de muitos escritos, mesmo dissertações e teses de 

doutorados, que abordaram parte dessa trajetória ou estão abordando, foi necessário recorrer às entrevistas, a 

realizar uma espécie de pesquisa em história oral, a partir do depoimento de Marco Aurélio Nogueira, Luiz 

Werneck Vianna e de Armênio Guedes. Infelizmente, tive a oportunidade de conhecer o Carlos Nelson Coutinho 

e conversarmos informalmente em 2011, na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), no entanto, a 

entrevista marcada para o ano de 2012, não pode ocorrer, Carlito, como os amigos costumavam chamá-lo, já se 

encontrava enfermo. 
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editorial, não saiu propriamente da revista. É provável que uma das divergências de Chasin 

consistisse na envergadura gramsciana que paulatinamente ganhava corpo na revista. Nos 

últimos volumes, contou com artigos como “A situação italiana e as tarefas do PCI”, de 

Gramsci e Togliatti; “Gramsci: ideologia, intelectuais orgânicos e hegemonia”, de João 

Agostinho Santos; e “Os intelectuais e a organização da cultura no Brasil”, de Carlos Nelson 

Coutinho.  

Os intelectuais Gildo Marçal Brandão e Marco Aurélio Nogueira deram continuidade 

aos trabalhos na revista e ampliaram o núcleo editorial. No entanto, Nogueira relata que 

devido ao envolvimento com o partido, quando já estava na direção estadual de São Paulo, e a 

perspectiva de preparar a Voz da Unidade, ele se retirou da direção da revista.    

A revista Presença de política e cultura, por sua vez, surgiu em 1983, com sede em 

São Paulo, publicada pela editora Caetés. Ela contou com o jornalista responsável, que hoje 

está com 94 anos de idade, Armênio Guedes. A origem de tal veículo se deu logo após a saída 

do grupo renovador gramsciano do PCB, por razões anteriormente exploradas, e perdurou até 

1992, quando encerrou com dois últimos números dedicados aos 100 anos de Antônio 

Gramsci (1891-1937). O primeiro volume data de novembro de 1983 e apresentou a 

preocupação central do grupo de intelectuais renovadores – Carlos Nelson Coutinho, Marco 

Aurélio Nogueira e Luiz Werneck Vianna – sobre a questão democrática e seus 

desdobramentos políticos no contexto da transição brasileira. Embora em seu relato não 

lembre de todo como se deu a discussão sobre o nome da revista, Nogueira
65

 lança a ideia de 

que, embora houvessem saído do partido, o grupo de intelectuais renovadores “gramscianos” 

estava de alguma maneira presente, realizando discussões, produzindo conhecimento e 

analisando a realidade brasileira.  

A direção e o conselho editorial possuíam um caráter rotativo. Dois grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento inicial da revista foram Luiz Werneck Vianna e Milton 

Lahuerta (secretário de redação). Nesse contexto, Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio 

Nogueira (editor da revista) também contribuíram para a revista; no entanto, as análises sobre 

a conjuntura brasileira, em sua maioria, concentraram-se nos artigos de Werneck Vianna e de 

Marco Aurélio.  

O conselho de redação contou com a participação de autores com ou sem afinidade 

com a proposta de democracia dos chamados renovadores, e o mesmo ocorreu com parte do 

conselho editorial. Isso, em certa medida, representou coerência teórico-prática entre os três 
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 Esse relato foi coletado em entrevista realizada no dia 25 de setembro de 2012, como mencionado em notas 

anteriores. 



90 
 

intelectuais renovadores, uma vez que defenderam amplamente uma perspectiva de abertura 

do PCB e de democratização do partido, e preservou com a Presença a liberdade quanto ao 

embate de ideias também fora do partido. Assim, houve diálogo desde os mais próximos 

desse grupo, como Armênio Guedes, que fazia parte do conselho editorial, e João Quartim de 

Moraes e Marcos Tadeu Del Roio, que eram críticos com relação à concepção de “democracia 

como valor universal”, por exemplo, tão enfatizada pelos renovadores; e mesmo em relação a 

Carlos Nelson Coutinho, que ingressou no PT nos anos 1980, mas permaneceu na revista, 

com relativa atuação.  

Além dos nomes já citados faziam parte do conselho de redação
66

 Acácio Werneck, 

Alberto Castiel, Angelo Del Vecchio, Cláudio Guedes, David Capistrano Filho, Ivan Ribeiro, 

João Batista de Andrade, Orlando Miranda, Ricardo Carneiro, Roberto Ferraz do Amaral, 

Ruth Tegon, Sérgio Gomes. A lista se amplia quando verificamos o conselho editorial
67

: 

Agrimeron Cavalcanti da Costa, Alberto Aggio, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Aloísio 

Teixeira, Antônio Carlos Roberto Moraes, Armando Corrêa da Silva, Beatriz Resende, 

Benauro Roberto de Oliveira, Bolivar Lamounier, Carlos Américo Pacheco, Carlos Lessa, 

Carlos Nelson Coutinho, Edgard de Assis Carvalho, Edgard Luis de Barros, Eliseu Gabriel, 

Evaldo Sintoni, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Magalhães, Fernando Morais, 

Frederico Mazzucchelli, Geraldo Giovanni, Gilvan Cavalcanti de Melo, Gilvan Ribeiro, 

Guilherme Corrêa de Toledo, Hélio Arthur Bacha, Ildeberto Muniz, Irineu Ribeiro dos 

Santos, João Carlos Serra, João Fêlix Carvalho, João Guilherme Vargas Netto, João Tomé, 

José Aluysio Reis de Andrade, José Carlos Braga, José Ênio Casalecchi, José Jeremias de 

Oliveira, Leandro Konder, Léo Lince, Luiz Sérgio Henriques, Márcio Antônio Mello, Marco 

Moro, Maria Lúcia T. Werneck Vianna, Maria Tereza Sadek, Mário Gruber, Marize Egger-

Moellwald, Michel Zaidan Filho, Milton Freitas, Moisés Vinhas, Nemésio Salles, Ney Moura 

Teles, Nilda Alves, Paulo Antônio Gomes, Paulo Hartung, Pedro Luís Barros Silva, 

Reginaldo Forti, Renato Pompeu, Ricardo Paloetti, Roberto Freire, Robson Marinho, Rubem 

Barbosa Filho, Rubem Murilo Leão Rego, Sedi Hirano, Sérgio Santana, Ubiratan de Paula 

Santos, Valdir Quadros, Victor Gentilli, e Wanderley Messias da Costa. 

O grupo democrático minoritário que havia saído do PCB por volta de 1983 não era 

minoritário na revista. Embora ela possuísse uma maior abertura para outras produções, 

sobretudo de caráter marxista, os três intelectuais aqui discutidos conferiam maior fisionomia 

política e intelectual à revista. Do ponto de vista teórico, prevaleciam como interlocutores 
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 Cf: Revista Presença de política e cultura, nº. 3, maio de 1984. São Paulo: Caetés. 
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essenciais Lênin, Lukács e, principalmente, Antônio Gramsci. Sobre certa pluralidade das 

revistas Temas e Presença e sobre a base teórica das mesmas, relatou Nogueira: 

 

[...] a Temas e a Presença foram revistas plurais em termos de pensamento. 

Elas reuniram pessoas que tinham referencias teóricas distintas, não eram 

todos gramscianos. Agora, eu acho que elas podem ser interpretadas como 

revistas que cumpriram uma função gramsciana. Elas não tiveram uma 

orientação gramsciana porque não podiam ter isso, justamente porque elas 

eram plurais. [...] eram dirigidas por pessoas que tinham de tudo lá no Voz 

Unidade: gramscianos, leninistas, sovietistas; tinha de tudo (ENTREVISTA 

REALIZADA em 25 de setembro de 2012). 

 

Na interpretação deste autor, as revistas, sobretudo a Presença, tiveram “um efeito 

gramsciano”, mas não são publicações necessariamente gramscianas. O efeito gramsciano 

está em unir parte da esquerda brasileira e, no caso dos jornais do partido, em contribuir para 

educação política de seus leitores.    

De forma semelhante à revista Temas de Ciências Humanas, na revista Presença havia 

abordagens teóricas e mais conjunturais. No primeiro número, de novembro de 1983, por 

exemplo, destacam-se os artigos: “Comunistas, comunismo: o desafio da renovação”, de 

Marco Aurélio Nogueira; "Três perguntas à Marilena Chauí”, de Renato Pomar; e “Problemas 

de política e organização dos intelectuais”, de Luiz Werneck Vianna. No segundo número de 

fevereiro de 1984 artigos como “Os caminhos do encontro: as lutas sociais de São Paulo na 

década de 1970”, de Lucio Kowarick; e “Unicidade sindical e autonomia no movimento rural 

brasileiro”, de Fernando Antônio de Azevedo; e no terceiro número, de maio de 1984: 

“Completar a transição”, de Bolivar Lamounier; “Alternativas da transição”, de Carlos Nelson 

Coutinho; e “Democracia ou ‘conciliação’”, de Michel Debrun, dentre outros a serem 

discutidos ao longo dessa parte dedicada à Presença e, nessa, especificamente os artigos dos 

três intelectuais renovadores “gramscianos” Coutinho, Nogueira e Werneck Vianna.  

No artigo “Comunistas, comunismo: o desafio da renovação”, Nogueira (1983) 

considera que a sociedade avançou e se tornou complexa suficientemente para fazer do 

pluralismo uma norma de convivência no âmbito político e cultural. Porém, afirma que ao se 

consumirem em suas discordâncias em divisões, os comunistas não participaram do 

desenvolvimento da atual sociedade civil. Se por um lado, isso envolveu os momentos de 

clandestinidade, que dificultou, nas palavras do autor, a ação política do partido, por outro, 

também contribuiu para a incorporação de modelos de matriz stalinistas. Esses fatores 

contribuíram para a inibição da renovação do partido. 
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O autor demonstra que a sociedade civil, embora tenha se modernizado no contexto da 

ditadura, principalmente nos anos 1960 e 1970, tal fator não foi acompanhado pelos 

comunistas, que não souberam interpretar os acontecimentos de forma a entender que “nova 

sociedade civil” fornecia os subsídios para a renovação partidária. No chamado processo de 

democratização, os comunistas não emergiram “[...] como principal expressão partidária da 

classe operária” (NOGUEIRA, 1983, p. 93).   

O distanciamento dos subalternos parece ser uma das críticas deste autor, somam-se a 

isso o aspecto monolítico do partido e a falta de leitura de uma “nova sociedade civil”. A crise 

do partido foi interpretada como crise de identidade e de direção − de identidade por ainda 

seguir as diretrizes de Moscou, e de direção pelo distanciamento e falta de organização da 

esquerda e de outras forças antiditatoriais. Além disso, outras forças políticas que não se 

pautavam na unidade e, nesse caso, tratava-se de uma crítica clara ao PT, também se 

tornaram, na acepção de Nogueira (1983), incapazes de organização quanto às pressões para o 

avanço da democracia e para a construção do socialismo.  

Deste modo, a ideia de renovação, em destaque em tal artigo, não envolvia apenas a 

crise do PCB, em particular, mas o dilaceramento da esquerda. O autor enfatiza que a 

renovação necessária deveria se consubstanciar a partir do desenvolvimento de cinco 

assertivas primordiais: 

 

Primeira: o valor intrínseco da democracia e a centralidade operária na 

construção do socialismo. Segunda: o repúdio a fórmulas pretensamente 

universais, a dogmas e doutrinas fossilizadas; o real como base e inspiração 

da política. Terceira: a política como via de resolução dos problemas sociais, 

mas a política colada às massas e articulada por partidos capazes de se 

colocarem como dirigentes de um amplo bloco de forças e classes. Quarta: a 

conquista de uma nova hegemonia na sociedade como pressuposto para a 

afirmação de uma vocação nacional. Quinta: a autonomia em relação a 

partidos, movimentos e orientações internacionais como condição para uma 

postura séria e solidária no plano mundial (NOGUEIRA, 1983, p. 95-96). 

 

  

A análise da realidade brasileira centralizada na política durante o regime instaurado 

em 1964 e o processo de transição “democrática” pareceram constituir o ponto de partida para 

os renovadores “gramcianos” no que se tangia a unidade, a concepção de um partido que se 

propõe de massa e a luta pela hegemonia. Desse modo, Werneck Vianna (1983), valendo-se 

dos ensinamentos de Duverger e de Lênin, considera que um partido que se limita a uma 

classe se torna incapaz de exercer uma ação hegemônica. Acrescenta, ainda, que a política é 
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essencial para a canalização dos diferentes segmentos sociais, os operários, os intelectuais, 

não se resumindo, então, ao movimento socialista.   

No artigo “Problemas de política e organização dos intelectuais”, afirma que a 

superação do Estado burguês, compreende, também, a questão dos intelectuais e da cultura. A 

construção de outra ordem hegemônica não se restringe apenas ao plano econômico e político, 

mas passa pelo plano da cultura. É possível afirmar que, embora Werneck Vianna apresente 

esse aspecto em determinado artigo, o papel dos intelectuais e a renovação da esquerda 

culturalmente são relevantes para os três autores renovadores, pois, ao dialogarem com 

conceitos problematizados e reelaborados pelo marxista sardo e, mesmo, pelo que se 

ocasionou adjetivar como eurocomunismo, objetivam apresentar e debater outros autores do 

marxismo no interior do PCB, até por volta de 1982, bem como desejam realizar proposições 

quanto à democracia a ser construída, além de, em termos culturais, ampliar a visão de mundo 

da esquerda, que se pautava, em sua maioria, no marxismo-leninismo e/ou em sua 

interpretação no âmbito do PCUS. 

A concepção gramsciana de intelectual orgânico, no artigo citado e na perspectiva 

deste grupo de intelectuais, compreende a articulação entre o movimento operário e os 

intelectuais. O apoio a ser construído por tal articulação relacionava-se à vida profissional, à 

posição no mundo do trabalho, mas, também, a toda uma vida cultural, que para Werneck 

Vianna (1983, p. 143) gira em torno “[...] de problemas da liberdade e da democracia, 

crescentemente ameaçados pela tendência à totalitarização própria da burguesia nesta fase de 

monopolização da economia e de todos os recursos e meios de produção cultural”.  

A ênfase nos intelectuais se refere ao contexto, diagnosticado pelo autor, de expansão 

do capitalismo compreendido entre anos 1960 até 1978, aproximadamente, quando houve a 

incorporação de intelectuais em unidades produtivas e em agências estatais, tanto nas 

especializadas nos aspectos econômicos e sociais, por exemplo, em questões de previdência 

social; como as destinadas à dimensão cultural – Embrafilme, Finep, Funarte, dentre outras. 

Tratava-se de uma época em que também surgiam indústrias culturais como a Rede Globo, a 

Abril Cultural e a Indústria de Disco. Naquele momento, processualmente os intelectuais 

assalariados começaram a se sindicalizar, pois acabaram se tornando um grupo relevante, que 

não podia ser isolado na construção da democracia. As experiências, nesse caso, do CPC 

(Centro Popular de Cultura) e do Comitê Cultural do Rio de Janeiro, que contaram com o 

apoio do PCB, podem servir como exemplos dessa unidade com os intelectuais. 
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Diante do crescente número de intelectuais assalariados, segundo dados
68

 fornecidos 

por Werneck Vianna (1983), e a sua relação com o número de operários em indústrias, bem 

como o crescente processo de sindicalização daqueles, fazia-se necessária uma leitura da 

sociedade civil que contemplasse os intelectuais. Embora não utilize o conceito de 

proletarização dos intelectuais, o autor chama atenção quanto à latente possibilidade de 

neutralização dos intelectuais, por meio da relação desses com o Estado, relação político-

econômica. Por outro lado, ele verifica que tanto os intelectuais marxistas como os liberais 

demonstraram, no contexto dos anos 1980, como foi o caso da greve dos médicos e dos 

professores universitários, que não houve cooptação pelo regime. Tendo como necessidade a 

institucionalização de suas profissões, a democracia era condição primordial para tais 

intelectuais, na perspectiva de Werneck Vianna (1983). Ainda que não explique ou 

fundamente as mediações através das quais essa aliança, pela qual os intelectuais não seriam 

uma vanguarda esclarecida, mas comporiam parte da força contra o regime, ao lado dos 

operários e do partido, a conquista da hegemonia e a produção de uma nova cultura passariam 

por esse segmento. Werneck Vianna sintetiza (1983, p. 144): 

 

[...] A contribuição deste estrato para as lutas políticas do movimento 

operário está em íntima relação com sua posição no mundo burguês, tanto do 

ponto de vista da sua produção e reprodução material quanto imaterial. A 

explicitação de uma política cultural democrática, nacional e popular, para 

ter eficácia tem que contar com a participação dos intelectuais e com sua 

experiência no trato com os problemas da cultura. 

      

Para Gramsci (2004), a elevação cultural das massas está relacionada ao acesso aos 

códigos dominantes, o conhecimento dos direitos e deveres e a capacidade de exigi-los podem 

educá-las também para a transformação da ordem e não somente para a reprodução ou adesão 

a ela. Assim, a escola desempenha uma dupla função, qual seja, tanto a de permitir o acesso 

aos códigos dominantes, quanto a de perpetuar formas de dominação. A cultura, nesse âmbito, 

é um dos elementos centrais de organização dos subalternos, no que diz respeito à superação 

do senso comum e das concepções de mundo que reafirmam o status quo.  

Retomando a citação, é possível compreender a crítica proporcionada pelo 

desenvolvimento cultural. Nesse sentido, os intelectuais possuem um papel central como 

produtores de cultura, pois constituem o elo entre os que se encontram em condições de vida 
                                                           

68
 Em 1970 a relação entre intelectual assalariado e os operários industriais era, respectivamente, de 1 para 5,6. 

Em 1980, a relação muda de 1 para 3,6. Os intelectuais assalariados totalizaram em 1980 cerca de dois milhões. 

Luís Werneck Vianna extraiu os dados do ensaio de Carlos A. Hansenbalg e Nelson do Valle Silva, 

“Industrialização, emprego e estratificação social no Brasil”. In: Seminário de oportunidades e limites da 

sociedade periférica: o caso do Brasil. Stanford-Berkeley, Iurpej, Nova Friburgo, julho de 1983.   
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semelhantes, sobretudo, no contexto de expansão das formas de dominação político-

econômica, e buscam a construção de outra hegemonia.  

Mesmo Werneck Vianna (1983) se preocupe primordialmente com a unidade imediata 

entre operários e intelectuais no referido artigo e não aborde a complexidade do papel da 

cultura em Gramsci, compreende que a construção de uma contra-hegemonia que avance na 

consolidação da democracia passe pelas questões relacionadas ao âmbito cultural e político, e 

que sejam, também, pautadas por uma reforma intelectual e moral. A conquista da democracia 

não seria efetiva se os subalternos continuassem com dificuldades para se organizar 

politicamente e para se expressar em uma perspectiva de bom senso. 

 

3.3 Dilemas e alternativas à transição 

 

Na Revista de número 3, de maio de 1984, os artigos a Carlos Nelson Coutinho e de 

Luís Werneck Vianna, apresentam, respectivamente, um balanço que favoreceu o golpe de 

Estado de 1964 e as contradições presentes na chamada transição democrática. 

Para Coutinho (1984), a debilidade da sociedade civil, que carregava marcas de 

orientalização, bem como a tendência elitista e excludente, característica da sociedade 

brasileira até o início dos anos 1960, foram pontos que favoreceram o golpe. Na relação 

coerção-consenso entre Estado e sociedade civil, prevalecia a coerção da sociedade, e ali o 

golpe encontrou terreno fértil. Esse se deu “de cima para baixo”, num processo em que a 

modernização capitalista da sociedade brasileira foi forjada diante de um consenso passivo, 

compreensível no contexto de uma sociedade despolitizada. Contraditoriamente, propiciou 

aspectos de ocidentalização do Brasil e, nesse sentido, o regime tentou cooptar “[...] os 

segmentos não diretamente populares de uma sociedade civil que se ocidentaliza, fazendo 

concessões capazes de permitir uma ‘autorreforma’ que não altere de maneira sistemática o 

caráter elitista do fazer política” (COUTINHO, 1984, p. 14). Aqui se coloca o desafio da 

esquerda quanto à mediação necessária entre conciliação ou um pacto de elites com os 

subalternos ou um confronto “suicida”.  

Dessa interpretação podemos extrair que Carlos Nelson Coutinho utiliza de maneira 

análoga os conceitos de via-prussiana e de revolução passiva, que se remetem a Lênin e a 

Gramsci, presente em Democracia como valor universal e que viria, também, a ser retomada 

em outros de seus escritos, bem como em entrevistas que datam dos anos 2000, para 

caracterizar o que representou o golpe de 1964. Concomitantemente, ao reconhecer que a 
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sociedade civil brasileira se ocidentalizou ou demonstra aspectos de ocidentalização 

decorrentes da relativa abertura do regime, do desenvolvimento dos aparelhos privados de 

hegemonia e de relativa socialização da política, a ruptura com o regime só pode ser gradativa 

e processual, uma “guerra de posição” e não uma “guerra de movimento”. 

No artigo publicado na revista Lua Nova em 2001, “O desafio dos que pensaram o 

Brasil”, Carlos Nelson Coutinho esclarece a questão da modernização e da ocidentalização da 

sociedade civil em um contexto de ditadura. O associativismo que marcou o final dos anos 

1970 e o início dos anos 1980, com o sindicalismo urbano e rural, a associação de moradores, 

de comunidades, as ligas camponesas, a formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra, manifestou o aspecto de socialização da política e de uma sociedade que se 

“ocidentalizou” e de uma ditadura que modernizou as forças produtivas. Desse modo, 

Coutinho (2001, p. 111) levanta e responde o paradoxo: 

 

Alguém perguntaria: “Mas não é um paradoxo que uma sociedade civil 

cresça sob uma ditadura?” E eu responderia: cresceu malgrado a ditadura. A 

ditadura brasileira não foi uma ditadura fascista; foi uma ditadura 

modernizadora, que se empenhou em desenvolver o capitalismo no Brasil, 

em modernizá-lo. [...] Não foi uma ditadura do latifúndio contra a indústria, 

não foi a expressão do atraso contra o progresso, mas foi uma ditadura que 

modernizou as forças produtivas. Mas não foi uma ditadura fascista no 

sentido de que não organizou uma base de massa, que não absorveu a 

sociedade civil num Estado do tipo totalitário. Foi obrigada a conviver 

contraditoriamente com uma sociedade civil que ela mesma (ao desenvolver 

o capitalismo) estimulava, tentou reprimi-la quando e quanto pode, tentou 

cooptá-la frequentemente, mas não pôde impedir que ela se desenvolvesse, 

ganhasse uma dinâmica própria e terminasse por ser um dos fatores 

decisivos da corrosão do sistema ditatorial, do seu declínio histórico (uma 

expressão que meu amigo Armênio Guedes gostava de usar na época) e, 

finalmente, de sua derrota. 

 

Coutinho (2001) caracteriza o Brasil como ocidente periférico, porque o país é a 

periferia no desenvolvimento do modo social de produção capitalista e se insere no 

movimento internacional do capital, de maneira subalterna; porque é um ocidente traspassado 

de ponta a ponta de “orientes”. Nesse aspecto, o autor exemplifica com a situação política de 

sua terra natal: o controle, por parte de Antônio Carlos Magalhães, do aparelho de Estado e o 

pouco que há de sociedade civil caracterizam certa ocidentalização.  

A sociedade marcada por contradições, que envolve disparidades regionais, locais e 

globais, possui traços de ocidentalização ou se tornou um “ocidente periférico”, uma 

estratégia gramsciana de “guerra de posição”, que implica uma longa batalha progressiva de 

espaços e de posições que eleve, política e culturalmente, os subalternos a inverterem a 
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correlação de forças para modificarem a natureza do Estado e das relações sociais de 

produção e de reprodução da vida.  

Os estudos de Gramsci sobre a questão meridional são o ponto de partida para a 

caracterização da sociedade brasileira dos anos 1960 e, sobretudo, dos anos 1970 e, em certa 

medida, no início dos anos 1990, não apenas para Coutinho, mas para os outros dois autores 

do chamado grupo renovador gramsciano, Marco Aurélio e Werneck Vianna. É a 

característica dessa sociedade, marcada por uma ditadura, por diversas expressões da 

desigualdade social e por revoluções passivas, que permitia tal abordagem. No entanto, ela 

desconsidera como parte do mesmo processo a luta pela construção e consolidação da 

democracia, que no caso não é de massas, mas a luta pela construção do socialismo. 

Nesse sentido, Werneck Vianna (1984) caracteriza a chamada transição democrática 

como lenta, mas concebe positivamente tal processo, pois vem favorecendo a emergência das 

massas, expressas no movimento operário e sindical, na busca de um sindicalismo autônomo; 

bem como ocasiona a mobilização dos trabalhadores do campo; as greves; o associativismo 

dos intelectuais, por exemplo, como a OAB (Organização dos Advogados do Brasil) e a ABI 

(Associação Brasileira de Imprensa); e promove a produção cultural como a MPB e o cinema, 

exemplos de instituições e de movimentos que ganham corpo na sociedade civil.  

Se, por um lado, a ausência de um projeto alternativo ao regime abre espaço para o 

movimento de massas, ainda que sob influência política e cultural da burguesia, por outro, a 

burguesia e outras forças pró-regimes, acabam por não ter total direção do movimento 

ascendente. No entanto, Werneck Vianna (1984, p. 19) considera que a emergência das 

massas ocorre num contexto em que as esquerdas estão impotentes para canalizar e orientar as 

demandas dos subalternos “por livre e plena cidadania”. 

A crítica quanto à incapacidade da esquerda não diz respeito apenas ao PCB, mas 

também aos partidos, considerados para Werneck Vianna (1984) “ingênuos e inconclusos”, 

PT e PC do B. A unidade entre a esquerda e outras forças que se opõem à ditadura se faz 

ainda necessária, porque o fundamental, nesse âmbito, é impedir a reprodução do regime, e a 

conquista da ruptura é a própria democracia. O momento é propício, uma vez que as massas já 

estão em movimento. Falta, portanto, direção e organização dessas massas. 

Partindo de uma abordagem mais econômica, Kowarick (1984) discorre acerca do 

crescimento econômico decorrente da nova acumulação de capital, baseada na grande 

empresa – geralmente, de origem estrangeira − e, ao mesmo tempo, na pauperização do 
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padrão de consumo individual e, em linhas gerais, na deterioração das condições de 

existência, por exemplo, do trabalhador urbano. Segundo o autor (1984, p.), 

 

[...] A dilapidação da força de trabalho torna-se patente: aquele que ganhava 

o patamar mínimo de remuneração em 1981 deveria trabalhar 84:35 horas a 

mais por mês para adquirir a mesma cesta alimentar básica em relação ao 

que recebia a mesma quantia 22 anos atrás. Até mesmo aquele que em 1981 

auferia 2 salários mínimos por mês, necessitava cerca de 20 horas a mais de 

trabalho por mês para consumir a referida cesta alimentar. 

  

Contudo, Kowarick (1984) também verifica que a conjuntura, não tendo sido 

favorável do ponto de vista econômico e político nos anos 1978-1980, quando os conflitos e 

as reivindicações se acirravam mesmo diante da repressão, abriu a possibilidade de uma 

ruptura. Isso corresponde à greve da metalurgia ocorrida em 1978, em São Paulo, e em 1980, 

em São Bernardo do Campo, aos grupos ligados à pastoral operária, e aos movimentos 

denunciando os custos de vida. Tais manifestações não representavam unidade, segundo 

Kowarick (1984), num argumento que se assemelha ao de Werneck Vianna, mas é relevante 

porque implicou uma diversidade de sujeitos sociais organizados ou não, “aglutinados” a 

partir de um opositor comum: o regime de 1964. 

Ao se deter no plano mais da correlação de forças e de interpretação, por parte das 

forças democráticas e, nessas, em especial as esquerdas, Werneck (1984), no artigo “O 

popular e o operário na história do PCB” compreende, por sua vez, que o golpe de 1964 

representou a derrota das forças democráticas, que não conseguiram compreender a realidade 

da sociedade brasileira desde os anos 1940 até 1955, aproximadamente. Ainda se fazia uma 

leitura do capitalismo no país, pautando-se na estrutura fundiária, na perspectiva 

agroexportadora e se limitava ao abordar o movimento operário, aos trabalhadores urbanos. 

Tal era a leitura de correntes foquistas como a ANL (Aliança Nacional Libertadora), a VAR-

Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária) e a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) 

e que, nessa perspectiva, não realizavam uma leitura do passado sem submetê-lo ao novo.  

O novo consistia na modernização capitalista em um contexto antiliberal, autoritário, 

com forte traço de monopolização estatal no plano político, em que a relação coerção-

consenso partia “[...] mais da ação do Estado, por meio de seus intelectuais orgânicos, do que 

do sistema produtivo” (VIANNA, 1984, p. 58). Isso favorecia o sentimento tanto nas massas 

urbanas quanto na pequena e na média intelectualidade, mais próximas dos subalternos, do 

capitalismo como modo de produção desorganizador da vida social. Assim, o capitalismo 

passou a ser mecanicamente associado à ideia de americanismo e, portanto, a luta deveria ser 
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antes de tudo antiimperialista. A fragmentação ideológica e política entre os subalternos, os 

intelectuais democráticos e outros segmentos progressistas, refletia, desde então, a 

incapacidade organizacional e diretiva da esquerda. 

A partir desta constatação, Werneck Vianna (1984) passa a fundamentar que o 

caminho da análise é a política, assim como a construção de uma política que se baseie na 

disposição de todas as classes sociais e suas frações em prol do desenvolvimento de uma 

frente ampla democrática.   

O projeto de abertura proposto pelos renovadores era defensivo e inibidor, como 

caracteriza Vianna (1984) em “O candidato de conciliação nacional”. O processo de abertura 

era contraditório, com avanços e recuos, em termos de socialização da política e ampliação da 

participação dos diversos segmentos sociais; era também emergencial e deveria ser ofensivo, 

para materializar a ruptura com o regime. 

Tanto o projeto como o processo de abertura rumo à democracia, como construção 

progressiva, devem levar em consideração a necessidade de reprodução do regime, do ponto 

de vista político. Considerar o esgotamento do regime de 1964 a partir da crise econômica 

implicava, então, colocar a política em segundo plano. As questões políticas, por sua vez, 

envolvem propostas de negociação de um “regime reformado”, como havia proposto o PDT 

de Leonel Brizola, ao defender a prorrogação por um biênio do governo João Baptista 

Figueiredo. 

A mobilização das massas, a negociação para conquista da transição para além dos 

limites impostos e o fortalecimento da “coalizão democrática” defendendo e conduzindo a 

campanha das Diretas Já são os pressupostos capazes de inviabilizarem a reprodução do 

regime. Nesse contexto, a candidatura de Tancredo Neves pelo PMDB foi vista como uma 

oportunidade real para a conquista da transição democrática (VIANNA, 1984). 

Uma aliança democrática que contemple todas as forças − os liberais do PDS, os 

trabalhistas do PTB, os comunistas, os novos partidos, como o PT − é essencial para que haja 

um programa máximo de transição, que contemple as reivindicações dos subalternos, para que 

estas possam se concretizar. Nesse processo, cabe aos partidos traduzir os anseios das massas, 

dos movimentos sociais, dos sindicatos, que embora imponham as suas agendas, não são os 

sujeitos que atuam na decisão. O papel dos partidos, enquanto porta-vozes, unificados na 

frente democrática ampla, é essencial na organização e na condução do processo de 

democratização progressiva (VIANNA, 1984). 
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A concepção de democracia progressiva à luz de Palmiro Togliatti (1990) é concebida 

como fator que pode intensificar e universalizar a socialização da política centrada na questão 

operária; para isso, porém, deve existir um partido comunista que faça parte de um sistema 

partidário pluralista. As necessidades são colocadas para impedir a reprodução do regime, 

mas as mediações a serem realizadas não são colocadas de maneira clara. Nesse sentido, em 

que medida a democracia proposta de fato seria de massas? Não há uma abordagem 

aprofundada sobre essa questão. A luta institucional, no que se refere à democratização, torna-

se mais evidente na medida em que se explicita a coalizão em torno do PMDB e da 

candidatura de Tancredo Neves, assim como o fortalecimento da aliança democrática, mas as 

classes subalternas parecem desempenhar um papel secundário no processo. 

A perspectiva defensiva é fortemente reiterada na concepção dos renovadores 

“gramscianos”. Em “O lado fraco da transição”, Nogueira (1984) destaca a fragilidade dos 

partidos políticos e das organizações de esquerda no processo de transição. Embora a 

sociedade civil tenha se fortalecido e se ocidentalizado, a vida partidária não a acompanhou e 

ainda continua com sinais de defasagem.  

O autor se refere à fragmentação da esquerda e à partidarização do movimento 

sindical, mas não intimamente orgânicos com os partidos e com a vida política como um todo, 

com foco quanto à leitura do real, que no plano do possível e/ou do concreto não se coloca a 

ruptura com o sistema excludente de poder. Não é possível estabelecer a plena cidadania das 

massas, não é possível romper com o sistema mundial do capitalismo e atender de imediato às 

expectativas sociais de recuperação salarial e, desse modo, garantir a elevação substancial da 

qualidade de vida. “A ruptura possível é política: sua virtude está em quebrar a reprodução do 

regime” (NOGUEIRA, 1984, p. 18). O radicalismo do processo, nessa acepção, consiste em 

interromper nas instâncias políticas a reprodução do regime, isso não envolve, portanto, a 

pauta econômica, a produção e a reprodução da vida material precária dos subalternos. 

Os limites, para este autor, correspondem à própria contradição da sociedade 

brasileira, a qual, no mesmo artigo, é considerada moderna – plural, em termos de 

movimentos sociais, de crescimento da indústria cultural, da ampliação das reivindicações e 

de certa melhoria da qualidade de vida, fatores decorrentes da emergência das massas – e, ao 

mesmo tempo, marcada por seu passado colonial, pelo caráter modernizador e conservador do 

milagre econômico dos tecnocratas, baseado na recessão e no desemprego, na ausência de 

organizações estáveis com ampla representatividade social, são aspectos determinantes para 
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que o processo de democratização seja progressivo e, mesmo assim, tenha limites: os limites 

de não atender a todos (no caso, a maioria).  

Nogueira (1984) ainda levanta uma série de dilemas no que diz respeito a como 

encontrar alternativas para completar a transição democrática diante das características de 

uma sociedade civil marcada pela modernização conservadora. Levantam-se, nesse caso, 

algumas questões sem respostas ou diagnósticos sobre os partidos: como consolidar a 

democracia sem organizações estáveis? Sem partidos modernos? Como remodelar os partidos 

e um sistema partidário forte? E como consolidar a democracia para viabilizar o socialismo? 

Esses são dilemas essenciais, segundo ele, para compreender as dificuldades do processo e, 

também, para corroborar com a afirmação dos renovadores “gramscianos” em geral, segundo 

os quais a construção da democracia não estava dada em 1982-1984.  

Os partidos, para Nogueira (1984), existem sob forma tradicional: é o caso dos PC’s, 

como do PCB e do PCA (na América Latina) e do PCF, por exemplo. Ele não menciona, mas 

também podemos incluir o PCUS como estrutura que não atinge as grandes massas e cujo 

discurso é “arcaico”. Trata-se de uma crítica aos PC’s em termos teóricos e práticos, 

decorrente, sobretudo, da interpretação do marxismo-leninismo. Outros partidos também 

foram alvos de críticas, como o PDS, considerado manipulador das sinecuras do poder, e um 

amontoado de interesses em extinção; o PMDB e o PT, “embriões à moda”, o primeiro 

ensaiando sinais de abertura social, com forte presença parlamentar; o segundo buscando 

formas de unidade entre partido e movimentos sociais. No entanto, considera ambos 

insuficientes ou incapazes de articular as massas e de elevá-las à condição de força política 

hegemônica; “[...] vagam entre a esclerose e a imaturidade” (NOGUEIRA, 1984, p. 15).  

A esquerda é vista como impotente e sem personalidade, e o “novo” se resume a uma 

“apologia retórica”. Tendo isso em vista, o intelectual afirma que não há partido que articule 

as diversas demandas de uma base social ampla. Tais fatores propiciam, segundo este autor, o 

desencanto e o distanciamento da grande política por parte da oposição, o que abre espaço 

para os “malufismos”, que se traduz em forças liberal-conservadoras. A grande política − que, 

nesse caso, é entendida como ruptura em relação ao regime, que possa redesenhar a política 

econômica, retomar o desenvolvimento e criar uma nova situação de poder que facilite o 

avanço popular em termos políticos −, não contempla, mesmo em seu aspecto processual, 

uma ruptura radical, para além do regime. 

Contudo, os percalços, que em sua interpretação são barreiras praticamente 

intransponíveis, podem ser amenizados na agregação de forças em torno de um projeto 
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nacional democrático comum. A correlação de forças não é favorável, uma vez que a 

mobilização dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos, não avançou 

suficientemente para que a transição fosse à desejável. Desse modo, Nogueira (1984, p. 20) 

coloca como proposta moderna de transformação social: “[...] Lutar para repartir, se possível, 

o poder, comprometendo-o com os movimentos sociais”. Para isso, reitera que é necessário 

articular uma nova aliança, que contemple, no cenário dos anos 1980, a classe operária e as 

“classes médias”, que resulte em mudança de qualidade da vida política brasileira. O autor 

demonstra que o limite é institucional, tendo em vista o contexto “macabro”, assim por ele 

caracterizado, e conclui tal artigo parafraseando uma célebre frase do marxista sardo, como 

tarefa “para homens de pensamento e ação”, relacionar o realismo do intelecto com o 

otimismo da vontade.  

A característica de uma sociedade civil que possui traços de modernidade com 

conservação de estruturas do passado – a combinação entre o latifúndio e os aspectos de 

modernização na capital federal “estilo Belle Époque parisiense” e, no mundo da produção, o 

taylorismo e o americanismo forjados pelo Estado – sem estabelecer uma ruptura com o seu 

passado, pautando-se, também, na coalizão entre classes e na exclusão político-econômica, é 

um aspecto-chave para compreensão dos desdobramentos políticos posteriores, no que se 

refere à relação Estado-sociedade civil (VIANNA, 1984/1985, grifos nossos).  

Ao resgatar os anos 1930, Vianna (1984/1985) compreende que a modernidade nos 

anos 1930 é elitista e dá forma ao Estado. O “moderno estatizado” compreende, desse modo, 

o mundo da produção; o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), criado no 

Estado-Novo, o qual impõe traços do taylorismo e do americanismo, legitima, pois, essa 

forma de modernidade, que se torna hegemônica, num momento em que o Estado torna-se 

ampliado em sua relação com a sociedade civil, marcada pela coalizão entre velhas e novas 

elites, que possuem um rígido controle sobre as classes subalternas. 

O processo de democratização de 1945 propicia uma ordem corporativa e 

democrático-liberal, mas a relativa abertura com a participação dos partidos, como a aceitação 

do PCB em duas eleições (1945 e 1947) e afrouxam-se os laços repressivos. Prevalece a 

dimensão corporativa, diante dos problemas imediatos, como a miséria, a valorização do 

trabalho e do trabalhador, a estética da fome, o terceiro-mundismo e, nesse âmbito, a ênfase 

na institucionalidade formal da democracia perde força (VIANNA, 1984/1985).  

Tendo em vista o histórico que antecede o golpe de 1964, o autor compreende que o 

Estado burguês do pós-1964 surge com a vocação para se concluir a modernização burguesa 
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estreitamente em sua esfera econômica. As classes subalternas são incorporadas como força 

de trabalho e como sujeitos de consumo de bens modernos, assim como no Estado Novo, os 

aparelhos repressivos são acentuados e “[...] se constrange o funcionamento das instituições 

da democracia representativa” (VIANNA, 1984/1985). Nesse contexto, a política é um 

recurso para se reproduzir, de maneira violenta, a acumulação capitalista, por meio da 

intensificação de “formas tradicionais de controle social”. No entanto, o surgimento de novos 

sujeitos sociais (movimentos sociais, sindicatos, funcionários públicos, trabalhadores urbanos 

e rurais, intelectuais, organizações do empresariado, como a FIESP, entre outras), que são 

resultados deste processo de modernização, ao se levantarem contra o regime, torna decadente 

“[...] as instituições de controle social e político do Estado burguês” (VIANNA, 1984/1985) e, 

dessa maneira, desloca o moderno para a dimensão política. Para Werneck Vianna 

(1984/1985), o moderno, portanto, passa a ser o democrático, que encontra, sobretudo na 

classe operária, nos demais movimentos da classe subalterna e na intelectualidade, um de seus 

principais suportes.  

A conquista da democracia, no processo de transição em curso, deve ter como 

imperativo o caráter progressivo de ampliação da participação política ou pode se perder, nas 

palavras do autor, em um “formalismo institucional”, com a convivência do velho e do novo. 

Isso depende não apenas da correlação de forças, mas da resistência ao moderno no campo da 

economia. As tensões entre classes e frações de classe, no campo da política, abrem a 

possibilidade de barrar a modernização autoritária e “[...] a instrumentalização da política para 

os fins da acumulação capitalista” (VIANNA, 1984/1985, p. 46).  

Embora para alguns essa perspectiva possa representar certo politicismo ou a 

separação de esferas que possuem relativa autonomia, a política e a economia, o intuito é de 

que o processo progressivo de democratização da política não se prenda às interpretações do 

atraso, do arcaísmo da sociedade brasileira, embora os aspectos de estruturas antigas ou do 

velho ainda estejam vivas, por exemplo, nas marcas do autoritarismo ou de uma sociedade 

marcada por revoluções passivas. 

No que diz respeito aos desafios e às mudanças quanto ao processo de transição, 

Nogueira (1985) apresenta três desafios principais: a reinstitucionalização democrática, a 

eliminação da crise econômica; e uma resposta às expectativas e carências sociais. No 

entanto, o grande desafio imediato reside naquilo que o autor adjetivou como principal 

articulador da transição: Tancredo Neves.  
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O presidente eleito adoecido desempenhou um papel relevante para reforçar a unidade 

nacional, a Aliança Democrática, mas o seu quadro instável de saúde estimulou a descrença 

da AD para a consolidação da transição, no que diz respeito à gestão de reformas 

indispensáveis (Nogueira, 1985). Uma série de questionamentos quanto ao cumprimento do 

programa de reformas, proclamado pela AD, surge no momento em que o vice-presidente, 

José Sarney, assume o mandato. 

Nos primeiros meses, a avaliação do grupo renovador foi positiva. Considerou-se que 

o programa democrático foi contemplado quanto à ruptura com a institucionalidade 

autoritária, o fim da censura política, o reconhecimento dos sindicatos e de organizações 

estudantis, a anulação da cassação política, a punição de crimes financeiros, em 28 de junho 

foi anunciada a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, representativa e 

soberana. Porém, ainda no plano político, acirrou-se a oposição entre liberais, conservadores, 

democratas, e a esquerda, reunidos no PMDB, no que se refere ao processo de legalização dos 

PC’s.  

No plano econômico, por sua vez, houve menor agilidade no encaminhamento das 

questões sociais, fosse pela complexidade e/ou por ser esse o centro de disputa entre as forças 

que compunham a Aliança Democrática. O autor também indica alguns exemplos, tais como a 

falta de preparação do terreno sobre a discussão da reforma agrária, fator que contribuiu para 

o acirramento de tensões entre governo; movimentos sociais e proprietários rurais; e o 

impacto e a falta de respostas às greves, concentradas no eixo Rio-São Paulo.  

Diante de tais dilemas, a proposta de Nogueira (1985) é de um projeto reformista, que 

enfrente os atuais problemas e de condições de governabilidade à Aliança Democrática. Isso 

envolve, segundo o autor, a neutralização do “sectário radicalismo do PT”, do “caudilhismo 

populista” de Leonel Brizola e das articulações de direita. A orientação progressiva de 

democratização se restringia, nesse sentido, à ordem política institucional. A reforma 

consistiria, então, em ampliar a representação e participação da sociedade civil na esfera 

política, bem como em estabelecer maior autonomia da sociedade em relação ao Estado. 

Embora considere que as condições para a “mudança” estejam dadas, Nogueira (1985, p. 21) 

afirma: 

 

[...] o fundamental é jogar o jogo, ampliar as posições e espaços já 

conquistados, fazer política com os olhos na sociedade. Lutar para repartir o 

poder, comprometê-lo com os movimentos sociais e as reformas. Ser em 

suma uma esquerda moderna, democrática e unitária.   
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 O consenso passa pelo que Guimarães (1985) denominou de coexistência de 

contrários e indica as regras mínimas institucionais pelas quais se dão o conflito político, além 

de pautar a inclinação à direita do governo da Aliança Democrática, reduzindo o ritmo da 

mudança institucional, que já não era bem digerida pelos segmentos conversadores que 

compunham a AD. De maneira defensiva, Guimarães (1985) corrobora com a proposição de 

Nogueira (1985), afirmando a necessidade de superar os entreves repressivos como meio de 

preservação da Constituinte, em que há a possibilidade de fixar outra linha de clivagem, que 

corresponda aos anseios da esquerda, atraindo lideranças “[...] hoje perdidas no populismo e 

no esquerdismo irresponsável” (GUIMARÃES, 1985, p. 30).  

Embora o argumento ainda se paute na defensiva, os limites da democracia proposta, 

com pouco alargamento social enquanto processo a ser consolidado em amplo período, de 

maneira progressiva, para depois analisar a possibilidade de construção do socialismo, ele se 

torna ainda mais evidente na abordagem dos autores renovadores. 

Ao abordar a razão política, Werneck Vianna (1985) confirma a separação “relativa” 

de dois processos de ruptura – o político institucional e o econômico-social – que norteou a 

estratégia da transição e culminou na formação da AD. Como, nessa perspectiva, seria 

possível forjar um rompimento mais radical, se uma nova institucionalidade mais democrática 

sequer foi consolidada?  

 

[...] a ala burguesa conservadora procura paralisar a transição, estabelecendo, 

tal como em 1946, linhas de continuidade entre o antigo regime e o novo, 

com o objetivo explícito de emprestar sobrevida, num regime formalmente 

democrático-liberal, à modernização conservadora (VIANNA, 1985, p. 33). 

 

Deste modo, o autor tece críticas à atuação de partidos como o PTB, o PSP e a UDN. 

O primeiro é visto como defensor de um nacionalismo tecnocrático e como populista; o 

segundo, como um partido populista de caráter clientelista; e o terceiro, sem princípios e 

entreguista. Uma série de adjetivos sem explicação, de fato, são empregados, principalmente 

sobre a polêmica categoria “populismo”, que servia para provocar todos que minimamente 

tencionassem para que prevalecesse um projeto outro, não necessariamente, radical. Assim 

também estavam incluídos na crítica Brizola e Prestes, por exemplo, entendidos como 

símbolos de uma “[...] revolta do passado contra o presente” (VIANNA, 1985, p.33). 

Ao se valer de Lênin acerca dos desdobramentos da revolução, da burocratização 

estatal e do próprio partido, Vianna (1985) afirma que há processos, como as revoluções, que 

se assemelham a questões naturais, os quais transcendem nossa capacidade de atuação sobre 
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eles. No contexto de transição, não significava opor questões político-institucionais a questões 

econômico-sociais, mas responder às urgências do presente. Nisso consiste em fortalecer a 

AD, para que essa possa conduzir a nação em direção à Constituinte, assim como permite 

remover a legislação arbitrária como um todo, fornecer respostas emergenciais à crise 

econômica e preparar a sucessão democrática em 1988. O temor ou a defensiva é sintetizada 

pelo autor na seguinte observação: 

 

[...] Entre o retorno do autoritarismo ou a degeneração da transição numa 

conciliação intra-elites, o caminho real-concreto afirmativo da identidade 

democrática está em reforçar o governo da Aliança Democrática, única 

caução para a unidade na diversidade que deverá configurar a democracia 

política brasileira (VIANNA, 1985, p. 38). 
 

  

O limite está relacionado ao histórico da sociedade civil brasileira. No entanto, é 

também a expressão de uma estratégia política e uma forma de conceber a política e as classes 

sociais. O reformismo, presente na perspectiva dos renovadores, compreende a formação de 

sujeitos políticos coletivos, a criação de novos institutos políticos coletivos e a mudança de 

função de alguns velhos institutos, como os parlamentos, e não como o processo, 

necessariamente de uma democracia de massa, dada a conjuntura, que possa conviver com a 

divisão do poder, para retomar a afirmação de Nogueira (1985). 

Ainda na perspectiva da política possível, Werneck Vianna (1985) afirma que a direita 

concebe a transição como uma autorreforma do regime, enquanto a esquerda segue como 

segmento que jamais compreendeu o caráter de tal processo, caracterizando-o como ausência 

de mudanças substanciais. Nesse sentido, sobretudo, quanto parte da esquerda, para a qual 

seria mais “[...] fácil o assalto aos céus do que a conquista da tangível terra” (VIANNA, 1985, 

p. 15), o autor enfatiza que foram desconsideradas mudanças significativas, tais como a 

rejeição ao monitoramento da economia pelo FMI, o empenho em retomar o desenvolvimento 

econômico, a ampliação da oferta de empregos, a recusa à recessão, através da qual a inflação 

poderia ser controlada, a legalização dos partidos, o atendimento de reivindicações das 700 

greves ocorridas em 1985, e a retomada da discussão da reforma agrária. Os avanços foram 

significativos, mas a democracia ainda não havia se tornado uma conquista, e muito menos 

uma conquista de massa.  

O autor considera que ainda prevalece um quadro institucional autoritário, cujas raízes 

se remontam ao Estado Novo e foram ampliadas nos anos 1960 e 1970. Um exemplo disso é a 

relação entre Estado e sociedade civil mediante o corporativismo e de forças, às vezes não 



107 
 

aparente: lei de segurança nacional e de imprensa, administração pública por decreto lei, 

capacidade de intervir sobre os sindicatos são exemplos de permanências, as quais, de acordo 

com a maneira como são acionadas, podem ser mais ou menos coercitivas. De todo modo, já 

se representam eminentemente os vestígios latentes do regime. 

Segundo Werneck Vianna (1986) a esquerda em nome da questão social, refere-se ao 

PT e ao PDT e esvaziam a política do processo, na medida em que afastam do programa 

democrático e da democracia as massas. O exemplo indicado sobre a reforma agrária, o 

estímulo da esquerda às ocupações (o autor utiliza o termo invasão), em detrimento das lutas 

legais, no âmbito parlamentar, para que a reforma agrária de fato se materialize.  

A crítica feita à esquerda citada é cabível também a este renovador, e contempla os 

outros dois (Coutinho e Nogueira), guardadas as proporções, porque ambos não concebem a 

luta parlamentar e a luta nas ruas e nas praças, seja para a realização da reforma agrária ou 

para o que se chama de democracia progressiva (ou que o poderíamos chamar de democracia 

progressiva de massa) como parte do mesmo processo. A mobilização, nesse sentido, é 

concebida como um empecilho a “coalizão de centro-esquerda”, na qual o PMDB é 

compreendido como a expressão do liberalismo avançado. 

Nesse contexto, é proposta a criação de uma frente popular em oposição à frente 

democrática. A frente popular agrega forças de esquerda de matriz populista tradicional, ao 

“neopolulismo” do PT, nas palavras de Vianna (1986, p. 20): 

 

Os que preconizam a via da frente popular, em oposição à frente 

democrática, e que a compreendem como confluência de forças de esquerda 

com as do populismo tradicional e mais este neo-populismo do PT, não de 

hoje ignoram a natureza do processo atual de transição. Antes, não souberam 

abrir as portas para ele. Agora, mais desenvoltos, apregoam o primado do 

substantivo sobre o formal, do social sobre o democrático, do movimento 

sobre a política organizada, da espontaneidade sobre o cálculo racional, da 

interpelação pessoal realizada por líderes carismáticos com a “massa 

atrasada” sobre as relações dos partidos, sindicatos e associações.  

  

A democracia política e a democratização progressiva do Estado e da sociedade já são, 

de acordo com Viana (1986, p.20), uma “verdadeira revolução”, porque impedem a 

reprodução do regime e favorecem a socialização da política, elevando às massas a condição 

de protagonistas concretos no decorrer e na consolidação progressiva da democracia.  

Em “6 Teses sobre a conjuntura da transição”, Werneck Vianna (1986) apresenta um 

balanço que compreende as resoluções do VI Congresso do PCB de 1967 até o final dos anos 

1980. Isso corresponde a grande parte do que foi abordado anteriormente, no que se refere à 
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aliança ampla contra o inimigo comum: a ditadura militar. Tal Aliança foi canalizada na 

formação do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que se transformou, praticamente 

inteiro, em PMDB, como ponto de partida para a aglutinação de forças contra a ditadura. 

A necessidade, a partir de então, era construir uma ampla frente democrática, no 

âmbito do MDB/PMDB, que contemplasse a diversidade da esquerda, movimentos sociais, 

sindicatos e liberais com nomes de grande representatividade, como Tancredo Neves, Ulisses 

Guimarães e Franco Montoro, e os originários da tradição de liberalismo de Estado, tais como 

Amaral Peixoto, Nelson Carneiro e Pedro Simon, além de representantes do empresariado, 

dentre outros.  

A alternativa oferecida nos anos 1970, quanto ao fortalecimento das forças pró-

democracia, coloca-se a partir das condições objetivas: a ascensão do novo sindicalismo, a 

vitória do MDB nas eleições de 1974 e as greves do ABC representaram certo alargamento do 

regime e, consequentemente, maior desenvolvimento da sociedade civil. No entanto, o vazio 

dos partidos de representação social, a falta de interpretação da realidade, de um novo 

empresariado que questiona a supremacia do público sobre o privado e a denúncia do 

sindicalismo quanto à estatização via CLT, por exemplo, são fatores que não estavam no 

entendimento dos partidos (VIANNA, W. L 1986).  

O PCB, por sua vez, se mostrou incapaz de uma renovação profunda. A incapacidade 

de renovação do PCB na década de 1970, quando praticou um sindicalismo corporativista de 

Estado distante do movimento operário real fez com que a questão operária e sindical se 

distanciasse dos comunistas. Vianna (1989) também considera que externamente à tradição 

comunista, o movimento operário não pôde cumprir um papel de transformação da sociedade. 

Podemos afirmar que houve um processo de educação do movimento operário em sua relação 

como o PCB, embora este ocorresse com maior desenvolvimento do operariado de base, 

sobretudo nas fábricas, e a forma corporativista de sindicalismo praticada pelo PCB 

provocasse certo distanciamento da base. 

Embora não se detenha na unidade de classe, a democracia progressiva proposta pelos 

renovadores, com uma leitura de Gramsci via Togliatti, não há tampouco uma liderança dos 

próprios subalternos, por exemplo, da classe operária, e não fica evidente, nesta perspectiva, 

como ela ocorria à força do operariado e de outros representantes dos subalternos na Aliança 

Democrática.  

Outras forças surgem com a tentativa de representar ou ser o porta-voz dos 

subalternos, como era o caso do PT. Esse partido nasce de uma ampla diversidade regional: 
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do Movimento dos Direitos dos Favelados (MDDF), como era o caso do ABC; dos sindicatos 

e dos operários de empresas multinacionais; do funcionalismo público; da Igreja Católica, 

através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), sobretudo em Viana, no Espírito Santo; 

na aproximação da Teologia da Libertação, devido ao diálogo dessa frente com a teoria 

marxista; nos estados onde não havia concentração industrial ampla e os trabalhadores rurais 

eram a base do partido (SECCO, 2011). Aos poucos, o PT assumiu, no final dos anos 1980 e 

início dos anos 1990, certo protagonismo para os subalternos, bem como assumiu posições 

significativas do ponto de vista institucional, no sindicalismo, no parlamento e na 

administração pública. 

No artigo publicado no penúltimo número da revista Presença, edição especial aos 

100 anos de Antonio Gramsci, Werneck Vianna (1991/1992) afirma que o PT transita entre a 

substância e a forma, entre as demandas emergenciais da massa e o aprofundamento da 

democracia como caminho para a mudança social. Ele reconhece, porém, que apesar dos 

atropelos táticos e de “problema de identidade”, esse partido forneceu subsídios críticos a uma 

cultura política brasileira de matriz autoritária, incluindo a esquerda, porque libertou o 

associativismo dos constrangimentos corporativos e ao estimulou a luta por uma cidadania 

plena.    

Werneck Vianna (1986) considera que houve, no final dos anos 1980, um “sursis 

democrático”, mas não a composição de instituições de fato democráticas. Desse modo, não 

concebe que a Carta de 1988 tenha esgotado a transição, que foi hostilizada pela elite e pouco 

legitimada pela massa. Outras forças que tentam se tornar uma alternativa no processo ou 

deslocarem o centro político de organização da maioria, para si, almejam a eleição e utilizam 

o recurso eleitoral, sem ter no entanto uma proposta política concreta para o momento. Nesse 

sentido, afirma: 

 

[...] nenhum partido poderá ser moderno se não contar com uma política 

moderna. Moderno, aqui, é a democracia política, e por este caminho pode-

se fazer possível, mais à frente, uma grande convergência na diáspora do 

socialismo democrático brasileiro, desde que, agora, não declinemos do 

nosso papel na transição, na denúncia do obscurantismo de esquerda, do 

revolucionarismo oco e das utopias barrocas. Quem não conhece as razões 

da sua política bem merece seguir a dos outros, pensando que a faz 

(VIANNA, 1986, p. 13).  

 

A crítica é, sobretudo, quanto ao sectarismo e ao abandono da luta democrática para a 

construção do socialismo, sem um projeto claro a ser apresentado ou obscurecido pela lógica 

eleitoreira. Por outro lado, o projeto do grupo renovador “gramsciano”, de democracia 
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progressiva, assim como a defesa do valor universal da democracia, e de ampla frente 

democrática, não contempla o aspecto de classe, dos subalternos, mesmo na esfera da política. 

A estratégia democrática, nessa perspectiva, apresenta-se como fortalecimento da sociedade 

civil, abstraindo a luta de classes do processo político (NETTO, 2012).   

No que diz respeito à democratização no plano cultural, Coutinho (1986) em seu artigo 

“A Escola de Frankfurt e a cultura brasileira”, dentre outros aspectos, afirma que o 

movimento pendular dos anos 1970 em relação ao regime e à defesa de uma transição 

democrática também ocorre no plano da cultura. Partindo de Gramsci, Coutinho (1986, p. 

101) observa que uma política cultural democrática deve operar para a “recomposição da 

totalidade cindida”, e se processe também progressivamente no pensamento crítico contido 

nos níveis culturais inferiores.  

A preocupação central de Coutinho (1986) se refere ao que Gramsci chama de 

concepção ou de visão de mundo dos subalternos. Essa, carregada de elementos provenientes 

da cultura superior de um determinado tempo histórico, como é o caso do folclore, é na sua 

forma de conceber a realidade e agir sobre ela, contraditório, simples, imediatista, o que se 

ocasionou a denominar de “senso comum”. A elevação dos subalternos ao “bom senso”, ou 

seja, por uma concepção de mundo sistematizada, livre de anacronismos, que abre a 

possibilidade de uma práxis crítica, está relacionada à democratização da cultura e à 

formulação de uma proposta nacional-popular, aberta à alta cultura, aos seus valores estéticos, 

sem promover uma absorção como forma de dominação e, que dialeticamente, não 

desconsidere os elementos criativos presentes na cultura popular.  

Para Gramsci (1968), a renovação intelectual e moral deve trazer em si elementos do 

Renascimento (alta cultura) e outro de Reforma (cultura popular). Isso seria, porém, 

construído em um longo período, na perspectiva de uma democracia progressiva, pois como 

afirma Werneck Vianna (1992, p. 36), “o regime militar de 1964 derrogou as referências que 

antes pareciam fazer viável um projeto nacional-popular”.  

Podemos afirmar, a partir da argumentação dos renovadores “gramscianos”, que o 

regime delegava outro tipo de aliança e de estratégia que não contemplava uma articulação 

orgânica com as classes subalternas e que a conquista da hegemonia, em que há viés de 

consenso, é o ponto essencial para a transição do socialismo.  

Os renovadores “gramscianos” questionaram a concepção vanguardista de partido de 

quadros, que possui uma relação mecânica de cima para baixo com os subalternos, e 

defenderam um partido como porta-voz das massas, que contribui para sua própria educação e 
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organização. Isso esteve presente nos jornais, quando fizeram parte do PCB e, também, foi 

discutido na revista Presença. Além disso, demonstraram a preocupação com a formação 

intelectual da esquerda, a partir de outros autores marxistas, com destaque para Antonio 

Gramsci, em oposição às interpretações decorrentes da teoria leninista e a abordagem acrítica 

de Lênin para análise do Brasil.  

Contudo, o grande mote dos renovadores “gramscianos” foi a defesa de um novo 

sentido entre democracia e socialismo, pensando nos subalternos, no entanto, assinalam os 

limites econômicos, sociais, políticos e culturais da sociedade brasileira, contidos no processo 

de democratização como valor universal de uma sociedade marcada por revoluções passivas, 

com aspectos de ocidentalização, mas que ainda carrega marcas de aleijamento dos 

subalternos.  

A reivindicação da socialização das forças produtivas pouco figura na análise, pois os 

limites do processo pressupõem, quando muito, a socialização da política, através da qual, na 

concepção desses autores, sobretudo de Carlos Nelson Coutinho, se dá a ampliação dos 

espaços políticos e, consequentemente o questionamento e mobilização contra toda ordem 

política, econômica e social hegemônica. Por outro lado, os autores demonstram que a 

socialização da existência conduz à socialização da política, e que a luta política pressiona ou 

infringe os limites de uma ordem econômica. Quanto mais avança a socialização da política, 

tanto mais, nessa perspectiva, as condições de existências outras podem ser construídas.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a teoria marxista, o historiador Eric Hobsbawm (1917-2012) afirma que 

Gramsci se insere no espaço em que a elaboração de Marx não tenha sistematizado tal como a 

abordagem da economia política. Tais escolhas não estão, nessa acepção, isentas de razões 

práticas e teóricas, as quais vão permitir uma inclinação intelectual maior ou menor de uma 

pesquisa. Ainda que nem Gramsci e nem Marx separe economia e política, embora as 

considerem como esferas relativamente autônomas, o foco da abordagem gramsciana é a 

política.   

Nesse sentido, a centralidade na política será o grande mote para a análise do Brasil 

anterior aos anos 1970 e, sobretudo, a partir dos anos 1970, por parte do grupo de intelectuais 

caracterizados como renovadores “gramscianos”. Desse modo, o diálogo com o marxista 

sardo se estreita. Mesmo ao se valer de outros interlocutores do pensamento político italiano, 

como Togliatti, Berlinguer e Ingrao, as notas de Antonio Gramsci em seus diversos cadernos 

são essenciais para a interpretação da sociedade civil em sua relação com o Estado. 

O adjetivo renovador, neste âmbito, não compreende, portanto, apenas os três 

intelectuais mais destacados nesta pesquisa, mas se refere a uma corrente de pensamento 

dentro do PCB que, desde o final dos anos 1950, principalmente, teciam críticas às 

abordagens deterministas da sociedade brasileira, caracterizando-o como “semicolonial” ou 

“semifeudal”. Tais eram as estratégias de luta (no caso, o foquismo); a luta armada; as 

interpretações da teoria marxista-leninista da Terceira Internacional; a incorporação mecânica 

e acrítica das deliberações de Moscou, assim como a rígida fidelidade teórica a um autor e/ou 

às leituras de que se fazia de Lênin, desconsiderando, outras abordagens que surgiam ou a 

instrumentalização de teorias − como foi o caso de uma das obras do frakfurtiano Hebert 

Marcuse, “A grande recusa hoje” −, apenas se de fato fosse reconhecida como meio de 

sustentação teórica e prática de um assalto ao poder. Assim, a concepção de grupo renovador 

extrapola as disputas internas no âmbito do PCB, embora não possa ser entendida sem essas. 

Após o relatório Kruschev, de 1956, momento em que são expostos alguns crimes do 

stalinismo, a defesa de uma ampla frente de resistência em relação à ditadura, pautada na luta 

gradual e contínua para a conquista e consolidação da democracia, conquista de certo espaço 

em termos de batalha das ideias no interior do partido, o que se torna evidente na Declaração 

de Março de 1958 e, sobretudo, no VI Congresso do PCB, que data de dezembro de 1967. 

Havia uma geração renovadora mais antiga, que no final dos anos 1940 já carregava as 
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arguições no interior do partido e nos congressos ao defender a construção de uma sociedade 

democrática, Armênio Guedes é um exemplo de um grupo de jovens intelectuais, alguns 

lukácsianos e outros que dialogavam e transitavam entre o pensamento do filósofo húngaro e 

do filósofo italiano. Contudo, na imprensa do PCB e em revistas, como é o caso da Presença, 

o diálogo com Gramsci se torna mais determinante. É relevante ressaltar que, além de 

preocupados com a democratização da sociedade brasileira, os renovadores também estavam 

preocupados com a democratização ou a falta dela, no interior do próprio partido.  

Segundo Santos (1994), os intelectuais renovadores eram compostos por Ivan Ribeiro, 

Luiz Werneck Vianna, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, Aloísio Teixeira, Leo 

Lince, Maria Lúcia T. Vianna, Luiz Sérgio Henriques, Marco Aurélio Nogueira, Mauro 

Malin, Nemésio Sales e Milton Freitas. Acrescentam-se também David Capistrano Filho, 

Claúdio Guedes, Gildo Marçal Brandão e Marco Aurélio Nogueira. Ao adjetivarmos tais 

estudiosos como renovadores “gramscianos”, destacamos Carlos Nelson Coutinho, Luiz 

Werneck Vianna e Marco Aurélio Nogueira. Embora as vivências sejam distintas, quando da 

inserção no partido, as produções, o exílio, a idade de cada um deles, entre outros fatores, 

esses três intelectuais se aproximaram no que se refere aos estudos de Gramsci, que 

extrapolaram o ambiente conceitual, talvez um campo menos melindroso para os cientistas 

sociais. Debruçaram-se na interpretação do Brasil, sobretudo a partir dos anos 1970, à luz do 

marxista sardo.  

O desafio em analisar o que já ocorreu permite um menor risco de cometer equívocos, 

bem como a realização de uma pesquisa com ampla abordagem de diferentes teorias e fontes 

sobre o assunto. Deste modo, ao analisar uma realidade em curso, os autores destacados nesta 

pesquisa nos forneceram algumas pistas quanto à característica da sociedade civil brasileira, 

os processos de revoluções passivas que percorreram, na perspectiva destes, e o processo de 

independência até o regime de 1964, por exemplo, quando a questão central era dada pela 

construção e consolidação da democracia. 

A democracia foi o elemento central e defendido como estratégico, embora os autores 

se refiram em algumas passagens de seus escritos como tático, diante de uma sociedade 

marcada pelo autoritarismo, mas que contraditoriamente se ocidentaliza. Mesmo se tornando 

um “Ocidente Periférico”, verificou-se o alargamento de uma sociedade civil em seus 

aparelhos privados de hegemonia, em suas formas de associativismo, de maior liberdade 

sindical, partidária, de desenvolvimento de uma indústria cultural. Contudo, a democracia 

progressiva, por eles enfatizada à luz de Togliatti ou o valor universal, no que se refere à 
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cidadania, a conquista de direitos, o sufrágio universal, respaldando-se em Berlinguer, é 

possível devido a esse contexto. Em uma sociedade civil que já possui aspectos de 

ocidentalização, a forma de luta não poderia ser a “guerra de movimento”, como tanto 

insistiam algumas correntes do PCB. A “guerra de posição” enquanto conquista progressiva e 

permanente de espaços na sociedade política e no estabelecimento de outra relação, que não a 

coerção ou o consenso passivo, entre sociedade política e sociedade civil, era o ponto de 

partida para a luta democrática, na perspectiva desses autores renovadores “gramscianos”. 

Na Voz da Unidade e, sobretudo, na revista Presença, a defesa da democracia como 

estratégia diante de um regime autoritário transita entre a perspectiva de reforma e, 

progressivamente, como algo longínquo à construção do socialismo, e demonstra que o 

socialismo é e não é parte do mesmo processo. É como ideia, como princípio de uma esquerda 

revolucionária e, ao mesmo tempo, não o é, porque estamos na defensiva: o regime pode se 

reproduzir, as manobras políticas e econômicas, realizadas por ele podem garantir a sua 

autorreforma e solapar novamente os subalternos, os movimentos sociais e os partidos. As 

condições para a construção do socialismo não estão dadas, nem estão dadas para que a 

democracia fosse consolidada. Os autores parecem se prender a esta questão e embora 

considerem as condições de existência, a situação precária da produção e da reprodução da 

vida material dos subalternos, na medida em que mencionam o poder compartilhado, como 

frisa Nogueira em um de seus artigos na Presença, isolam as contradições que possam 

ocorrer, por exemplo, quanto ao transformismo das demandas dos subalternos. Prevalece, 

pois, o aspecto reformista do Estado e de uma sociedade civil que se modifica, nessa forma 

defensiva de compreender o regime e seus desdobramentos. Por outro lado, nos prendermos a 

isso significaria desconsiderar todas as mediações realizadas e os desafios em compreender 

um processo vivido.  

A perspectiva reformista subjacente destes autores consiste em sustentar que os 

processos históricos de reforma social, mesmo sem alterar as relações materiais de produção e 

de reprodução da vida, correspondem a vitórias que não resultam das iniciativas burguesas 

e/ou liberais. Segundo Fontes (2012) consideram-se como reformas as demandas que 

extrapolam os limites impostos pela dinâmica liberal e pela reprodução do capital, impondo, 

dessa maneira, conquistas socializantes e de teor democratizante. Mesmo no âmbito limitado 

das instituições liberais, as demandas efetivas o são ampliadas em uma relação de 

conservação e de superação, as quais dependem da correlação de forças e da luta dos 

subalternos.  
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Dentre os três autores analisados, há sutilezas a serem desenvolvidas em outro 

momento, no que se refere às diferenciações entre eles. Procuramos apresentar mais as 

proximidades entre os três autores renovadores “gramscianos”, e apenas tangenciamos alguma 

diferença entre eles, pois não foi o intuito deste momento. O mesmo ocorreu no interior de 

cada capítulo, em que algumas críticas foram realizadas, mas sem condições maduras e 

temporais para serem aprofundadas. Tentamos fugir de afirmações simplistas e de rotulações 

pouco esclarecedoras. Além disso, a dificuldade em se ter um material crítico sistemático 

sobre esses autores também contribuiu para a permanência dessas dificuldades.  

A unidade entre Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna e Marco Aurélio 

Nogueira se refere à corrente partidária renovadora democrática “gramsciana”; a centralidade 

na democracia progressiva como estratégica em defesa, também, com algumas ressalvas de 

uma democracia de massas, Carlos Nelson Coutinho, talvez insista mais na construção de uma 

democracia de massa, de maneira mais incisiva que os outros dois autores, na abordagem da 

relação entre Estado e sociedade civil, e as mudanças que ocorrem no que se refere à 

modernização e a socialização da política nessa. Além dos interlocutores privilegiados do 

pensamento político italiano, com destaque para o marxista sardo como uma necessidade 

teórico-prática de renovação e formação da esquerda brasileira. 

A obra amplamente debatida A democracia como valor universal, alvo de muitas 

críticas, bem como o pensamento dos renovadores aqui tratados, parecem ainda ser restritos a 

eventos como seminários, colóquios, palestras e grupo de estudos, onde se dão as críticas ao 

reformismo nas falas, mas pouco há sistematizado sobre o tema, e poucas são as pesquisas em 

torno dos anos 1970 em diante. A revista Presença, por exemplo, demonstrou ser um material 

rico, porém ainda pouco estudado.  

Tendo isto em vista, procuramos considerar a tarefa da qual se encarregaram esses 

autores, que exigia o domínio do pensamento tortuoso e de uma escrita fragmentada, um 

quebra-cabeça a ser montado e a possibilidade de tradução, não apenas a versão italiana dos 

Cadernos do Cárcere para a língua portuguesa, mas, também, a tradução e a tradutibilidade 

conceitual do marxista sardo, da tradutibilidade política e histórica de uma realidade, que 

resguarda o seu grau de universalidade, compreender a relação dialética entre universal e 

particular. Semelhante ao que fez Gramsci em relação à Rússia, a questão era traduzir 

Gramsci para o Brasil, analisar de que forma os conceitos gramscianos são relevantes para a 

compreensão de nossa particularidade e o quão resguardam de aspectos que não os tornam 

restritos à particularidade italiana. É nesse aspecto que podemos compreender os renovadores 
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“gramscianos” como intelectuais e homens de partido que tentaram problematizar o Brasil, ao 

se valerem do pensamento político, sobretudo do marxista sardo e, desse modo, nos 

fornecerem subsídios para repensarmos as nossas produções teóricas, muitas vezes, descolada 

da realidade ou sem o compromisso com ela.  

A revista Presença, por sua vez, pode ser entendida como um periódico em que muito 

se produziu sobre o Brasil, estabelecendo uma relação entre teoria e prática o mais plural 

possível, valendo-se da democracia, tão enfatizada pelos três autores, na medida em que não 

agregava homens de partido, mas homens sem partido e inseridos em outros partidos. Essa 

representou um terreno fértil de produções marxistas, com certa predominância de abordagens 

gramscianas, mas também com um “efeito gramsciano” educativo, quanto à ampliação do 

debate das ideias e das produções, de parte da esquerda brasileira. Representou, portanto, a 

continuidade em se traduzir o marxista sardo para o Brasil, durante e a após a chamada 

transição democrática. 
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Carlos Nelson Coutinho 

 

1. Poderia fazer um panorama detalhado sobre a sua trajetória acadêmica? 

2. Quando e por que você se filiou ao PCB? 

3. Como você analisa a sua participação no PCB? 

4. Em uma pesquisa na documentação do CEDEM, não consegui verificar, na seleção de 

exemplares do Jornal Voz da Unidade, artigos ou mesmo folhetins escritos ou 

assinados por você. Você chegou a escrever algo neste veículo de comunicação? 

5. Quando e por quais motivos você se desfiliou do PCB e entrou no PT? 

6. Em alguns de seus artigos e livros, você tece críticas ao marxismo da III Internacional. 

É por esse motivo que os autores do chamado marxismo ocidental, como alguns 

frankfurtianos, tais como Lukács e, principalmente, Antonio Gramsci, passam a ser os 

seus interlocutores? Há outros motivos que você também considera que sejam 

fundamentais?  

7. O diálogo com esses autores foi fundamental para a revista Temas de Ciências 

Humanas e, posteriormente, para a revista Presença, tanto do ponto de vista teórico, 

como prático e estratégico? 

8. Por ter sido a peça fundamental para trazer esses autores para o Brasil, você foi 

considerado no meio acadêmico, como responsável pela introdução do 

eurocomunismo no Brasil. Como você vê isso? 

9. O projeto revista Presença representou uma continuidade da revista Temas de 

Ciências Humanas ou implicou outras perspectivas, assim como a mudança de nome? 

Problematize-as. 

10. Em uma de nossas conversas breves, na Escola Nacional Florestan Fernandes, ao lado 

de Zé Paulo Netto, você nos contou que passou a utilizar e ver relevância em Gramsci 

justamente para buscar o que não faltava ou o que precisava ser complementado em 

Lukács; algo que você traz, em certa medida, na sua mais recente obra De Rousseau a 

Gramsci. Explique o que esses autores contribuíram para que você compreendesse a 

realidade brasileira, principalmente, a partir dos anos 1970. 

11. Em termos metodológicos, na sua concepção é mais correto utilizar “categorias 

gramscianas” ou “conceitos gramscianos”? Explique. 

12. Quais os conceitos ou categorias do marxista sardo que você compreende que foram 

os (as) mais fundamentais para compreensão da realidade brasileira a partir dos anos 

1970 a 1990? 

13. O grupo pertencente à revista Presença de maior vínculo, você, Luiz Werneck Vianna 

e Marco Aurélio Nogueira se sentiam de fato um grupo coeso em termos de afinidade 

teórica, atuação política e também em relação à defesa da via democrática no processo 

de transição? 

14. O seu livro Democracia como valor universal foi alvo de muitas críticas, sobretudo, 

de que você havia assumido uma postura reformista naquele contexto. Já em seu artigo 

publicado no site de seu partido recente, o PSOL, você aborda a ideia de 

democratização como valor universal e a necessidade de socialização da política, além 
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de retomar alguns autores do pensamento político, como Rousseau. Esta é uma espécie 

de retomada do estudo anterior e/ou uma forma de rever alguns pontos? 

15. Por que você considerou a democracia como uma estratégia possível, na qual o 

socialismo não fazia parte do mesmo processo e, sim, algo a ser construído a 

posteriori? 

16.  Quais as dificuldades que o grupo Presença teve em analisar à luz de “novos autores” 

uma realidade em curso vivenciada? 

17. Os integrantes do grupo Presença ou você se consideravam intelectuais orgânicos dos 

movimentos e organizações de esquerda? 

18. Podemos afirmar que os estudos sobre a realidade brasileira, assim como de outros 

países latino-americanos, baseados nos estudos de Antonio Gramsci, avançaram? Ou 

ainda se verifica mais estudos teóricos sobre o próprio Gramsci? O que justifica isso? 

19. Por que Antonio Gramsci é fundamental para a compreensão de nosso tempo? 

 

 

 

Luiz Werneck Vianna 

 

Algumas com pequenas alterações, como a transição do PCB para o PT, neste caso do 

PCB para o PMDB, as questões de número 1 (embora haja uma entrevista bem ampla 

fornecida para Gramsci e o Brasil, publicada em novembro de 2008, acredito que faz 

sentido resgatar, pois a até a forma como se conta é distinta...), 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18 e 19 repetem-se para Vianna.  

 

 

1. Um de seus focos de estudo foi justamente a fábrica e o movimento operário-

sindical, principalmente, nos anos 1930. Como você caracteriza estes fatores no 

contexto dos anos 1970-1990? 

2. Quais as características do processo de modernização conservadora no Brasil nos 

anos 1970-1990? 

3. Você demonstra valorizar em seus estudos nos anos 1970 e 1980 uma preocupação 

com os conselhos de fábrica. Por que você acredita que são tão fundamentais para 

um projeto de desenvolvimento nacional-popular? 

4. Como estava posta a questão de um projeto ou de uma Frente Nacional-Popular 

nos anos 1970 e como isso se apresenta no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990? 

5. Você tece fortes críticas ao distanciamento do PCB e de intelectuais da esquerda 

nos anos 1970-90, do movimento operário e sindical de base. Nesse sentido, 

considera que o “vazio da esquerda” foi proporcionado apenas por este aspecto? 

6. Em que sentido os seus estudos sobre americanismo e revolução passiva 

contribuíram para a compreensão da realidade brasileira, principalmente, nos anos 

1970 e 1980? 
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7. Na relação entre Estado e sociedade civil, principalmente, quanto ao movimento 

operário e sindical, você cita a relação entre coerção-consenso. Poderia fornecer 

mais detalhes como isso se deu nos anos 1970 e 1980? 

 

Marco Aurélio Nogueira 

 

Algumas com pequenas alterações, como a transição do PCB para o PT, neste caso do 

PCB para o PMDB, as questões de número 1 (embora haja uma entrevista bem ampla 

fornecida para Gramsci e o Brasil, publicada em novembro de 2008, acredito que faz 

sentido resgatar, pois a até a forma como se conta é distinta...), 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18 e 19 repetem-se para Nogueira.  

 

1. Por que a alternativa última em alguns de seus escritos, retomando o contexto 

político, social e cultural dos anos 1970 e 1980, é a aliança entre o liberalismo 

democrático e a esquerda?  

2. Qual é a sua concepção de reforma do Estado nos anos 1970 e início dos anos 

1990? 

3. Quais são as chaves fundamentais que impedem a tão reiterada reforma do Estado 

brasileiro da chamada nova República? 

4. O jogar as regras do jogo defendido em sua obra As possibilidades da política não 

se restringia apenas à defesa de um projeto democrático formal, às reformas 

institucionais, à socialização da política por meio da esfera da pequena política? 

5. Realizando uma análise comparativa entre a obra As possibilidades da política e 

Um Estado para a sociedade civil, há diferenças sutis quanto à defesa dos 

princípios democráticos e a emancipação dos subalternos? Explique. 

 

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente entre os anos de 2012 e início do 

ano de 2013, apenas a entrevista com Carlos Nelson Coutinho não foi realizada. Conversamos 

de maneira informal e breve no ano de 2011, na Escola Nacional Florestan Fernandes, 

momento em que Carlito ministrava o curso sobre Gramsci e que eu ainda estava 

engatinhando nas leituras. Também a uma devolutiva via correio eletrônico, deste dizendo 

que iria ler o meu projeto e depois encaminharia as suas sugestões. Isso foi mencionado em 

parte deste trabalho.  

Vale ressaltar que, na medida do possível, no que se refere à qualidade da gravação, 

sobretudo, na entrevista com Luiz Werneck Vianna, a qual ficou em parte comprometida, em 

sua transcrição, pelo ruído do ar condicionado e pela memória da presente pesquisadora. 

Porém, houve a tentativa de manter o próprio conteúdo e vocabulário informal de todas as 

entrevistas. 
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Primeira Entrevista, com Marco Aurélio Nogueira, realizada em 25 de setembro 

de 2012. 

 

Michele Castro: Por que a alternativa última em alguns de seus escritos, retomando os 

contextos político social e cultural dos anos 70 e 80, é a aliança entre liberalismo 

democrático e a esquerda? Em que fala você teve uma preocupação com o conteúdo do 

Estado que não se constituiu do ponto de vista admirativo, que teve um carácter bi-frontal, 

que convive nos anos 70 depois volta nos anos 90, contexto do neoliberalismo? 

Marco Aurélio: Posso discutir isso com você de duas maneiras, uma maneira que é bem 

brasileira e outra que é gramsciana, e aí, tentado juntar as duas partes uma terceira que seria 

brasileira-gramsciana. 

O Brasil na minha opinião, e acho que também na visão de várias outras pessoas, é um país 

que teve uma trajetória de modernização de desenvolvimento capitalista muito marcada por 

pelo autoritarismo. Nós tivemos uma experiência de vida republicana de cento e poucos anos, 

dos quais uma boa parte, quer dizer metade, foi marcado pela prevalência do Estado sobre a 

sociedade.  

Se você pegar os primeiros anos da República, a República velha, ali você não precisaria ter o 

autoritarismos do jeito que nós tivemos em depois 30 ou em 64, mas ali você também não 

tinha uma cidadania muito forte, muito expressiva. Estávamos saindo da escravidão 

monarquia, saindo do século XIX, começando a viver a modernização, urbanização, 

industrialização.  

Seja como for, a primeira República foi uma República que sacrificou a cidadania. Depois 

você tem os anos 30 em que praticamente o Estado novo, em 37, que dura mais sete ou oito 

anos e que foi uma ditadura. Depois uma abertura em 45, então em 64 mais uma ditadura que 

foi mais uns 20 anos.  

Então em suma, os cento e poucos anos de vida republicana foram marcados ou pela ditadura 

propriamente dita, ou pela prevalência do Estado sobre a sociedade. Então levando isso aí em 

conta, eu acho que o Brasil tem poucas chances de construir um caminho democrático, em 

que é salvo o melhor juízo, o que interessaria para esquerda (ter um caminho democrático), 

para que ela pudesse realmente disputar a hegemonia com as outras forças.  

O Brasil tem poucas chances de construir um caminho democrático sem o apoio dos liberais 

(liberais democratas). Então eu acho que os liberais que são afinados com democracia são 

companheiros de viagem da esquerda ao longo dessa marcha em direção a uma sociedade 
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democrática, que no meu modo ver ainda está em construção, que se a gente olhar os anos 80, 

os anos 90 e a segunda década do século XXI, percebemos, então, que hoje a democracia está 

mais bem consolidada que nos anos 90, por exemplo.  

Então, dependendo do texto que você pega, a ênfase vai ser maior ou menor com relação a 

isso, mas a hipótese que está por trás é essa que eu acabei de te expor. Quero dizer, os liberais 

desempenham um papel importante em uma sociedade marcada pelo autoritarismo. É um 

papel tão importante que se nós olharmos direito os processos, foram os liberais que 

conduziram as transições no Brasil, não foi?  

As transições que nós tivemos (vamos ficar só com a última), a redemocratização dos anos 80, 

a superação da ditadura de 64, não foi obra da esquerda. Certo? A esquerda subalterna 

naquele processo, subalterna no sentido que não foi ela quem conduziu, quem deu o tom. 

Quem administrou a transição foram os liberais. Foi Tancredo Neves, foi Ulisses Guimarães, 

foram esses caras, não foi o partido comunista... 

M.C.: Até parece que o partido estava se distanciando do da base, né? 

M.A.: Independentemente disso, não foi o PT que conduziu a transição. Vamos deixar os 

comunistas de lado, é uma conversa mais complicada, não foi a esquerda que conduziu, o PT 

foi até contra a Constituinte, não assinou a Constituição. Isso é uma prova que ele perdeu ali, 

que as teses que ele queria colocar na Constituição não pôde ou não conseguiu e então ele (o 

PT) não assinou a Constituição achando que aquilo era uma peça jurídica liberal, burguesa, 

seja lá o que for. Então quem deu o tom da transição de 84 de 85 foram os liberais. E ali 

talvez os liberais em bloco. Talvez os liberais mais conservadores até tenham pesado mais que 

o desejado, digamos assim.  

Então se eu vou fazer uma intervenção intelectual preocupado com a prática política, tenho 

que tentar criar condições para trazer os melhores liberais para o meu lado, não é? Pensando 

em termos táticos, estratégicos políticos, os liberais democráticos são alvo de uma disputa 

importante no Brasil. Eles são disputados pelos conservadores, e eles devem ser disputados 

pela esquerda. Então, talvez essa inclinação que você tenha visto em alguns textos meus tenha 

a ver com isso. Bom, isso é uma forma de responder.  

A outra forma de responder que é um pouco mais abstrata, não tem imediatamente a ver com 

o Brasil. É uma coisa que reportaria diretamente a Gramsci, porque de certo modo esse 

mesmo movimento foi feito na Itália nos anos 30, fim dos anos 20 começo dos anos 30, 

quando ele tentava fazer o mesmo tipo de divisão de separação entre os liberais, quando ele, 

por exemplo, elogiava-o (ele termina o texto sobre a questão meridional elogiando esse cara). 
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É um sujeito com quem ele tinha muitas diferenças, mas que ele considerava um companheiro 

de viajem dos comunistas italianos naquele período, que era um sujeito liberal honesto, um 

liberal blablabá, ele faz um elogio desse cara no último parágrafo do texto A Questão 

Meridional. 

Gramscianamente pensando, não tanto olhando gramscianamente a Itália, tirando o Gramsci e 

transformando-o em um teórico válido para todos os lugares, a visão gramsciana da política é 

uma visão de unidade das posições que estão próximas de unificação, de agregação, não é de 

distinção, separação e tensão. Na dialética gramsciana típica de unificação e problematização 

existe a tensão existe a contradição, mas existe também o desejo de trazer as pessoas, de 

conquistar as pessoas, que de certa forma é a proposta da hegemonia. E o que é a proposta da 

hegemonia? A proposta da hegemonia é de conseguir persuadir, convencer o maior número 

possível de pessoas da validade, do valor, da coerção, do consenso das minhas ideias. Então 

se eu tento pensar em termos gramscianos chego a essa conclusão também.  

Agora é evidente que a essa altura da sua pesquisa você deve saber disso. Você já sabe disso. 

Já me falou aqui que há Gramsci para vários gostos. Gente que vai ver o Gramsci mais pela 

esquerda, mais moderado... E eu tento ver o Gramsci como ele é e até brinco que todo mundo 

quer ver o Gramsci como ele é... O sujeito é objeto de uma disputa. E eu acho que o Gramsci 

como ele é “um Gramsci da construção de consensos”, mais do que “da exacerbação do 

conflito”, ainda que o conflito tenha que ser incluído como elemento da vida de qualquer 

sociedade. Através do conflito também se avança.  

Então eu acho que essa preocupação com os liberais, no caso concreto que me diz respeito, 

tem muito mais a ver com a realidade brasileira do que com o Gramsci, eu acho que é pelo 

fato do Brasil ser uma sociedade cuja modernização foi muito marcada pelo autoritarismo, 

que nós temos que trazer, (digo nós a esquerda democrática), nós temos que trazer os liberais 

para o lado de cá, para o nosso lado porque eles nos ajudam, na medida em que eles são 

favoráveis à democracia. 

M.C.: Esses liberais democráticos no sentido clássico? No sentido da ampliação dos direitos, 

na universalização desses direitos, dessa cidadania que ainda não foi concretizada no Brasil. 

M.A.: Isso mesmo.  

M.C.: Não só o votar, mas ter acesso às condições mínimas de saúde, educação... 

M.A: Isso aí. Veja, a gente sempre tem que ter uma precaução quando a gente fala de liberais 

porque o liberal é uma figura mais complicada do que a esquerda, quando você fala esquerda, 

se pergunta qual esquerda? Pensa mil esquerdas aí... 
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M.C.: Sim. 

M.A.: Qual delas você está falando: de uma mais democrática? De um mais revolucionária? 

De uma que é do Chávez? É do socialdemocrata? De quem é? É complexo, claro que você 

pode resolver isso de “N” formas e quanto mais você está na vida política, por exemplo, mais 

fácil fica a resolução. Você põe um carimbo no seu partido e fala que os outros são de 

esquerda os outros são reformistas, por exemplo, que é uma forma de você denominar de 

“esquerda” apenas o teu pedaço, todos os outros são reformista ou socialdemocratas e, esses 

viram um palavrão, uma ofensa.  

Não sei como está isso aí hoje, mas há uns 20 anos atrás era assim que se resolvia. Foi assim 

que PSOL resolveu ou explicou a saída dele do PT. Eu vou sair do PT porque o PT virou 

reformista.  O PSOL vira então a verdadeira esquerda. E aí se sair outro partido de dentro do 

PSOL vai se fazer provavelmente a mesma coisa. O PSOL virou reformista e eu sou a 

verdadeira esquerda (risos) e por aí vai até sobrar um cara dizendo: 

– Eu que sou o verdadeiro! 

Então se vai ao PSTU, no Partido da Causa Operária. Cada um é mais revolucionário que o 

outro e aquele que não é revolucionário é etiquetado como reformista, socialdemocrata, 

vacilante, dúbio sei lá. O vocabulário pode ir aumentando.  

Com os liberais não é que aconteça a mesma coisa, nós só temos que ter certo cuidado quando 

se refere a eles porque existem muitos tipos de liberais e se você pegar alguém que você 

considera (e diz: – Ah não esse é um verdadeiro liberal!) e for entrevistá-lo pode ser que ele te 

desiluda, pode ser que ele fale algo que você não acha que um verdadeiro liberal deva falar. 

Então é muito escorregadio esse terreno. Então quando você, por exemplo, complica a pauta, 

talvez isso dificulte a qualificação do liberal.  

O que é complicar a pauta? É você colocar na mesa determinadas questões que os liberais têm 

dificuldades de assimilar, você falou aí “diretos sociais”... Isso é difícil para um liberal 

aceitar... 

M.C.: Sim. 

M.A.: Para um liberal decente, para uma pessoa decente, não precisa ser um liberal 

necessariamente, vai conseguir incorporar isso, não pela doutrina, mas pelo efeito prático.  

Quer dizer então que você está em uma sociedade de desgraçados que 80%, 70%, 60%, que 

metade da população vive mal. Como você vai resolver isso aí? Nós vamos continuar mais 

quantas décadas com metade da população abaixo da linha de dignidade? Então uma pessoa 

decente “uma pessoa sensata” vai seguramente concordar que algo precisa ser feito em termos 
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de diretos sociais, quer dizer, não para introduzir ou adotar no Brasil o cada um faz por si, que 

não é necessária a proteção social ou a proteção estatal. Bom, em resumo, se você complica 

muito a agenda é capaz que você não tenha muita facilidade de entendimento com um liberal. 

E aí você vai dizer que ele não é liberal. 

M.A.: Então quem seria um liberal? Têm vários: Tancredo Neves era um liberal, Ulisses 

Guimarães... 

M.C.: E o Brizola? 

M.A.: O Brizola é trabalhista, é outra família, uma família de sindicalismo. Mas também é 

liberal o Raimundo Faoro que foi para o PT. Então você pode dizer aí assim: 

 – Tancredo Neves e Ulisses Guimarães eram liberais de centro, o Raimundo Faoro era um 

liberal de esquerda, todos eles são liberais. Mas o Raimundo Faoro mais para esquerda que os 

outros porque foi para o PT e tal... Se sua agenda é complicada com direitos sociais, com mais 

regulação estatal, com mais intervenção do Estado, seria mais facilmente absorvida pelo 

Faoro do que pelo Tancredo e o Ulisses, mas nem por isso seria correto ou justo dizer: 

 – Ah! O Tancredo e o Ulisses são inimigos e o Faoro é amigo... 

M.C.: Compreendo... 

M.A.: Entende? Eu estou falando só para exemplificar... Teriam vários outros que poderiam 

ser postos na mesa. 

M.C.: Nesse período, quem seria um exemplo de um liberal conservador? 

M.A: Na verdade, no Brasil, quase todo mudo é liberal conservador porque o Brasil é meio 

diferente, não tem uma correspondência muito boa entre posições doutrinárias e posições 

partidárias. Não é como na Inglaterra que você tem um partido conservador em que vão para 

lá os conservadores, liberais de direta ou conservadores mesmo, pessoas que defendem a 

família o direto a propriedade, e sei lá o que mais... São defensores da base constitutiva da 

sociedade, que são refratários à mudança, que acham mudança deve ser feita muito 

lentamente e etc. Esses são conservadores. E também os conservadores não são demônios. 

Tem muitas pessoas que são conservadoras e são boas. Normalmente os padres, por exemplo, 

são conservadores e nem por isso precisam ser justiçados pela revolução, não é? 

Acho que mais problemáticos são os reacionários, digamos assim, os caras que veem a 

esquerda e a democracia como demônios que devem ser destruídos. Esses são mais 

complicados, como a Tradição Família e Propriedade (TFP). Eu pessoalmente, se um dia 

virasse presidente da República, iria propor terminar com a TFP. Eu saberia que eles eram 

meus inimigos porque é uma gente muito complicada, agora os conservadores você tem de 
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todo tipo. Até Maluf é um conservador se você pega aqui em São Paulo. Isso não quer dizer 

que ele seja “venha a nós companheiros!” Mas, ele não é um reacionário, ele é um 

conservador se vale de certas facilidades de comunicação para deixar a população em uma 

posição subalterna, né? Então ele é um tipo de liderança carismática, daquelas que o Gramsci 

chamava de regressista (cesarismo regressista).  

É um César que veio para salvar os mortais, diferente de Lula, por exemplo, que também é 

cesarista, mas é mais progressista, ele quer (acho que sinceramente, apesar de não gostar do 

estilo dele) ele quer libertar as pessoas, quer melhorar a vida das pessoas, quer autonomia, só 

que é uma autonomia que fica travada pelo desejo de que as pessoas se reportem sempre a ele, 

né! Eu diria que é uma autonomia relativa: “Eu quero que você seja autônomo, mas a tua 

autonomia que decide sou eu! Eu sou teu líder, teu chefe, teu etc.”. 

Então os exemplos de conservadores, eu acho que você tem muitos eu acho que é até difícil 

de denominar. Entende? Você tem um cara que foi do PMDB nos anos 50 deputado, Tales 

Ramalho era conservador, mas nem por isso deixou de ter importância no desenvolvimento na 

política do MDB, que acabou sendo importante para o movimento de redemocratização. Por 

exemplo, no Brasil, a democracia cristã que é uma corrente normalmente conservadora no 

mundo, no Brasil se dividiu. Franco Montoro era democrata cristão e foi um cara importante 

na redemocratização, um cara que era de certa forma democrata cristão, mas era liberal 

avançado porque ele governou São Paulo, foi senador durante muito tempo, diferente do 

Eymael, esse que é candidato à prefeitura que também é democrata cristão. É difícil colocar, 

não tem como... 

M.C. De uma forma rígida, né? 

M.A.: Isso. Falar de forma fechada: 

- Esse aqui é um conservador. Assim como você teve Tancredo, Ulisses nem sempre tiveram 

posições avançadas, talvez ali, o Tancredo, o primeiro ministro do Jânio, foi o cara que teve 

certo “flerte” pelo trabalhismo, mas ao mesmo tempo era mineiro, mineiro é mais conservador 

que um carioca, independentemente da política é o jeito de ser, aquela coisa mais cautelosa 

mais assim... São caras que tiveram uma trajetória longa e ao longo da qual eles foram 

mudando um pouco de posição e sendo mais liberais ou menos liberais, e sobreviveram e 

talvez tenha sido por isso que eles sobreviveram à ditadura. 

Nunca a ditadura atingiu o Tancredo ou Ulisses Guimarães, para pegar essas duas pessoas ou 

Franco Montoro. Eles sobreviveram, eles foram políticos militantes durante os 20 anos de 

ditadura de 64, ao passo que várias pessoas de esquerda não foram. Foram perseguidas, 
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impedidas de se candidatar, até foram mortas, foram torturadas, etc... Esses liberais 

sobreviveram até porque eles tiveram uma grande capacidade de adaptação aos novos 

contextos, porque a ideologia deles era menos pesada, vamos dizer assim, do que a da 

esquerda. 

M.C.: Qual é a sua concepção de reforma do Estado nos anos 70, inicio dos de 90? 

M.A: Bom, eu não sei qual é minha concepção dos anos 70 porque eu era muito criança na 

época, o que eu posso te dizer é que reforma de Estado é tema permanente, sempre entra em 

pauta na agenda governamental ou da sociedade. Nos anos 70, no Brasil, pelo fato de se viver 

a ditadura, a questão do Estado entrou de uma determinada maneira, nos anos 90 de outra 

determinada maneira, mas há uma ponte entre os anos 70 e os anos 90. Tanto num momento 

quanto no outro, a ênfase que se deu na reforma de Estado foi a dimensão administrativa. 

Eu acho que seria também justo pensar na dimensão mais propriamente política, que foi assim 

o elemento que eu tentei colocar em discussão nos anos 90, principalmente pensando no 

governo Collor. Esse livro aqui saiu mais ou menos em 94, se não me engano, ele sai em 98 

As Possibilidades da política, que estava no começo do governo do Fernando Henrique, o 

governo do Fernando Henrique começa em 96, não é?  

Em resumo, o livro é muito mais voltado contra o Collor do que contra o Fernando Henrique. 

“Voltado contra” é até uma força de expressão. Ele está muito mais interessado em dialogar 

com a agenda do Collor, tanto que tem um capítulo sobre o Collor, né? Não tem um capítulo 

sobre o Fernando Henrique, até um pouco na introdução, ele está mais preocupado com a 

agenda neoliberal, porque o Collor foi o cara que introduziu a agenda nos anos 90 não pelo 

brilho dele, mas porque as circunstâncias deram a ele uma proposição de reforma de Estado 

que sobreviveu aos anos 90, e talvez tenha sobrevivido até mais, tenha entrado no século XXI 

mesmo, ainda esteja talvez referenciando a discussão ou a não discussão da reforma de 

Estado. 

Então o que fizeram nos anos 70? Nos anos 70 fizeram uma tentativa, digamos assim, de 

dinamizar o Estado para as atividades de desenvolvimento, e a grande tônica dos anos 70 foi a 

desburocratização, como eles imaginaram a desburocratização, isso os militares, quem 

dinamizou isso foi o cara que também poderia ser estudado, Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão 

era um economista, um administrador, não sei direto o que ele era... Eu te falo porque eu 

conversei algumas vezes com ele e eu fiz uma revista sobre desburocratização em que eu 

conversei, entrevistei-o, e ele é um cara que você “conversava na boa”, com ele não tinha 

grandes problemas, ele não era um soldado dos militares.  
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Ele era um cara que estava preocupado com desenvolvimento, com o progresso, com a 

distribuição de renda. Só que ele não tinha voz ativa no governo, ele estava lá cuidando da 

desburocratização, ele era ministro da desburocratização, criaram até um ministério para fazer 

isso. Como eles imaginaram fazer isso, e fizeram, criando uma série de agências e instituições 

vinculadas ao Estado, mas com liberdade de atuação. De certa forma eles fizeram uma 

terceirização de atividades no âmbito do próprio Estado, eles criaram as fundações, então 

criaram fundações para tudo quanto é lado. Isso na verdade começou nos anos 60 e aos 

poucos e foi indo e entrou nos anos 70, então todas essa fundações que você conhece hoje, a 

EDUCAR, SEADE estou falando aqui em São Paulo, se for pensar em Brasília seria a mesma 

coisa, a FUNDAP, a Fundação Carlos Chagas e algumas outras aí, foram criadas nesse 

processo de reforma do Estado.  

Então você cria as fundações, dá um pouco mais de liberdade de ação a elas, o que quer dizer 

que elas podem contratar sem ser pelos concursos públicos, podem pagar salários melhores 

que no Estado, não tem tanto que se submeter a licitações e concorrências, então agiriam mais 

rapidamente, com mais velocidade, essa foi a reforma do Estado dos anos 70. Não houve 

muito mais coisa que isso. Foi uma a atentiva de oxigenar o aparelho de Estado pela via de 

criação de fundações e órgãos com maior liberdade de ação. 

Nos anos 90 (essa é a ponte...) nos anos 90 você também tem isso, só que você tem mais que 

isso, não tem só isso. Nos anos 90, começando com Collor, passando pelo Fernando Henrique 

e seguindo em frente, você tem primeiro uma forma de Estado entendida como um 

enxugamento do Estado no plano dos recursos humanos. Então o Collor, por exemplo, 

colocou a “indisponibilidade” 100 mil funcionários públicos. Em “indisponibilidade” quer 

dizer sem ser demitido. Como eu não posso te demitir, como existe um estatuto que não 

permite você fica em casa, entende? 

A indisponibilidade foi isso, uma coisa insana. Quer dizer: vocês ficam aí em casa que não dá 

para vocês trabalharem (risos) e quem fica, fica em casa recebendo, e dormindo (risos). Ah! 

Eu também quero, desde que não fale mal de mim, porque falam mal, porque você está sendo 

colocado em indisponibilidade, porque você não trabalha, você é um imprestável. Aí vem um 

monte de adjetivos que desqualificaram essas pessoas, não deu para ser aceito.  

Por um lado teve isso, por outro lado a reforma do Estado dos anos 90 privatizou. Os militares 

não. Então olhando assim, a reforma de Estado dos anos 90 foi até um pouco pior do que a 

dos anos 70 porque, ao privatizar...quer dizer, a privatização dos anos 90 seguiu a mesma 

cartilha: vamos privatizar porque no mercado a gente tem mais dinamismo, né?. As empresas 
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de mercado farão melhor o que o Estado não está conseguindo fazer, então privatizam tudo. 

Aí é uma questão de se avaliar o quanto isso foi bom ou mal. 

Eu acho que houve acertos e houve erros também. E particularmente a privatização dos anos 

90 (ou seja, um dos elementos chave para reforma do Estado dos anos 90) acabou por tirar do 

Estado capacidade de regulação, sobretudo de preços para o consumidor. Tentaram 

compensar isso pelas vias das agências reguladoras, então eles privatizaram tudo. Aí criaram a 

ANATEL, ANAEL, “ANA não sei das quantas...”. Que são as agências de regulação.  

Mas é diferente: uma coisa é você ter uma empresa de telefonia e fixar o preço do telefone 

para as pessoas (as tarifas), outra coisa é você privatizar tudo e deixar que as empresas 

concorram e, portanto ofereçam vários preços para o consumidor, e você como consumidor 

nunca vai saber se você está comparando bem, se o serviço e o preço são mais em conta, se o 

VIVO é melhor que o da TIM, que o da OI... Então a gente fica que nem barata tonta, 

mudando de uma para outra em busca do melhor preço, sem saber se é o melhor preço. Elas 

não te facilitam a vida, pelo menos comigo, eu pelo menos agora cheguei à conclusão: não 

mudo, mas vocês me roubem, mas ao mesmo tempo me deixem em paz! (risos). Não vou ficar 

perdendo tempo com vocês porque ganhar dez reais no mês não vai resolver a minha vida.  

Então fizeram isso e criaram as agências para regular, mas parece-me não estar funcionando 

muito bem, porque pelo número de reclamações (é muito alto!), tem uma série de coisas que 

também demonstram que a população não está propriamente satisfeita, mas ao mesmo tempo 

parece ter sido verdadeira, porque se não tivessem entrado as empresas no regime de 

competição nós ainda estaríamos na era do telefone fixo. Pelo fato de terem entrado essas 

coisas, explodiu! E hoje todo mundo pode e tem um telefone, só não tem telefone quem não 

quer, porque não custa mais tão caro como antes (pesquisas dizem que tem mais telefones que 

população no Brasil), porque tem gente que tem dois ou três, etc.  

Então parece ser verdade, ser razoável, que a privatização no caso da telefonia facilitou a 

aquisição de telefone, tornou acessível, modernizou as redes que precisavam para criação de 

mais linhas de telefone e assim por diante, um balanço disso aí é bastante polêmico, né?. Mas 

seja como for isso, foi uma marca da reforma do Estado, então desse ponto de vista, se nos 

anos 70 tivemos uma reforma “meio” pequena, sobretudo, porque a ditadura usou 

intensivamente o Estado, ela foi “hiperestatista”.   

Nos anos 90 a gente vai ter uma reforma de Estado que não prossegue, mas que usa a prática 

da terceirização, só que amplia isso com a privatização e com uma reforma, um ajuste no 

âmbito das pessoas, no número de funcionários, e no modo que os funcionários são 
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gerenciados no âmbito do Estado. Então eu não sei como chegar a uma conclusão a esse 

respeito, entende? Quer dizer: não é que eu não saiba que a dos anos 70 não afetou 

significativamente e a dos anos 90 afetou para o bem e para o mal, né? Então não é que a 

gente tenha que rejeitar a reforma dos anos 90, né? Eu não a rejeitei, eu só sempre falei que 

ela era insatisfatória porque não considerava propriamente a dimensão política do Estado e 

que em algumas partes dela, ela demonizava o funcionário público. Você descarregar a culpa 

pelo mau desempenho das agências públicas no funcionário público, isso estaria errado. 

M.C.: Eu tenho uma impressão de que o senhor quer dizer... Que você “joga mais tinta 

nisso”, no sentido de mostrar que há até uma subordinação político-econômica no começo 

dos anos 90... 

M.A.: Ah! Sem dúvida! Mas aí não é uma questão só de reforma do Estado... 

M.C.: Não, mas passa por ela. Por uma necessidade, você diz, de politização e repolitização... 

M.A.: Então no fundo você tem a transição ou a passagem da ditadura para democracia que 

conteve uma vertente econômica forte, por dois motivos básicos: uma que já estava posta na 

mesa a questão da inflação, temos que resolver a inflação e de fato era um problema. E 

segundo, a questão do desenvolvimento, temos que fazer o país crescer para distribuir renda, 

que é uma tese que vem de 64 e não é que seja uma tese da ditadura, é uma tese de todos os 

governos, todo governo vai fazer como o Delfim Neto, que foi ministro da fazenda, e disse: 

“temos que fazer o bolo crescer para distribuir”, certo? 

Se eu disser que Guido Mantega agora não está fazendo é bobagem, também está fazendo, 

todos fazem, porque é assim que é a vida. É claro que o Delfim Neto era cínico, o Guido 

Mantega não é, é um cara legal, ele não vai falar desse jeito. O Delfim Neto falava porque ele 

tinha 20 generais atrás dele e se alguém não gostasse acabava morto, né? Agora a situação é 

diferente... 

Então essa questão do desenvolvimento está posta, e ela de alguma maneira, também 

impulsionou a passagem para democracia. A passagem para democracia não foi apenas uma 

conquista de liberdades civis e políticas, foi também conquista de condições para se fazer um 

desenvolvimento mais rápido, melhor, que distribuísse mais renda, que fosse mais social, 

vamos dizer assim, tanto que a nova República, que o governo Sarney faz é o “plano Real”, 

(acho que era o Plano Cruzado, o Real é do Fernando Henrique), que é uma interversão 

pesada na economia para tentar segurar a inflação e criar condições para um desenvolvimento 

melhor, mais rápido, etc. Não deu certo...aquilo voltou para o Collor com um plano que não 

me lembro agora o nome, mas que sequestrou a poupança das pessoas, e tinha tudo, 
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indexadores, (se você for pesquisar isso vai encontrar de tudo, né?), até chegar no plano Real 

do Fernando Henrique, que conseguiu domar a inflação e o país está vivendo... Porque o país 

está vivendo essa política econômica? Porque ela deu certo nessa parte, e essa parte durante 

décadas foi um grande problema para o Brasil, a parte da inflação: Como desenvolver sem 

criar inflação? 

Então eu acho que em parte, ou boa parte, a captura da política pela economia se deveu a isso. 

Se a política foi subalternizada era porque a questão da economia, ou seja, da inflação e do 

desenvolvimento eram fortes demais. Entende?  

Em segundo lugar a política foi subalternizada porque ela teve poucos sujeitos organizados de 

forma competente, (poucos partidos competentes digamos assim) poucas associações no 

geral, pouca sociedade civil competente, para falar em termos gramscianos. Com uma 

sociedade civil pouco competente foi mais fácil à economia ditar as regras e com os partidos 

que nós tivemos... Porque nós nunca tivemos partidos muito bons, nem o PT quando era 

jovem, vigoroso era muito bom, ele era ruim por um motivo, agora ele é ruim por outro 

motivo, mudaram os motivos, mas a “ruindade” permaneceu. Estou falando ruindade entre 

aspas que se fosse o caso eu precisaria qualificar isso, para você não sair por aí falando que eu 

estou falando mal do PT, não estou falando mal de ninguém... 

M.C.: Qual é o problema que você percebe nos partidos de esquerda? Pegamos o caso do 

PCB, do PT... 

M.A.: Bom, o caso do PCB é um caso mais de hospício, é um caso mais grave, né? (risos)... 

que ali, sei lá... Eu acho que o caso do PCB é um caso de como se fala isso, quando uma coisa 

fica velha.  

M.C.: Anacrônica? 

M.A.: Isso! É um caso de anacronismo! O PCB perdeu a noção de tempo, perdeu em parte 

porque os dirigentes não souberam entender o Brasil que estava se formando nos 80 e 90, e 

em parte porque o Brasil que se formou nos 80 e 90 foi mais seduzido pelo PT do que por 

propostas comunistas, ou seja, o tipo de classe operária, de classe média, de juventude que 

surgiram nos anos 90 não foram atraídos pelo PCB, porque eram sociologicamente diferentes 

e porque o PBC não teve uma mensagem, vamos dizer, assim suficientemente sedutora. Então 

eu acho que o PCB perdeu a capacidade de interpretação e de interpelação da sociedade e por 

esses dois motivos que evidentemente precisaria de muita conversa para serem entendidos. 

O PT é um caso curioso... Eu se tivesse energia, até estudaria agora esse aspecto, nessa 

questão aí. Porque emerge? Ele nasce de um partido radical, nos procedimentos, não nos 
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pensamentos, porque o PT nunca se proclamou comunista, socialista. Ele sempre era um 

partido de trabalhadores, mas era radical nos procedimentos, um radicalismo digamos assim... 

Muito retórico. 

As intervenções do PT eram sempre muito enfáticas, e o comportamento dos petistas era 

sempre imediatamente a greve, isso nos anos 80 quando o partido surgiu... Quando foi?  

M.C.: 82. 

M.A.: Então atravessou a década de 80 assim, chegou até 84, 85 assim, com esse fervor, essa 

combatividade. Nos anos 80, digo 84, 85... O PT percebeu que a possibilidade que ele tinha 

de chegar à presidência exigia uma reformulação dos discursos e dos procedimentos e se 

adotou no partido uma política de modificação da cultura petista que acabou sendo bem 

sucedida e essa modificação, digamos assim, foi a de diminuir a combatividade do PT.  

Então o PT atravessou os anos 80 radical, como eu falei e em 94, 95 ele reformulou o 

discurso. A “Carta aos Brasileiros”, a do Lula, por exemplo, (e o Lula chegou à presidência 

em 98, não é isso?). 

M.C.: 2002/2003. 

M.A.: ...ele se tornou presidente em 2002/2003. Então, depois da reformulação o PT ainda 

passou mais oito anos para chegar até a população, né? “Agora nós não somos mais radicais, 

nós queremos governar...” (discurso do PT).  

E eu acho que o que falta aí nos partidos por aí, é uma maior comunicação entre a cúpula e as 

bases. Os partidos brasileiros se tornaram partidos de cúpulas e com isso perderam, digamos 

assim, enraizamentos sociais e, ao perderem enraizamento social acabaram ficando menos 

representativos à sociedade. Eu acho que esse é o grande defeito deles, é como se eles 

tivessem definido que sistema político não tem a ver com a sociedade e uma coisa deles: eles 

atuam no sistema político e nós cidadãos atuamos na sociedade. Entre sistema político e 

sociedade tem uma relação de quatro em quatro anos que se chama “eleições”. Depois disso 

as coisas voltam ao patamar anterior, o patamar de sempre, os partidos ficar no sistema 

político e nós cidadãos ficamos na sociedade e não têm tantas ligações tantas relações, eu 

acho que esse é o grande problema dos partidos, entende?... Uma deficiência de articulação 

político-social. De articulação entre o Estado e a sociedade civil, eles não fazem isso e é para 

isso que eles existem.  

Os partidos não são donos do Estado e do sistema político, eles são “verbos de ligação” e eles 

não estão conseguindo fazer esse papel e ao não fazer esse papel eles perdem legitimidade, as 

pessoas passam a não ligar muito para eles, achar que eles não são importantes. Até certo 
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ponto eles não são mesmo, e eles não politizam a sociedade e eu acho que esse é o grande 

defeito. Agora partido, cada um experimentou esse defeito de um jeito diferente: acho que o 

PCB, pela via do anacronismo ficou velho, não conseguiu entender o que estava acontecendo, 

o PT por um distanciamento de suas ideologias (que é uma coisa complicada que deve ser 

combatida) e o resto eu nem considero como partido, nem o PCB, eu na verdade, nem sei 

mais o que é partido ou não. Mas eu não posso dizer que o PMDB é um partido, ou o PRB do 

candidato a prefeito aí é um partido, o PSDB, entende? Eles são núcleos de pessoas 

importantes que controlam espaços de um sistema político.  

M.C.: Eu tinha preparado umas perguntas gerais, justamente pesando nisso. Tem algumas 

mais específicas e umas mais diretas, então já que entramos nessa questão dos partidos, 

quando você se filiou ao PCB? E como você analisa sua participação dentro do partido? 

M.A.: Como eu analiso tem a ver com a minha entrada no partido. Eu entrei para o partido 

por volta de 76, 77... Em uma época complicada do partido que tinha muita gente presa. 

Então, aquele momento de entrada foi muito suave porque não dava para por a cara muito 

para fora, então a gente formava pequenos grupos de pessoas que se limitavam a discutir o 

marxismo. Era o caso de núcleos intelectuais que a gente matinha na expectativa de que um 

dia mudasse, para que um dia a gente pudesse atuar, quero dizer, não era na expectativa de (a 

gente imaginava...) estar fazendo algo para acelerar a redemocratização. Depois, logo depois 

disso em 78, posso escrever aqui? Penso melhor quando eu escrevo... 

M.C.: Pode claro!  

M.A.: Em 78 o partido começa a se organizar de fato em São Paulo. Por que em 78? Porque 

tinha várias pessoas presas em 75... 75 é um ano chave para o partido comunista porque várias 

pessoas do partido estavam sendo presas torturadas... É o ano do Herzog. Então em todos os 

núcleos que existiam do PCB em São Paulo (acho que no Brasil) foi mais ou menos assim 

também, mas eu só posso te dizer por São Paulo porque foi onde vivi.  

Em 75, os núcleos de partidos que existiam foram dissolvidos. Em 78 os caras que estavam 

presos foram soltos e alguns dos que saíram, começaram atuar de novo para reorganizar o 

partido. A começar pelo Davi Capistrano Filho que é cara que vai ter o papel mais importante 

nessa operação aqui e, então, em 78 eu passo a ser membro oficial junto com outras pessoas. 

E nós passamos atuar não só com discussões, mas também com formações de pessoas, de 

jovens, estudantes e coisas assim. Então, a data no que me diz respeito é 78.  

Em 79 eu vou para comissão de direção do partido (me convidam para ir para lá...), ou 

secretariado de direção do partido..., não me lembro direito mais dos nomes certos que 
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adotavam. Era como se fosse o diretório estadual do partido e dentro do diretório tinha um 

núcleo de 10 pessoas que eram os que se reuniam frequentemente para pensar nas coisas e 

disseminar isso para o resto dos companheiros e então em 79 eu vou para comissão de direção 

do partido. Qual era mesmo a outra parte da pergunta? 

M.C.: Como você analisa sua participação? 

M.A.: Então minha participação, posso te dizer assim, aqui ela passa a ser efetiva e então em 

79, 80 tem a Voz da Unidade. Na Voz da Unidade minha participação passa a ser 

essencialíssima, eu vou praticamente viver dentro do jornal. Os anos 80, 81 que vão ser os 

dois que eu vou me envolver ali, inclusive no segundo ano virei editor chefe do jornal, e isso 

vai até 83. Em 83 eu saio do partido, eu e toda uma série de pessoas que estavam ali. Em um 

grupo nós saímos do partido, mas não saímos necessariamente contra o partido para fundar 

outro partido.  

A revista Presença, por exemplo, surge aqui, mas não é uma revista do PCB. (...) Nós não 

somos uma dissidência típica no sentido que o PSOL é contra o PT, por exemplo. Era uma 

tentativa de manter viva uma perspectiva de organização do partido que eu poderia chamar, 

digamos assim, “uma fase democratização e renovação do partido”. Então, o que eu fiz nesses 

quatro anos que eu militei de fato foi brigar em função disso: democratizar e renovar no 

sentido de fazer circular novas ideias, quebrar certos dogmas, paradigmas que eram vigentes 

no interior do partido, e isso teve um momento forte no Voz da Unidade, porque o Voz foi 

uma criação dessa direção estadual do partido que em 80-81 acabou sendo disputada pelo 

comitê central do partido. 

Foi por isso que nós brigamos, porque a ideia esquemática era assim: “Nós fizemos um jornal, 

aí vocês que estavam no exterior chegam e querem controlar tudo em nome de um Comitê 

Central que sequer existe, né? Nós temos um partido organizado em São Paulo, vocês não 

sabem se tem isso no Brasil, então deixem a gente trabalhar que mais para frente a gente vê o 

que acontece, né? Mas isso é muito fácil de falar e muito difícil de fazer, e no dia-a-dia as 

tensões foram aumentando e nós achamos por bem sair do partido, e cada um foi tentar seguir 

sua vida, alguns foram para o PT, outros foram para lugar nenhum, como eu que fiquei 

"despartidário".  

M.C.: Mas você não manteve um vínculo com o PMDB só de diálogo? 

M.A.: Não, nós todos tínhamos vínculo com o PMDB. O PCB sempre atuou dentro do 

PMDB, mas não era no sentido assim de assumir cargos, né? E eu no que me diz respeito, 

nunca tive como, por exemplo, o Goldman. O Goldman era um cara que todo mundo saia, que 
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fazia parte do partidão, mas ele era do partidão e com passar do tempo ele foi ficando mais do 

PMDB. Ele foi saindo da vida do PCB e ficando mesmo com um quadro do PMDB até 

porque ele tinha mandatos, tinha cargos. Ele falava com a direção do PMDB e foi indo né? 

Depois, mais para frente, ele foi para o PSDB onde ele se encontra até hoje.  

Então, algumas pessoas em 85-86 foram para o PT. Foram mesmo! O próprio Davi morreu no 

PT!  E outros que trabalharam com ele ficaram por ali, e estão lá até hoje e outro entre os 

quais eu me enquadro... não estão em partido nenhum. Nós ficamos independentes, digamos 

assim, tentado manter uma identidade até onde isso era possível, mas sem vínculos 

partidários. Hoje eu me considero uma pessoa “apartidária”. Tem gente que me vê como um 

cara ligado ao PPS, tem gente que vê ligado ao PSDB ou ligado ao PMDB e eu não estou nem 

aí, eu me considero um independente. 

M.C.: Faz análise da conjuntura... Eu percebi (pelo blog) eu andei dando uma olhada, 

análise de conjuntura, não é se afiliando a esse ou aquele... 

M.A.: Eu me posiciono assim se eu tiver que fazer campanha para o Serra, por conta que ele 

está enfrentado o Russomano (por exemplo), eu farei sem nenhum constrangimento, ou para o 

Haddad, Idem... Ou (entende?) é independente do rigoroso, até onde é possível falar em rigor 

na política dentro do sentido rigoroso da palavra. Mas, outras pessoas do núcleo paulista do 

PCB foram para outros lugares assim como de outros núcleos. Se você for falar com o 

Werneck, ele provavelmente vai te contar algo dessa história do Rio de Janeiro ou mais do 

Comitê Central do partido, que eram quase todos do Comitê Central, a grande maioria no Rio 

de Janeiro, então os cariocas tinham um contato com os dirigentes centrais do partido, muito 

mais intenso que nós, né? 

Sempre tiveram é uma das características que diferenciam “esses” (os comunistas paulistas, 

dos comunistas do Rio). O Carlos Nelson (se você tivesse tido a oportunidade de falar com 

ele), ele também te contaria isso de uma maneira diferente do Werneck porque embora eles, 

fossem da mesma matriz, eles eram vertentes diferentes da mesma matriz, não era a mesma 

coisa. 

Era assim... Inclusive você pode pegar essa matriz aqui: “democratização e renovação” do 

PCB. Em alguns lugares ela é chamada de eurocomunista (neocomunista é tanta coisa 

também...). Se você pegar esse obituário que fez o Globo (quer ver como o Carlos Nelson é, 

saiu uma matéria sobre o ele nesse jornal?) saiu também no JB aqui: 

– Refletiu o ponto mais alto do enfoque eurocomunista no Brasil. 



149 
 

Mas antes, em algum lugar, eles comentam que ele foi do grupo Armênio Guedes. Eu não sei 

se foi aqui, de repente não foi aqui. Mas foi uma expressão que, se você for pesquisar isso 

você encontrará. 

M.C.: Essa expressão remete ao Berlinguer não é? E também traz a ideia de uma democracia 

progressiva que o Palmiro Togliatti aborda, né? 

M.A.: Você tem muitas coisas. Primeiro valeria lembrar que isso tem que ser separado, outra 

que são duas coisas diferentes. Primeiro: qual grupo? Armênio Guedes? Armênio Guedes está 

vivo, mas acho que não vai dar para você entrevistá-lo porque ele é muito velho e está muito 

doente, acho que ele está com 90 e poucos anos. E Armênio Guedes era uma pessoa do 

Comitê Central que sempre dialogou com essas pessoas democratas e renovadoras e sempre 

foi um cara que cuidou de revistas do partido comunista, é uma pessoa adorável, todo mundo 

gosta do Armênio. Ele é muito afável, muito amigo, pensa muito bem, não é um cara de 

dogmas. Então houve muita identificação desse grupo de democratas com o Armênio, mas 

não era um grupo propriamente. 

“Armênio Guedes”, esse grupo nunca existiu, e o grupo eurocomunista foi uma adjetivação 

fácil, entende? Quando nós em São Paulo e no Rio começamos a atuar com o objetivo de 

querer redemocratizar e renovar o partido, o eurocomunismo estava no auge. Então 

identificaram uma coisa na outra, mas nós nunca nos apresentamos como eurocomunistas, 

quer dizer, eu estou falando em “nós” e até parece que eu tenho representação (risos), mas eu 

nunca me apresentei como eurocomunista que é uma coisa, digamos, de imprensa.  

M.C.: É um termo que começa no jornal, né? 

M.A.: É. É um termo que começa no jornal. Então os eurocomunistas (que na verdade o que 

eu acho que nos define é isso daqui: democracia e renovação no âmbito do PCB...), 

“eurocomunismo” foi uma etiqueta que colaram na gente, porque estava na moda o 

eurocomunismo na Europa, com o partido comunista italiano, espanhol... Então era fácil para 

impressa identificá-la: estão aqui os eurocomunistas, né?. 

No fundo, era o mesmo tipo de movimento, mas “era e não era...” Porque eurocomunismo 

está aqui “EURO”, né? “Comunismo adaptado à Europa”. Nós, na melhor da hipótese 

seríamos “brasileiros comunistas”, nós queríamos um comunismo adaptado ao Brasil, 

democrático e renovador.  

M.C.: Certo. 

M.A.: Se você pegar as teses do eurocomunismo, eu acredito que muitas delas estavam 

presentes na nossa discussão, como essa que você falou: a ideia da democracia progressiva, a 
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ideia de partidos que fossem independes de Moscou. Você tem que considerar que isso aqui é 

antes da queda do Muro, então os soviéticos eram um problema para os comunistas. Você é 

muito jovem ainda, você não tem ideia do que foi isso (risos) estou falando e nem sei se você 

sabe do que estou falando... 

M.C.: Me conta. 

Isso aqui foi uma coisa muito complicada para quem não viveu o período. Os soviéticos eram 

um fator porque os soviéticos financiavam os partidos comunistas. Até por isso e, por serem 

governantes da União Soviética, eles eram uma espécie de chefes dos partidos comunistas e 

nós achávamos que isso não tinha nada a ver, nem o financiamento, muito menos a chefia. 

Não é porque os soviéticos acham que eu vou ter que fazer uma coisa que eu acho que está 

errado, o que não tem a ver com a realidade brasileira, ou no caso italianos e espanhóis, com a 

realidade europeia. 

M.C.: E isso está relacionado à crítica que vocês fazem a Terceira Internacional, né? 

M.A.: É, porque a Terceira Internacional é comandada pelos soviéticos, então, a crítica a 

Terceira Internacional era em boa medida uma crítica aos soviéticos. 

M.C.: Essa renovação e essa democratização também não eram uma forma de culturalmente, 

não só uma renovação no interior do partido, mas culturalmente, trazer outros elementos 

para pensar a realidade brasileira e se contrapor a isso do ponto de vista das produções? 

M.A.: A hora que você põe “renovação”, você põe tudo. Renovar significa não ter mais 

dogmas, renovar significa ter outras teorias além do marxismo, renovar significa não ter o 

secretário geral como farol da humanidade (o que ele diz que tenho que seguir...), renovar 

significa autonomia intelectual, né? Então significa tudo, o que você quiser incluir você pode 

na ideia de renovação. 

M.C.: Que outros autores você falou fora do âmbito do marxismo? 

M.A: Ora, por exemplo, vamos pegar o Carlos Nelson que foi um leitor Satre, certo? Ele 

trouxe o Satre para o âmbito comunista. Não é que ele trouxe, (eu estou colando muita 

responsabilidade no Carlos Nelson e eventualmente forçando uma crítica a ele), mas não é 

que trouxe o Satre considerava de esquerda comunista só que ele era um existencialista e, 

entre o existencialismo e o marxismo tem um mundo, entre os caras da Escola de Frankfurt o 

Walter Benjamin, o Leandro Konder que é outro intelectual do Rio de Janeiro, ele sempre 

trouxe o Walter Benjamin, né? O Habermas... 

Então ao dialogar com outros autores, não é que você vai adotar a perspectiva deles, mas que 

você vai introduzi-los em uma discursão a respeito da coisa. Esse meu livro, se não me 
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engano, até o Leandro Konder fala, até aqui a leitura atenta de Gramsci e Bobbio, aberto a 

sugestões de Guedes, Bauman, Beck, Freud e Habermas e etc. que é um pouco essa 

perspectiva. Não preciso me sentir como um traidor porque eu leio Gramsci, porque eu leio 

Habermas em um partido comunista, ou qualquer que seja, são autores que têm o que dizer, 

que podem ser incorporados a nossa cultura, a cultura de esquerda, mesmo que não sejam 

comunistas marxistas, né?,  

Então na ideia de renovação estava uma ideia de combate, a perspectiva de combate de 

autossuficiência do marxismo. O marxismo não é autossuficiente, ele precisa de outros 

autores para se completar, entende? Ele não viu tudo, os marxistas não são gênios, só são 

marxistas, então em algumas coisas eles foram muitos bons, são muito bons, em outras não 

são. Então nessas que eles não são tão bons eles precisam de outros autores, né? Ainda mais 

em um mundo que a gente vive hoje em que sai um livro por minuto ou um ensaio por 

minuto, aí os marxistas vão ficar lendo só os marxistas? Não dá, né? Eu acho que não dá. 

M.C.: É um pouco a gente ser ignorante, né?  

É, com certeza, você acaba ficando ignorante, mas muitas pessoas acabam optando por só ler 

os marxistas por uma questão de fé: “eu acredito que só os marxistas vão me dizer a verdade, 

então eu só os leio”. 

– Weber é um canalha, é um corrupto, burguês, pequeno burguês, etc. Então eu só vou ler os 

combatentes, os que não são combatentes não prestam. 

M.C.: Eu te fiz um pergunta a respeito disso, que em vários de seus artigos, também Werneck 

e Carlos Nelson, há essa perspectiva e o diálogo com outros autores. Porque, por exemplo, 

esses autores são tão fundamentais, o Gramsci, o Lukács ou se chamarmos de marxistas 

ocidentais? Depois a gente se aprofunda mais no Gramsci, em outro momento... 

M.A.: “Os marxistas ocidentais”, porque até onde me consta, só existe marxismo ocidental, 

não existe “marxismo oriental” (estou falando assim meio ironicamente, mas é verdade...). 

Quem são os outros? Lênin? Estamos falando de Lênin? Ele é oriental? Eu não sei se existe 

algum marxista oriental, quem que é Trotsky? Quem? De quem se trata? 

M.C.: Certo... (risos).  

M.A.: Lucáks era húngaro não era oriental, né? Bom, isso é uma brincadeira, porque quando 

se fala dos marxistas ocidentais, não se está falando de maneira geográfica, está se falando de 

marxistas que sejam mais eurocomunistas. E aí vamos dizer assim que você vai obter várias 

respostas para essa pergunta, não tem uma única e justa resposta, você vai receber várias. Para 

mim é porque eles chegaram mais longe que os outros, tanto em termos de que eles foram 



152 
 

mais fundo no terreno social, (longe nesse sentido), tanto no sentido dos efeitos de certas 

transformações como no âmbito das sociedades industriais.  

Eu não preciso de muito esforço para pegar o Gramsci e usá-lo para interpretar o Brasil. Para 

pegar o Lenin e o Trotsky eu preciso de um pouco mais de esforço. Gramsci é mais flexível 

para mim, porque ele é mais profundo na análise que diz respeito às sociedades industriais. Se 

eu quiser um autor mais profundo no sentido de preparação de uma revolução, coisa que eu 

não estou particularmente interessado em fazer, aí eu tenho que ler Lênin.  

– Escuta, preciso de um manual para preparar uma revolução... 

– Vai ler o Lênin cara! O Lênin vai te dar elementos! 

O Gramsci vai te dar capacidade analítica, ele vai te dar instrumentos de análise, vai te dar 

elementos de preparação para revolução também, mas o Lênin fez a revolução, Trotsky fez a 

revolução, então se o problema é esse, vamos ler Trotsky e Lênin, certo? Não tenho nada 

contra. Então eu acho que essa coisa do marxismo ocidental pode ser vista por esse ângulo. 

 Vamos olhar: não é geograficamente que nós estamos discutindo porque se for, a coisa fica 

muito confusa. Se olhar geograficamente falando envolve uma coisa que tem a ver com as 

armas revolucionárias? Então não tem diferença porque eu concordo que Lênin e Trotsky 

sejam mais adequados para preparar uma revolução do que Gramsci, mas Gramsci é melhor 

para se entender o mundo, e como eu acredito pessoalmente que seja possível fazer uma 

revolução sem entender o mundo eu vou ler Gramsci e vou trabalhar com ele. Mas essa é uma 

frase forte e provocativa. 

M.C.: O diálogo com esses autores, principalmente com Gramsci, parece que foi norteador 

para a revista Temas quanto posteriormente para a revista Presença, do ponto de vista 

prático-estratégico quanto ponto de vista teórico. O que esses autores contribuíram foi um 

ponto de partida para essas revistas? 

M.A.: Eu acho que é um pouco difícil da gente fazer uma aproximação entre o pensamento 

desses autores e Gramsci, particularmente com essas publicações porque todas elas ou pelo 

menos essas que você mencionou aí (a Voz Unidade, a Temas e a Presença) foram revistas 

plurais em termos de pensamento. Elas reuniram pessoas que tinham referências teóricas 

distintas. Não eram todos gramscianos. 

Agora eu acho que elas podem ser interpretadas como revistas que cumpriram uma função 

gramsciana, elas não tiveram uma orientação gramsciana, porque elas não podiam ter isso, 

justamente porque elas eram plurais. Elas eram dirigidas por todo tipo de pessoas que tinha lá 
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lá na Voz Unidade: gramscianos, leninistas, sovietistas...tinha de tudo. Não eram todos 

gramscianos, assim como na Temas, assim como na Presença e isso é uma coisa. 

A outra coisa é olhar a revista do ponto de vista do efeito ou dos objetivos que elas 

pretendiam e aí eu acho que dá para falar. Essas publicações tiveram um efeito gramsciano. 

Qual é o efeito gramsciano? É o efeito de formação de quadros. Ainda que elas não tenham 

sido, o jornal não foi concebido assim porque o era um jornal do partido que se dedica a criar 

condições de ser um veículo para criar condições de ser um pensamento, uma análise de 

conjuntura minimamente compartilhada dentro do partido e é ao mesmo tempo um veículo de 

persuasão dos que não são comunistas de orientação, dos simpatizantes, digamos assim, do 

partido comunista. 

A minha mãe lia o jornal do partido comunista e a minha mãe não era comunista. Para várias 

pessoas eu dava o jornal ou vendia o jornal, pessoas que não tinham nada a ver com o partido 

comunista, mas que liam e achavam alguma coisa ali e etc., e isso também era gramsciano: a 

ideia de ter as revistas ou os jornais como veículos que vão unir os comunistas, os membros 

de um partido e ao mesmo tempo dar a eles uma ferramenta de convencimento ou de 

educação dos que estão fora do partido, até mesmo se for esse o caso, o jornal pode ser uma 

via de acesso da pessoa que está fora para dentro do partido.  

Então, eu colocaria desse jeito, eu acho que essas publicações não tiveram uma concepção 

gramsciana, mas elas podem ser analisadas como tendo tido um efeito gramsciano. 

M.C.: Mas desde o projeto inicial já era pensado isso ou não? Essa análise é deste momento? 

M.A.: Essa é uma análise que “é desse momento”. Digamos, agora eu tenho uma dose maior 

de clareza sobre isso, mas eu acho, tentando voltar atrás e pensando bem, acho que também se 

cogitava isso. No caso do jornal do partido, era explícito justamente porque era um jornal de 

partido, mas a revista Temas, que antecede o jornal, né? A revista Temas, acho que o primeiro 

número é de 75, então ela é pré-partido, ela está em uma fase anterior ao partido, e ela se 

complica justamente quando o partido aparece, porque uma parte das pessoas da revista 

estava ali e então começam a achar que ela deveria ser mais do partido. Outras começam a 

achar que deveria ser menos, houve certa discussão e a revista foi perdendo força. Em 80 ela 

acaba. 

M.C.: São dois projetos diferentes?  Por que me pareceu que a Temas se encerrou em 80 e 

depois ela se torna a Presença? 



154 
 

M.A.: Não. Não tem nada a ver. São três propostas completamente diferentes. Olha, você 

pega aqui em 74-75 até 78, que nós éramos, vamos chamar assim, “militantes intelectuais”, 

“militantes marxistas”, éramos um grupo... 

M.C.: Podemos chamar de intelectuais orgânicos? 

M.A.: Pode, mas éramos militantes marxistas ou intelectuais orgânicos sem partido, o partido 

para nós era um expectativa, o partido não existia, o que existia era a repressão, então a gente 

só tinha a notícia de comunistas presos, não tinha partido, não tinha contato, se eu quisesse 

entrar no partido comunista, eu não podia porque o partido simplesmente não existia, então 

era essa a nossa condição aqui.  

Isso foi 74, 75 esticando um pouco até 78 com algumas oscilações, uma pessoa conhecia a 

outra, um militante que sabia de alguma coisa, mas como núcleo nós podíamos ser 

qualificados assim: “militantes marxistas sem partido” e esse grupo é que vai criar a revista 

Temas. A revista Temas nasce por iniciativa dessas pessoas, que é o Gildo Marçal, eu, o Raul 

que é o editor dono da editora que traz o Chasin e o Nelson Werneck Sodré. Esse é o grupo 

que vai fazer a revista, e a revista vai com esse núcleo aqui até o número (sei lá...) seis ou sete 

não me lembro agora.  

No número sete ou oito, é mais provável que seja o oito, no número oito, esse núcleo editorial 

se expande então o número deve sair por volta de 1979, deve ser mais ou menos assim... eu só 

tiraria a dúvida tendo os números na mão, não confio totalmente na minha memória com 

relação a data.  

Em 79 já existe o partido, o partido já está recriado, então aqui já tem uma primeira divisão 

que Chasin sai do Brasil, tem um desentendimento no Comitê Editorial. Não sai praticamente 

da revista (sai! porque ele vai trabalhar fora do Brasil...) e aí nós dividimos isso aqui, e acho 

que ficamos eu e o Gildo como editores da revista e ampliamos o núcleo editorial que passa a 

ter um monte de gente. 

No início ele não era assim, depois ele passa a ser assim, e esse monte de gente, esse núcleo 

expandido, já tem a ver um pouco com recriação do partido. Não são só pessoas do partido 

que estão ali, tem várias que você vai ali olhar e não tem nada a ver com o partido (eu posso 

depois te contar quem é quem), mas tem vários que são também, que são companheiros do 

partido que atuam na área intelectual, professores universitários etc., que vão ser incorporados 

a revista porque compram a ideia de ter uma revista como a Temas.  

Mas em 79, eu e o Gildo começamos a sair da revista Temas porque a gente estava muito 

envolvido no partido. Eu já estava na direção do partido e porque no momento subsequente 
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nós vamos começar a preparar a Voz da Unidade, né?. Então em 1980 tem a Voz da Unidade 

que é uma coisa completamente diferente da Temas e assim como a Presença, não tem uma 

relação de continuidade. 

M.C.: Aí vocês saem e a Temas deixa de existir né? 

M.A.: Nós saímos muito suavemente. Eu acho que a revista ainda dura mais dois números e 

chega até o número 10 se não me engano, e eu acho que ainda no último número, eu e o Gildo 

ainda postamos como editores... (Acho, precisaria olhar isso).  

Pode ser que o Gildo foi editor do primeiro número do Voz da Unidade, então talvez ele tenha 

saído antes do expediente da revista Temas, mas de qualquer maneira, ficando ou não ficando, 

nos dois últimos números da revista Temas, eu e o Gildo já não temos mais tanta participação, 

porque a gente já está no Voz da Unidade. Aí nós ficamos no Voz da Unidade dois anos, 80 e 

81. O Gildo fica em 80 aí ele sai e eu ainda continuo em 81, aí em 81 eu saio também. No 

jornal “continuo um pouco”, também no partido tocando as coisas de São Paulo, mas não 

estou mais como editor, nem escrevo mais no jornal e em 83 a gente sai do partido, logo 

depois de um congresso que teve no final de 82. Nós saímos e aí que vai ser criada a revista 

Presença por esse grupo que sai do partido, mas não é por todos. O Gildo, por exemplo, não 

está mais na revista Presença, acho que uma parte do Rio também não está.  

M.A.: Tem várias pessoas do Rio que não estão.  

M.C.: Tem algumas pessoas que vão escrevendo, mas não são de participar ativamente como 

vocês (Você, Leandro, Werneck e, em menor proporção, Carlos Nelson)? 

M.A.: E isso aqui é uma coisa mais ligada com esse projeto, a revista Temas é mais ligada 

com isso aqui, militantes marxistas. Não sei se ficou claro para você... 

M.C.: Ficou... ficou... 

M.A.: A revista Temas é uma revista de marxistas, não é de membro do partido comunista, 

mesmo que nós do núcleo original fôssemos todos interessados em partido comunista, não era 

isso que nos uníamos, nós queríamos um tipo de peça de resistência... 

– Não vamos deixar os marxistas silenciarem (porque era difícil esse momento), então vamos 

publicar coisas de marxistas, vamos manter em circulação... 

M.C.: Tendo em vista a conjuntura, gente morrendo, gente sendo presa, o partido não existe? 

M.A.: Tinha também uma questão relacionada às vertentes principais do pensamento, 

sobretudo sociológico, tratável ao marxismo, tanto que você vai achar lá várias coisas contra a 

USP, contra isso contra aquilo. O que a gente queria era resistir... 
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– Não vem come esse papo de marxismo acabou porque nós estamos aqui! Então esse é o 

projeto da Temas. O projeto da Voz da Unidade é o projeto do partido. E o projeto da revista 

Presença é o projeto desses renovadores do PCB, que saíram do PCB. 

M.C.: E continua depois na revista, na revista Presença? 

M.A.: Continua, a revista Presença teve 20 números. Sei lá não me lembro... 

M.C.: Ela foi até 1992, cada ano teve cerca de dois ou três volumes... 

M.A.: E teve período que eu fui editor, teve período que o Milton foi, teve período que a 

Maria Alice, que era uma moça do Rio, teve vezes que eu fiquei fora, como em 84 e em 85 eu 

fiquei fora do Brasil, eu fiquei na Itália onde eu virei mais gramsciano ainda. 

M.C.: De onde veio o nome Presença? Essas... 

M.A.: Não sei. Não sei te dizer, eu acho que veio, não lembro não sei te dizer como chegamos 

a esse nome. Eu acho que foi um pouco a tentativa de mostrar que: 

– Olha, nós saímos do partido, mas nós estamos presentes. Estamos aqui fazendo discussão, 

acho que foi essa a ideia. 

M.C.: Sobre a reforma, quais são as chaves fundamentais que impedem a reforma do Estado 

brasileiro na chamada Nova República? Pois você mostra que essa reforma não se 

concretiza, a reforma no sentido democrático, a reforma no sentido de ampliação da 

cidadania... 

M.A.: Olha, eu acho que a grande trava da República foi que ela teria que compor múltiplos 

interesses para terminar a obra de superação da ditadura, então nessa composição de vários 

interesses houve uma espécie de diminuição do ímpeto reformador dela. Se ela tentasse 

reformar muita coisa, acabaria promovendo muitas dissidências na base de apoio desse 

movimento democratizante. E ao mesmo tempo foi a falta de operadores mais qualificados 

pela esquerda, vamos dizer assim, porque a ideia de você ter uma democratização mais 

profunda no âmbito do movimento de democratização dependia de sujeitos qualificados para 

fazer isso e a esquerda, de certa maneira, não foi.  

Não conseguiu, porque o PT se colocou fora disso, e quem se colocou no processo, não teve 

força suficiente. Ou não quis também né? Ou teve força ou não quis, por entender que se 

forçasse muito, simplesmente espantaria muitos liberais do movimento, e os liberais eram 

importantes no movimento. 

M.C.: O "jogar as regras do jogo" defendido em Possibilidades da Política, não se recendia 

apenas a defesa de um apoio de um projeto democrático formal, as reformas institucionais a 

socialização da política por meio da esfera da pequena política? 
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M.A.: Poderia... Qualquer movimento que você faz contém sempre um risco disso que você 

falou: socializar a política pela pequena política, vamos dizer assim. Mas até onde me lembro 

da era nos anos 90, anos 80, anos 90, valia a pena correr esse risco porque se não corresse, 

você poderia correr um risco maior, que era o do estancamento, o da estagnação. Existia o 

risco, mas era um risco que valia a pena. 

M.C.: Ou uma estratégia né? 

M.A.: É exatamente. 

M.C.: Realizando uma análise comparativa entre as obras Possibilidades da Política e a 

obra Um Estado para a Sociedade Civil, há diferenças sutis quanto à defesa dos 

princípios democráticos e emancipação dos subalternos? Eu fiquei com essa impressão... 

M.A.: Você está falando isso e quer que eu te diga?  

M.C.: É... 

M.A.: Não acho que há diferenças sutis, eu acho que há diferenças mesmo. Porque entre 

um livro e outro tem 10 anos de distância. E a vida brasileira mudou nesses 10 anos e 

mudou no meu entendimento para melhor. Eu acho que aquilo que de certa maneira é 

falado como uma expectativa, as possibilidades da política em boa medida se confirmou.  

Se fez política de 1998 a 2004 quando sai outro líder a sociedade fez política, então eu 

acho que melhorou, e eu acho que as diferenças que você chama de “sutis”, que não acho 

que elas são sutis, eu acho que elas são substantivas. Olha, por exemplo, um aumento 

expressivo da participação, né?. Então, de certa maneira há um alargamento da política, 

uma ampliação. Nesse, sentido tanto das personagens que fazem política da população, 

como dos espaços em que se atua... Em 1998 não tinha orçamento participativo, em 2004 

você tem, por exemplo, a ideia de gestão participativa (ela é forte em 2004, mas ela não é 

forte em 98...). 

M.C.: Na sociedade civil você acha que há um avanço? 

M.A.: Eu acho que há um avanço. É isso aí mesmo. Eu acho que há uma politização que 

contaminou mais a sociedade civil, o que pode não ser suficiente, mas em comparação 

coma década anterior é expressiva. Então talvez aí a “sutileza”, o “sutil” é que houve um 

avanço, mas que ao mesmo tempo o avanço não é suficiente, ele precisa ter mais avanço 

ainda. 

M.C.: Você defende a concepção gramsciana de que o Estado desempenha um papel de 

educador embora considere que este também represente uma forma de dominação e, 
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portanto, de opressão. Porque em seus estudos, além desses fatores indicados, há uma 

forte centralidade no Estado? 

M.A.: Bom, é você que está me falando isso né? (risos) 

M.C.: É o que eu percebi... 

M.A.: Que há uma forte centralidade no Estado (em parte pelo que você falou o Estado é 

um educador, em uma sociedade muito fragmentada, muito dividida em classes, grupos) 

e, sobretudo, na última fase da nossa sociedade muito individualizada, eu tenho uma 

espécie de obsessão teórica que é de saber quem é vai colocar ordem na bagunça.  

A sociedade no capitalismo é estruturalmente dividida em classes e com o tempo essa 

divisão de classes vai se aprofundando, classes, grupos, frações de grupos etc., no mundo 

que nós vivemos hoje, quero dizer no século XXI, essa divisão se profundou porque a 

vida forçou esse aprofundamento. Então hoje você não tem só grupos, há indivíduos 

também, cada um pensa e age conforme sua cabeça, e minha obsessão é saber quem vai 

botar ordem no caos, e eu não consigo ver outra figura que não seja o Estado. 

Agora é complicado imaginar que o Estado faça isso de modo autoritário. Complicado 

não, seria uma tragédia se ele de modo autoritário, fundamentalista, fizesse isso. Então, 

assim: 

– A partir de hoje todo mundo tem que andar com a roupa tal, ou ser da religião Católica 

Apostólica Romana, torce para o Corinthians...(risos) a partir de decretos lei, né? Seria uma 

tragédia. Eu não considero ter concluído de maneira satisfatória isso, minha resposta, eu ainda 

acho que é insatisfatória. Como é que nós vamos colocar ordem no caos? Nós vamos unificar 

essa sociedade muito fragmentada, por isso que meu livro de 2004 se chama Um Estado para 

a sociedade civil. Eu não acredito que só a sociedade civil possa fazer isso, eu não aceito essa 

tese, até porque eu como gramsciano creio que a sociedade é um personagem dentro do 

Estado, então se eu falo de sociedade civil eu estou falando de Estado. 

M.C.: Tem um livro do Burgos sobre os gramscianos argentinos, sobre o grupo da 

revista Passado y Presente, que pareciam não se entender como tal. O grupo Presença 

se entedia como um grupo? Do ponto de vista da unidade, do ponto de vista da 

formulação de propostas? Por exemplo, a revista Presença de 84 tem um volume em que 

vocês estão falando muito parecido nas tintas sobre a transição, são seus, do Werneck e 

do Carlos Nelson... 

M.A.: Olha Michele, eu acho bom você falar com o Werneck e ele vai dar a posição dele. 

Mas eu acho que uma parte do grupo queria ser um grupo. O que eu quero dizer é que 
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uma parte das pessoas que estavam envolvidas na revista Presença queria ser um grupo, 

mas uma parte não queria. 

M.C.: Vocês três queriam... Ou não dá para afirmar isso? 

M.A.: Eu acho que nós queríamos, mas eu não tenho tanta certeza disso. Mas ser um 

grupo quer dizer, ser conjunto de pessoas interessadas no poder em âmbito de um partido 

ou ser um partido, isso eu não sei se nós queríamos. Nós precisaríamos começar uma 

conversa sobre isso que vai acontecer em outro dia, definindo melhor a ideia de grupo. 

Porque dependendo da ideia de grupo, eu responderia “não” a tua pergunta. 

– Vocês querem ir a um congresso do partido comunista como uma chapa e ganhar? 

 – Não! 

 – Vocês querem ser um embrião de um novo partido? 

– Não! 

M.C.: Um grupo de intelectuais? 

M.A.: Um grupo de intelectuais aí eu acho que a gente queria, mas aí, além de nós três, 

talvez você tivesse que incluir outras pessoas e acho que têm várias ali que queriam e 

caras que não queriam. 

M.C.: Não dá para saber, entre vocês quem é que tocou mais esse projeto Presença, na 

Temas fica mais claro, na Presença já não fica claro... 

M.A.: É verdade... é que na Presença, além de ter durado mais tempo a revista, ela durou 

oito anos, houve mais gente envolvida desde o início e, portanto, uma maior mudança de 

direção, até por uma questão de democracia: 

– Não vamos deixar sempre o mesmo. Ou por estafa... 

– Vamos trocar porque esse cara não aguenta mais fazer. Fazer uma revista dá muito 

trabalho. Não sei se você participa daquela?  

M.C.: Da pós-graduação? A Pensata? Sim. 

M.A.: Então você sabe que uma revista dá muito trabalho, e uma revista de alma política 

dá mais trabalho ainda, porque você tem uma pauta, a pauta é conjuntural, 

inevitavelmente tem que bater na conjuntura, na realidade do momento, então é mais 

difícil ainda. Então eu acho que é por isso que a revista teve tantas direções: porque 

cansava. Quem comandava a revista ficava estressado depois de um ano, três anos, e 

também porque era necessário revisar, né? Porque cansávamos. Nós falávamos: 

“Democracia! Renovação”... então, vamos praticar! 

Michele Castro: Me fale da sua trajetória acadêmica, intelectual, profissão... 
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Obs. Uma parte dessa entrevista foi transcrita literalmente para o capítulo de número dois, 

momento em que Marco Aurélio Nogueira discorre em seu relato sobre a sua trajetória 

acadêmica. 

 

Segunda Entrevista, com Luiz Werneck Vianna, realizada em 08 de outubro de 2012. 

 

Michele Castro: Me fale de sua trajetória acadêmica, intelectual, profissional... 

Luiz Jorge Werneck Vianna: Isso você encontra na revista Ciência, na revista do jornal da 

PUC-RJ e em uma entrevista na Casa Rui Barbosa recente, esqueci o nome... Veja também no 

meu Currículo Lattes... 

M.C.: Sobre sua trajetória partidária, quando e por que você se filiou ao PCB? 

L.J.W.V.: Eu me filiei em 60, embora eu tivesse uma visão comunista já muito definida 

desde adolescente. Enfim, a questão social naquela época tinha uma força muito grande. O 

suicídio de Getúlio tinha traumatizado a nossa geração, e havia toda uma sinalização no 

sentido de que o mundo que estava posto diante de nós era passível de uma intervenção 

favorável a mudanças... Enfim... 

M.C.: Mas tem uma data precisa ou aproximada? 

L.J.W.V.: A visão comunista veio da adolescência, das minhas leituras, do que a minha 

geração vivia. Fomos arrebatados por esse processo crescente de democratização do nosso 

país, com a emergência de autores subalternos, afirmação do país no se refere ao projeto de 

nação, acho que tem haver com Getúlio, Juscelino, tempos de ISEB, Centro Popular de 

Cultura... foram milhares de fermentações de ideias que pegaram a minha geração, atuaram 

muito forte sobre ela.  

E minha geração dentro desse caldo de cultura foi se orientando, e boa parte dessa jovem 

inteligência procurou o caminho do partido comunista, que parecia ser mais consequente para 

a realização daquelas mudanças que todos nós acreditávamos. Eram as circunstâncias do 

mundo que nós levaram (...) o socialismo se impondo na União Soviética, no Leste Europeu, a 

grande inteligência europeia toda ela inclinada ao marxismo, na França, na Itália (de certo 

modo também na Inglaterra), esses grandes intelectuais exerciam uma enorme influencia 

sobre nós. Havia o mercado de Brecht no teatro, o Cinema Mudo, o cinema de Eisenstein e 

tudo isso criou um sistema de referência muito forte. Nós fomos interpretando esses novos 

sinais de algum modo criando um caminho para nós. Acrescenta-se o Centro popular de 
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cultura, a Bossa Nova está de certo modo articulada a isso e toda uma nova inteligência de 

adesão comunista que surgiu e que também soube ser capaz de se articular em uma nova 

inteligência do tipo Dias Gomes, Nelson Werneck que foram intelectuais de esquerda, que 

sinalizaram para os mais jovens, no meu caso, um caminho e patrocinavam ou chancelaram 

experiências.  

O Centro Popular de Cultura foi muito bafejado por esses grandes intelectuais que muitos 

antecediam Vinícius de Moraes. Então a minha experiência se ateve a essa marca, não foi uma 

descoberta no ar ou uma descoberta individual. Foi um movimento geracional “aqui” nesse 

mundo subdesenvolvido brasileiro! Foi uma geração que gerava muitos intelectuais, os quais 

foram estudando e tentado estabelecer mediações, criando suas histórias com base nesse pano 

de fundo que não era só nosso, brasileiro, mas transcendia a nós, né? 

Wittgenstein, Brecht e Satre foram grandes personagens que exerciam um grande fascínio em 

todo mundo.  

M.C.: Quando e por quais motivos você se desfilou do PCB? 

L.J.W.V.: Passaram-se anos, muito tempo, que quando bem faziam o que eu situei em 64, 

nessa altura, tinham se desfeito. E internacionalmente também as coisas tinham mudado 

significativamente. Vivenciando a resistência contra o regime militar me integrou no partido 

comunista e depois na medida em que essa resistência avançava, um indicador forte foi às 

eleições de 1974. Eu fui muito importante na época no trabalho sobre a elite de São Paulo e 

nas eleições do Senado.  

Nós então começamos a desenvolver determinadas concepções que começavam ser “a de 

sentir na política comunista oficial e, sobretudo, começamos a ser presentes, (ou mais 

presentes!), a partir das lutas pelas liberdades civis e públicas, que a questão da democracia se 

tornou uma questão crucial. Com base nesse tema fomos criando uma identidade nova no 

partido comunista que foi aos poucos se encrespando... Encrespando até que isso nós levou, 

não a um rompimento propriamente dito (isso não ocorreu), mas a um abandono dessas 

crenças. 

Para que essa trajetória toda fosse realizada, no curso dos anos 70, a leitura de Gramsci, a 

influência de Gramsci foi central. Gramsci consistiu para nós, daquela geração de não tão 

jovens comunistas, numa verdadeira renovação; na abertura de novos caminhos de se fazer 

política, de interpretar o país a partir de outras categorias, de outro ângulo, de outras 

perspectivas. Gramsci, assim, foi decisivo para que nós assumíssemos uma luta que não 

tínhamos com a direção do partido comunista, que atuava de uma forma muito estreita, muito 
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burocrática... Enfim serviu para nós como uma escola, uma âncora, uma fonte de descobertas 

de novas criações. 

M.C.: Mas não tem uma data? Porque a Presença, ela começa (...) os primeiros volumes são 

de 83, 84 vai até 92... 

L.J.W.V.: Foi depois da dissolução da Voz da Unidade, porque antes da Presença teve a Voz 

da Unidade, que foi protagonizada por intelectuais que tinham permanecido no país, que 

tinham formulado uma concepção de política diversa da oficial. Ainda, muito acertados, esses 

intelectuais, pela nova situação mundial, especialmente pela baixa capacidade de atração que 

o mundo do Socialismo Real estava exercendo do ponto de vista prático. 

M.C.: Sim.  

L.J.W.V. Criamos a Voz, David Capistrano teve um papel muito importante, era um pouco 

mais jovem que boa parte de nós e estava em constante contato com a sua geração. A Voz da 

Unidade foi recebida de maneira muito favorável nessa cultura comunista ou grupo comunista 

da época. Ela foi penalizada pela política repressiva, terrorista, que durante muito tempo, 

explodia as bancas de jornais, que vendiam o Voz da Unidade e isso tudo, evidentemente, 

afetou o jornal. Você tem o jornal?  Você teve acesso ao jornal? 

M.C.: Eu vi alguns exemplares no CEDEM... 

L.J.W.V.: Eu participei do jornal até o número 50, 51 e a partir daí, por falta de recursos, nós 

não tivemos como manter sozinhos o jornal. A direção do partido se apropriou dele, 

instalando verdadeiros delegados no interior do jornal, que fez com que nós nos afastássemos 

e o jornal acabasse. Para que nós chegássemos a essa situação de dependência, de penúria do 

jornal, foi crucial uma ação direta da política repressiva da época.  

Nós tínhamos organizado uma grande festa em São Paulo (eu me lembro da reunião) no 

parque do Ibirapuera nos moldes das festas do L’Unità, jornal de expressão do Partido 

Comunista Italiano. Era uma tentativa de trazer para cá a experiência deles, era uma festa com 

barraquinhas, com pequenos espetáculos, era uma festa de massa com a qual nós esperávamos 

contar com recursos, que podiam garantir a permanência do jornal. Tudo combinado fomos 

para o Ibirapuera e encontramos tudo barrado, a festa foi proibida e esse foi o principal 

boicote. 

M.C.: Pelos discordantes no interior do partido ou pelo regime? 

L.J.W.V.: Pelo regime. E a partir daí nós ficamos sem recursos próprios e enfraquecidos 

diante da direção do partido que a essa altura tinha retornado do exílio. Porque esse grupo 
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teve seu núcleo principal formado aqui no Brasil, então o foco da direção está no exílio, 

favoreceu e muito no sentido de criar um espaço de liberdade para nós que atuávamos aqui. 

Agora esse grupo interno que fazia parte dessa resistência democrática estava por sua vez em 

articulação com uma fração de comunistas intelectuais que estavam no exílio: Carlos Nelson, 

Leandro Konder (...), que foi muito importante em todo esse processo da impressa comunista 

da época, porque redigia a impressa comunista lá em Paris e foi um fracasso por essas razões: 

a direção do partido sentada em cima da redação do jornal, a experiência frustrou-se, então 

pensou-se então em fazer uma revista, a Presença.  

A Presença tinha essa tentativa de resgatar o que havia sido frustrado com fim da Voz da 

Unidade. Mas logo a base original se “esfarelou” porque uma boa parte dela resolveu pela 

adesão ao PT, partido que então se formava, tal como David Capistrano. E a Presença foi o 

pessoal que se recusou a fazer esse movimento e, continuou procurando agir em oposição à 

direção do Partido Comunista Brasileiro, no sentido de desequilibrar o estado de coisas 

existentes, para que a gente pudesse ter posições mais fortes. Isso culminou em pouca coisa e 

a revista atuou apenas na batalha das ideias e, isso está registrado em seus dezessete volumes. 

M.C.: Eu não cheguei a ter esses dados e me surgiu essa dúvida no momento da pesquisa, ao 

ler suas produções e os artigos que você produziu na própria Presença: se você entrou em 

algum outro partido, se contribuiu de alguma forma com outro partido? 

L.J.W.V.: Não... Não. 

M.C.: Então na pesquisa que eu realizei no CEBEM na UNESP, que fica na Praça da Sé, eu 

achei poucos artigos, alguns de Marco Aurélio Nogueira assinando panfletos, e os que eu 

coletei que pegavam o período-foco eu não achei nenhum artigo que você produziu... 

L.J.W.V.: Mas como não? Da Presença você não achou nada? 

M.C.: Da Presença sim. Da Voz que não, eu queria saber de que maneira você contribuiu? 

L.J.W.V.: Eu escrevi bastante no jornal. 

M.C.: Vou tentar ver desde os primeiros então... 

L.J.W.V.: Escrevi bastante. 

M.C.: Porque eu fiz aqui até um mapeamento. 

L.J.W.V.: Talvez eu tenha sido o colunista mais frequente da Voz da Unidade. Tem inclusive 

um artigo famoso sobre uma greve e a postura dos metalúrgicos do PT, não lembro do título 

do artigo (...). 

M.C.: Tem dois documentos que estavam que também de certa forma foram usados 

Liberalismo e Sindicato Brasil, que estava no arquivo do México e veio para cá em que você 
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fala sobre o sindicato, do distanciamento do partido da base. Mesmo título de sua tese de 

doutorado... 

L.J.W.V.: Nos cinquenta primeiros volumes da Voz da Unidade há escritos meus. Inclusive 

na preparação dos debates, acerca do sétimo congresso. 

M.C.: Mas em um livro que é uma coletânea de artigos sobre os gramscianos argentinos que 

é o Gramsci e a América Latina. Vocês três: você, o Carlos Nelson e o Marco Aurélio tecem 

algumas críticas ao marxismo da Terceira Internacional, colocando até a necessidade de 

outros autores, aquilo que os italianos podem chamar de um recorte geográfico, mas um 

recorte de produção das ideias do Marxismo Ocidental, na perspectiva de Perry Anderson, 

resgatar outros autores, principalmente o Gramsci... 

O Gramsci, fundamentalmente, para a compreensão do Brasil nesse período dos anos 70 até 

início dos anos 90 é um caminho de diálogo para uma crítica ao Marxismo da Terceira 

Internacional por uma questão de disputa no interior do partido ou representa, também, uma 

tentativa de renovação das estratégias de luta para a construção da democracia e uma 

renovação do ponto de vista cultural da esquerda? 

L.J.W.V.: Foi fundamentalmente uma nova concepção de estratégia de luta, de resistência; 

centrada na dimensão da cultura, no problema da hegemonia, na valorização das intuições 

democráticas. Um grande marco dessa relação foi o artigo do Carlos Nelson, A democracia 

como valor universal, de 1978/1979, que representa bem a nossa plataforma de pensamento 

na época. É claro que esse se espelha fortemente ou fomos inspirados em comunistas italianos 

da época.  

Desse modo, nós fomos designamos pejorativamente como “Eurocomunistas brasileiros” e 

era uma forma inclusive de conter os debates da cena política e de ironizá-los. Foi necessário 

isso terminar de forma tão primária dentro do partido, e eles ficaram afetando e tentado ter as 

nossas funções. É o caso do PPS e a fundação de outros partidos no cenário, é o caso do PT, 

do PSOL... 

M.C.: O diálogo, principalmente com Antônio Gramsci, foi fundamental para suas 

produções.  

L.J.W.V.: O Milton Lahuerta você conhece? 

M.C.: Conheço... 

L.J.W.V.: Ele deve ter, ou qualquer um da época deve ter. Caso você não ache, entre em 

contato novamente comigo que eu vou arrumar esse material para você. 
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M.C.: O projeto Revista Presença representou uma continuidade para revista Temas de 

Ciências Humana ou não? Ou implicou em outras perspectivas, como a mudança de nome? 

L.J.W.V.: Nada. Temas era marxiana e a Presença gramsciana. 

M.C.: E o nome Presença? 

L.J.W.V.: Não. Não me lembro. Ele veio pronto de São Paulo, ela ficou em abandono, e eu 

me apropriei da revista para o Rio de Janeiro, né? 

M.C.: Eu percebi que tem uma mudança no Conselho Editorial, né? No Conselho Executivo, 

né? Mas você foi uma figura central na Presença.  

L.J.W.V.: Não leve isso muito a sério não. Houve mudanças sim, mas muita gente foi lá, mas 

se posicionava de forma retórica, mas tudo bem é uma informação que você tem que registrar 

e se atentar. 

M.C.: Sim. De acordo com suas produções, “revolução passiva” o binômio “americanismo-

fordismo” e “hegemonia” são conceitos e/ou categorias mais centrais em suas obras. Quais 

outros você considera serem relevantes para compreensão da realidade brasileira dos anos 

70 até início dos anos 90? 

L.J.W.V.: Das coisas que andei escrevendo há muito referência à Gramsci e os estudos sobre 

esse avançou muito. Embora eu não seja habermasiano stricto sensu também foi relevante 

como objeto de estudo, inclusive para reafirmar ou confirmar a linha pela qual eu vinha 

atuando, pensando e refletindo: a importância do Brasil, dos procedimentos democráticos, na 

mudança social; pensar na mudança social a partir do aprofundamento progressivo e constante 

da política. 

M.C.: O grupo pertencente à revista Presença (de maior vínculo): Você, Carlos Nelson, 

Marcos Aurélio Nogueira se sentiam coesos em termos de afinidade teórica, atuação política 

e também em relação à defesa da ideia democrática no processo de transição? 

L.J.W.V.: No que se refere a essa questão, sim. Mas Marcos Aurélio e Carlos Nelson nesse 

período tinham muito pouco diálogo, muito pouco mesmo. O grupo de atuação na Presença 

que mantinha um maior diálogo envolvia o Carvalho, Lahuerta, entre outros articulantes. 

M.C.: Havia produções do Carlos Nelson e Marcos Aurélio Nogueira, mas não que essas 

produções fossem debatidas amplamente entre vocês? 

L.J.W.V.: Não. Inclusive o Marcos Aurélio ficou muito descrente de qualquer caminho 

partidário e um pouco mais a frente o Leandro Konder e o Carlos Nelson faz a opção de 

entrarem no PT, não me lembro da data... 

M.C.: Acho que foi em 83... por aí, não tem uma precisão... 
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L.J.W.V.: Então fica estabelecido um afastamento muito grande, e eu sempre fiquei resistente 

a essa aproximação com o PT. 

M.C.: Mas também quanto a concepção de partido, tinha certa afinidade, não era um grupo 

em que a questão era exclusivamente a de disputar o partido? 

L.J.W.V.: Não. Nós seguimos outro caminho. O Nelson já tinha saído para o PT, e agora 

ficou solto. O intuito era o de participar da batalha das ideias, como se dizia, e, se possível, 

manter alguma interação no mundo das coisas concretas, no sentido de aumentar o número de 

candidatos que sairiam em defesa da Constituinte e da formulação da Constituição de 1988. 

M.C.: Certo. Qual é a relação que vocês percebem nesse período entre democracia e 

socialismo? 

L.J.W.V.: Na hora da transição havia caminhos dos comunistas tradicionais, dirigentes do 

PCB, que na luta contra o regime, contra o exílio, defendia um tipo de indução mais avançada 

para suprir um sistema de aliança mais estreito, Prestes era um grande defensor dessa 

concepção, mas também se isola. E a posição hegemônica em São Paulo foi a de conduzir a 

luta pela conquista de uma estratégica nacional larga, passando pela valorização da questão “a 

nação versus imperialismo”.  

Nessa parte nós discordávamos, nós vínhamos de uma frente ampla em que incluía os liberais 

e não pensávamos em uma dupla com regime controlando, mas em um caminho de lutas 

continuadas, progressivas. Isso está em evidência nos artigos, da Presença, da Voz, isso era o 

que marcava a nossa posição. A perspectiva de que o Estado de liberdades civis havia um 

espaço, que nunca havia antes e ambiciosas promessas de realização de reformas... 

M.C.: Um de seus focos de estudo foi justamente a fábrica e movimento operário sindical, 

principalmente nos anos 30. Como você caracteriza esses fatores no contexto dos anos 

70/90? 

L.J.W.V.: O movimento operário foi decisivo nos anos 70, no final dos anos 70 com 

sindicalismo, e aí trazendo um novo elenco de questões, sobretudo a autonomia dos 

sindicatos, a CLT... vieram muito fortes: o boom do sindicalismo em movimentos 

reivindicatórios, por exemplo, não é ao acaso que um sindicalista do Brasil tenha se tornado 

um presidente da República. 

M.C.: Por que você utiliza o termo “modernização conservadora” para caracterizar o Brasil 

dos anos 70/90, já que há uma polêmica em relação ao termo? 

L.J.W.V.: Isso é uma coisa de literatura, bibliografia, de Barrigton More Jr. Eu ativei essa 

categoria ao lado da via prussiana do desenvolvimento capitalista de Lênin, está em 
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Liberalismo e Sindicato no Brasil, chamando atenção para a transição, para o papel do Estado, 

para o atraso da sociedade brasileira, para a articulação entre os agrários e o novo 

empresariado, que contribuiu para o impacto de uma modernização conservadora, toda a 

articulação de forças pretéritas e forças modernas, e que essa imposição reteve a política tendo 

um impacto conservador. É nesse sentido, que o caso italiano serviu como um importante 

exemplo na época. 

M.C.: O Risorgimento? 

L.J.W.V.: Sim, nesse e na questão regional. 

M.C.: Você demonstra valorizar em seus estudos dos anos 90 e 80 uma preocupação com os 

conselhos de fábrica. Por que você acredita que sejam tão fundamentais para um projeto 

nacional popular? 

L.J.W.V.: Me veio a tona a atuação do PT. O novo sindicalismo do PT veio cheio de ideias 

novas, orientados para a ruptura, logo depois confirmou toda a pressão sindical, e nesse 

passado, nessa hora primitiva, o PT de formação foi evocar a experiência da esquerda 

europeia, no começo das primeiras décadas do século XX, principalmente o movimento 

operário e sindical, dessa maneira como eles leram Gramsci foi o Gramsci dos conselhos 

Turin. 

M.C.: Como estava posta a questão de um projeto ou de uma frente nacional popular nos 

anos 70? E como isso se apresenta no final dos anos 80, início dos anos 90? 

L.J.W.V.: A frente nacional popular (esse termo nacional vai cedendo terreno...). Eu 

claramente observava no interior do partido, pessoas de ideias novas, em cima dessa questão, 

o grupo do Gildo, Marco Aurélio que se nuclearam em torno de José Chasin, que estava 

centrado no tema da libertação nacional e na prevalência do tema democrático em relação ao 

tema da nação.  

M.C.: Você tece críticas ao distanciamento do PCB, aos intelectuais, a esquerda nos anos 70 

e 90, do movimento operário e sindical de base. Nesse sentido, considera que “o vazio da 

esquerda” foi proporcionado apenas por este aspecto? 

L.J.W.V.: Vazio? Em que sentido? 

M.C.: Do distanciamento da massa, de não ter repercussão nas camadas populares... 

L.J.W.V.: Na hora da abertura teve um fato que foi assim se dramatizando a seguir que foi a 

dissociação entre democracia política e democracia social. O PT introduziu essa clivagem, em 

isolar esses temas. 
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M.C.: Em que sentido você considera que seus estudos sobre o americanismo e a “revolução 

passiva” contribuíram para a realidade brasileira, principalmente nos anos 70 e 90? 

L.J.W.V.: Nenhum caminho. 

M.C.: Na relação de Estado e sociedade civil, principalmente quanto ao movimento operário 

sindical, você cita a relação entre coerção-consenso, poderia fornecer mais detalhes como 

isso se deu nos anos 70 e 90? 

L.J.W.V.: Acho que nesses termos, todos que foram apresentados nesse grupo que nasceu no 

interior do partido comunista, minoritário, depois foram para o Voz da Unidade, para a 

Presença, foi um perdedor, um perdedor em termos de conquista de posições política 

imediatas, mas ele foi um grande vencedor, ele mudou a linguagem da política, está dentro do 

PT, do PPS, entre outros.  

M.C.: Posso chamar de socialização da política?  

L.J.W.V.: Eu acho que encontram sustentação e se tornaram independentes de seus autores e, 

nesse sentido, venceram, triunfaram. 

M.C.: Quais as dificuldades que o grupo Presença teve em analisar a luz de novos autores, 

sobretudo de Antônio Gramsci, uma realidade em curso? Sempre que nós analisamos algo 

que estamos vivenciando, a tentativa de cair em alguns erros, de arriscar é muito difícil. Eu 

queria saber como era nesse processo de produção intelectual que era de convívio com a 

realidade que está em “transformação” ou “em vias de”? 

L.J.W.V.: Não te como fugir dessa tensão, de uma análise e uma confirmação enfática dessa 

análise... Só especulação. 

M.C.: Na sua concepção os integrantes do grupo Presença se consideravam intelectuais 

orgânicos dos movimentos ou de alguma organização de esquerda? 

L.J.W.V.: Não, não. Estávamos isolados. Apenas no campo da batalha das ideias triunfamos. 

M.C.: Como você analisa a participação de Carlos Nelson Coutinho como membro da 

Presença e também quanto a produção intelectual do mesmo, em destaque para a polêmica 

obra “A democracia como valor universal”? 

L.J.W.V.: O Nelson nunca foi muito participativo efetivamente na Presença, no começo ele 

comparecia em algumas reuniões. Agora quanto, não só aos escritos dele, mas também pela 

sua habilidade “organizadora-divulgadora”, foi ele quem apresentou, mais do que ninguém, a 

obra de Gramsci para o Brasil. 
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M.C.: Podemos afirmar que os estudos sobre a realidade brasileira, assim como de outros 

países latino-americanos, baseados nos escritos de Antônio Gramsci avançaram? Ou ainda 

se verifica mais estudos teóricos sobre o próprio Gramsci? O que justifica isso? 

L.J.W.V.: Os estudos sobre o Gramsci correm sobre um público, um “culto”, uma “seita 

esotérica” que coloca o Gramsci vivo, que tentam converter os outros a uma seita, isso não 

tem nada de gramsciano. Mas há os que o mantém vivo, no sentido de utilizar suas categorias 

como auxílio para pensar e para agir. (Michele eu estou preocupado para onde você vai com 

isso...). 

M.C.: Estou tateando, tentando compreender melhor o processo de produção dos 

intelectuais, onde você se inclui e, também, os meandros do processo histórico... fique 

tranquilo. 

Por que Antônio Gramsci é fundamental para compreensão do nosso tempo? Foi nos anos 

70, 80 90... 

L.J.W.V.: Ele soube compreender de uma fácil maneira os motivos que se fazem mais da 

linguagem do bom senso do que da linguagem da coerção.  E isso depende da argumentação, 

de muito diálogo, de debate, e é um projeto previamente debatido por todos, um projeto que 

vai se construindo através de consensos, através de medidas que se realizam. Acho que é uma 

coisa permanente. 

M.C.: Muito me incomoda estereotipar os intelectuais sem compreender o processo histórico 

e os dilemas em que se deram as suas produções, por isso que essa entrevista e a que realizei 

com Marco Aurélio Nogueira, me ajuda a compreender como vocês pensavam e quais os 

objetivos em suas formulações. Afirmar que é reformista o pensamento de vocês, é para mim 

muito pouco... 

 

 

Terceira Entrevista, com Armênio Guedes, realizada em 06 de fevereiro de 2013. 

 

 

Armênio Guedes: As perguntas são todas sobre o PCB? 

Michele Castro: É. Sobre o grupo de intelectuais que fez parte do PCB e tinha uma disputa 

interna sobre propostas e/ou sobre projetos para o Brasil. E assim, tem muita sobre o 

Gramsci (...) eu gosto muito do Antônio Gramsci, mas tem muita coisa que é teórica, poucas 

produções que utilizam Gramsci para interpretar o Brasil... 
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A.G.: Porque ele realmente não escreveu um livro, ele fazia anotações... 

M.C.: Então eu estava coletando materiais para a minha pesquisa, então me deparei com 

uma revista que traz várias entrevistas com o grupo dirigente do PCB e o senhor é um dos 

entrevistados.... 

A.G.: Vou lhe dar um livro meu também. É um livro que é uma coletânea de coisas que 

escrevi e um companheiro resolveu publicar. Ele é da Fundação Astrojildo Pereira... Aqui na 

primeira parte você tem uma discussão de coisas que escrevi sobre o PCB, mas eu era um 

gramsciano só por admiração, conhecia muito pouco. 

M.C.: Como parte do grupo renovador, parte do grupo “eurocomunista” no PCB, qual a sua 

avalição quanto a sua atuação teórica e prática no interior do partido, especialmente neste 

grupo? 

A.G.: Ironicamente nos chamamos de neurocomunistas. Eu vou responder muito 

sinteticamente: Eu acho que essa atuação começou no exterior, com a maioria dos membros 

do Comitê Central no exterior, exilados. Tinha alguns que moravam na Itália, outros na 

França (que era o grupo maior), outros na Suécia. E aí a gente reuniu o Comitê Central e nós 

conseguimos introduzir um pouco da nossa atividade via o grupo de Paris ao qual estava 

ligado Carlos Nelson. Teve um período em que ele esteve exilado na Itália e, assim, se 

aproximou muito do partido italiano. Eles eram estudiosos de Gramsci; ele e o Leandro, 

primeiro do Lukács depois do Gramsci. Também teve uma resolução importante que eu acho 

que foi o inicio dessa luta, desta divisão. É uma resolução da Comissão Executiva da 

Guanabara de 70 e, então, eu saio do Brasil. 

Eu fiquei no Brasil uns sete anos durante a ditadura de 64 até o começo de 71, é está aqui o 

segundo capítulo (referência ao livro que me deu de presente, grifos meus), a referencia 

política. A resolução escrevi e apresentei como um proposta para resolução da Guanabara, 

que se chocava com a linha do Comitê Central, porque nos éramos decididamente contrários 

(...) tinha uma coisa do Comitê Central que todas as formas de lutas são boas, justas e 

necessárias. Essa é uma afirmação com que se justificava uma afirmação e não tinha uma 

posição bem definida para os que queriam uma luta armada.  

Eu acho que essa é uma resolução muito bem feita. Para você comparar o que ela diz, pela 

previsão com o que ocorreu de fato à formação de uma grande frente contra a ditadura a 

partir, depois da reorganização do PMDB aqui em São Paulo, principalmente. No exterior, 

nós formávamos juntamente com o Partido Comunista Italiano, que não tinha o paradigma 
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soviético como uma coisa definitiva. Aqui também tem um artigo, enfim, aqui você tem muita 

informação. 

O que chama muito a atenção é que parece que tem uma espécie de considerar o pessoal da 

luta armada como uma das vertentes da luta contra a ditadura, e no exterior que toda nossa 

política de contato e até certa aliança com eles, no sentido de não ficar discutindo quais os 

meios de derrubar a ditadura, mas denunciar os crimes da ditadura no Brasil, fazíamos essa 

proposta. Isso começou no Chile, e depois quando houve o golpe neste país, eu por um acaso 

estava na Europa e com esse grupo decidimos o que seria nossa luta no Brasil. 

Mais ou menos no quinto e sexto congresso tinha sido a volta das trevas do partido e em 54 

era o partido. A luta imediata pela tomada do poder era uma luta pela implantação do regime 

anti-imperialista a favor da paz e podemos dizer que toda forma de luta era tomar o poder 

onde fosse possível, e o partido tentou fazer isso, acatou os vários processos que consistiam 

na tomada do poder para mostrar a diferença entre o poder anti-imperialista e o poder pró-

imperialista, para tirar o Brasil do campo do imperialismo, do campo da guerra e coloca-lo no 

campo do socialismo e da paz.  

Teve uma coisa atípica nesse momento, uma entrevista que o João Amazonas deu a empresa 

popular que era o jornal diário do partido no Rio. Ele manda que os comunistas e, mais ou 

menos isso que todos os revolucionários deveriam sair dos sindicatos a favor de formar 

associações de trabalhadores que os sindicatos estavam controlados pelo delegado. 

M.C.: Faltava uma leitura da realidade, né? 

A.G.: Isso. E no 6º Congresso do PCB se rompeu com essa linha, sobretudo, após o 23° 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética... 

M.C.: Depois do relatório do Kruschev, né? 

A.G.: É. Depois do relatório Kruschev. Aqui no Brasil se custou muito a aceitar aquilo e o 

delegado que tinha ido ao Congresso que era o Arruda Camará, antes de voltar fez uma 

grande viagem pela China e quando voltou não deu uma informação sobre (...), então formou 

um grupo na central do partido que era legal e continuava saindo durante todo o período da 

ditadura do Dutra, do governo autoritário do Dutra vamos chamar assim... Bom, saiu uma 

discussão que estava em todas as cabeças. Deixou de se obedecer ao Comitê Central até o 

retorno de Prestes, que estava “superclandestino”.   

Quando ele voltou fez uma reunião no comitê central onde se aprovou e foram afastados 

alguns. Foram afastados o Arruda (para tomar conta não sei de que...), o Amazonas foi para o 

Rio Grande do Sul, o Pedro Pomar também tomou outra posição. Aí surgiu o PC do B e 
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começou a surgir depois do golpe de 64, começaram a surgir uma série de organizações, e 

esse grupo se formou exatamente nessa discussão, nessa divergência de ideias que já tinha se 

travado antes do golpe de 64. 

M.C.: No caso de Carlos Nelson, Marco Aurélio Nogueira e de Luiz Jorge Werneck Vianna, 

dá para afirmar que de uma parte do grupo renovador não havia uma mera disputa 

partidária ou de projeto de democracia? 

A.G.: Não. 

M.C.: Mas tinha uma tentativa também de... 

A.G.: Não. Era uma disputa de como orientar a luta da militância... 

M.C.: De renovação da esquerda mesmo? 

A.G.: De renovação da esquerda. E do partido também né. Nós queríamos que o partido não 

tomasse como paradigma às coisas referentes à Internacional Comunista... 

M.C.: O senhor chega a falar em uma da entrevista aqui que era uma postura contra o 

golpismo e o mandonismo... 

A.G.: Mandonismo e, principalmente, contra o voluntarismo, aquela coisa que faltou vontade 

política, que era apresentado com essa fórmula assim. O Werneck Vianna defende muito bem 

isso em um dos artigos dele e nós até passamos fazer coisas fora do partido, fizemos a revista 

Novos Tempos no Rio, fizemos um jornal que foi o Nacional que foi feito pelo Gildo B. e eu 

participei também do jornal, mas eu não sai do partido nesse período. Eu fazia uma luta à 

margem da orientação do partido, como esse outro grupo todo, aí transforma nesse grupo a 

partir dessa grande discussão que foi diferente das discussões de teses, de quando se prepara 

um congresso do partido. Foi uma discussão livre, cada um dizia o que queria.  

Eu, por exemplo, fiz alguns artigos que estão aí nesse livro. É um pouco difícil de 

compreender para pessoas que não viveram aquela época, mas como você esta estudando, 

você vai entender esses artigos, que não foram bem escritos e eu também não fiz uma revisão 

de texto. Ao passo que essa resolução de 70, essa é uma coisa muito bem escrita e mostra bem 

o que era a nossa linha, e é uma resolução que o Prestes já estava fora do Brasil, né? O Prestes 

saiu do Brasil, ele e outros companheiros, alguns já estavam fora, trabalhando em 

organizações internacionais. O povo olhava com maus olhos essa resolução 70 da Guanabara 

e você olhando ela vai ver que é o núcleo um pouco desse grupo. 

M.C.: Em que medida o 6º Congresso do PC foi decisivo? 

A.G.: Era um pouco a ideia da diferença de hegemonia em Gramsci e de hegemonia em 

Lênin. A hegemonia do proletariado em Lenin é uma hegemonia de poder coercitivo e a ideia 



173 
 

da hegemonia em Gramsci é a hegemonia consolidada pela difusão das ideias como foi feita 

na Revolução Francesa, quando foi feita já existia a hegemonia, a chamada a hegemonia 

burguesa, que controla o absolutismo e etc. 

M.C.: É o Gramsci vai falar dos diferentes níveis de hegemonia: O econômico corporativo, 

até chegar ao ético-político, passa pela tomada de consciência do próprio movimento, da 

vivência... 

A.G.: O problema não era só tomar o poder, a democracia é um valor permanente, mas 

relativo também. Hoje há gente que está discutindo, um daqueles freis, da Teologia da 

Libertação, hoje é pior a situação que vinte anos atrás: 

– Se está maluco rapaz! A democracia é uma coisa relativa! 

E ela está sempre se ampliando, porque na medida em que ela resolve alguns problemas ela 

cria outros, e outros são criados pela própria evolução, como um problema do meio ambiente. 

Então é uma visão “não histórica” da história do movimento democrático do Brasil... 

M.C.: Quais as propostas e/ou projetos que estavam em disputa no interior do PCB durante 

os anos 70 e 80? 

A.G.: A democracia como valor permanente, como valor universal, vamos definir assim. Mas 

é relativa também, isso aí já é um pouco acrescentado por esse grupo nosso. 

M.C.: O Prestes em 46 ele fala de uma ampla aliança, que havia necessidade de formar uma 

ampla aliança para combater o autoritarismo, começa a falar em frente democrática... 

A.G.: Em que ano você falou? 

M.C.: 46. O Prestes (...), mas não é mesma perspectiva dessas que você defende? 

A.G.: Não. O paradigma dele ainda era a União Soviética. 

M.C.: Mesmo pensando nessa frente democrática ampla, porque ele já falava em aliança com 

setores latifundiários, conservadores... 

A.G.: As frentes únicas como se formavam antes em que o partido tentava sempre ter a 

hegemonia, a hegemonia a partir de cima para baixo, não a hegemonia que, claro que os 

homens não todos iguais, né? Sempre nas sociedades têm pessoas de elite, que conquistassem 

pelo menos a maioria das pessoas de elite, digo as ideias da democracia. 

M.C.: Posso dizer então que tem dois projetos de democracia no interior do partido um 

desses renovadores... 

A.G.: Um era esse: democracia com um meio, como instrumento. A luta que era a melhor 

forma de desenvolver a luta de classe. Hoje temos a instrumentalização da democracia, uma 

vez de conquistado o poder, você impunha a ditadura de uma classe que supostamente era de 
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uma classe, mas que na verdade era a democracia de um partido, e não o partido como força 

dirigente. 

M.C.: E a outra democracia é uma estratégia. Posso dizer que para você a democracia era 

uma estratégia? 

A.G.: Ela é uma estratégia, ela não tem fim. 

M.C.: Certo. 

A.G.: A democracia, ainda se usa por aí como um caminho para o socialismo, através do 

parlamentarismo etc., mas você tem o socialismo como um fim, é o fim da História, e a 

democracia como valor permanente, não admite o fim da História. A História você corre um 

risco de cair novamente na barbárie, se Hitler na Segunda Guerra Mundial nós retornaríamos 

a barbárie, aí iriamos começar um processo todo novamente, mas a verdade é que nós 

achamos que se você olhar as coisas na Europa (...), a tendência de um artigo nesse último 

número da revista que o PPS edita agora na Fundação Astrojildo, não conhece não a revista? 

M.C.: Conheço, eu dei uma olhada no site, mas a revista em mão eu não vi não. 

A.G.: A revista já tem vários números, vou mostrar aqui alguns. Esse é o livro do Carlos 

Nelson que eu tenho. 

M.C.: Intervenções.   

A.G.: E essa revista aqui... 

M.C.: Revista de Política e Cultura. 

A.G.: Eu acho que, por exemplo, o Carlos Nelson tem uma concepção muito boa, as 

discussões dele são boas, acho que no terreno acadêmico sobre o Gramsci. O intelectual 

Carlos Nelson, Leandro e Milton Temer, eles foram para o PT e quando chegam ao poder (e 

chega porque também era um partido que abominava a aliança entre partidos), e ele tinha 

130% das eleições, porque quem concorreu foi o Palocci na eleição de 2002, né? E fez a Carta 

aos Brasileiros, essa carta aos brasileiros tornou possível o apoio do empresariado da vitória 

do Lula. 

M.C.: Eu estava analisando a Voz da Unidade de 80-82... 

A.G.: E o Lula não fez mais do que prosseguir a “herança maldita” como ele chamou, porque 

senão o Palocci passou discutindo com o Malan e com outras pessoas do governo do 

Fernando Henrique meses antes de fazer aquela Carta aos Brasileiros. Tem um livro dele que 

você não devia deixar de ler, acho que é Formigas e... 

M.C.: Do Palocci. 

A.G.: É do Palocci. É sobre justamente essa ação dele dentro do PT. 
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M.C.: Como? Formigas?... 

A.G.: Abre o site do Palocci que você vai ver lá... Eles saem do PT quando o Lula vence os 

três, formam com a Heloísa Helena o partido que era um partido fechado, né? 

M.C.: O PSOL? 

A.G.: Sim. E continuava a velha política do PT: trabalhadores votam em trabalhadores e não 

admitia a aliança com ninguém que a aliança conturbava a pureza dos trabalhadores, em uma 

posição muito parecida com aquele grupo que chegou ao poder com a vitória do que liderou a 

invasão da Polônia pelos soviéticos, não me lembro em que ano... 

M.C.: Que é uma visão Trotskista né? Os Trotskistas tem essa visão não é? 

A.G.: É um pouco... Os Trotskistas sempre tiveram essa visão, com exclusão de um trotskista 

que está na Inglaterra, que é muito lúcido (me esqueci do nome dele agora, estou com minha 

memoria péssima para nome...). 

M.C.: Percebi que esse grupo renovador democrático vai beber em Gramsci antes em 

Lukács, mas também em Togliatti e em Berlinguer, né?! 

A.G.: Isso. 

M.C.: Quais as contribuições desses autores, Gramsci, principalmente, Togliatti, Berlinguer? 

A.G.: Isso é a concepção da democracia, né! Aquela coisa assim de afastar do partido a ideia 

do voluntarismo. O Werneck Vianna tem um artigo muito bom sobre isso que ele fala sobre... 

Fortuna e Virtú. “Fortuna” é a situação que existe né, as condições das relações... 

M.C.: Está na “Presença”, né? 

A.G.: Isso “Presença”... E “Virtú” é a proposta subjetiva que os homens devem fazer, os 

políticos no nosso caso, ou um partido que se dizia da classe operária em relação às condições 

existentes, tanto que fosse condizentes e possíveis de levar as coisas para frente. 

M.C.: Esse grupo de renovadores que você fez parte tinha um projeto muito claro? 

A.G.: Não. Eu acho que o projeto foi se formando. “Projeto claro” quem tem é arquiteto! 

M.C.: Certo. Ainda estava em construção... 

A.G.: É uma coisa que foi se formando pelas coisas existentes. A gente via que a luta armada 

interessava mais para justificar o governo militar de 64, tanto que no golpe de 69, isso é claro 

né? Ela precisava mostrar que queria acabar com quem queria a bagunça no país, e mostrar 

que a revolução tomou o poder a qualquer custo. 

M.C.: O senhor até critica aqui na entrevista mencionada anteriormente, a incorporação do 

pensamento do Marcuse no Brasil em uma perspectiva voluntarista...  

A.G.: Isso... 
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M.C.: Tem alguns artigos na revista Presença que também tanto o Marco Aurélio que já 

tinha saído do PCB, quanto Luiz Werneck Vianna, eles começam a fazer algumas críticas, ao 

mesmo tempo em que eles reconhecem que nada teria avançado sem o PCB do ponto de vista 

da organização, da direção das camadas populares, ao mesmo tempo, eles começam a dizer 

que não tem mais um projeto, um partido não tem projeto e no final dos anos 80, o partido 

ele começa a se distanciar das camadas... 

A.G.: O partido quando estava praticamente todo no exílio, só volta em 79, e é nesse 

momento que a divisão se fez mesmo. Eles não tinham capacidade nenhuma de organização, 

nós realizamos um grupo de Paris com um grupo da Itália e um que estava na Suécia e outros 

da Suíça, mas o grupo principal era o de Paris. Nós realizamos normalmente uma conferência 

que chamava Pan-europeia, pretensiosamente. Eu acho que eu tenho uma intuição a partir da 

nossa luta e de alguns textos, de algumas coisas, de indicações principais do Gramsci que era 

essa ideia de conquistar a hegemonia, como avançar nessa relação entre Virtú e Fortuna... 

M.C.: A ideia do Moderno Príncipe... 

A.G.: Isso. 

M.C.: Do partido enquanto moderno-príncipe? 

A.G.: Uma pessoa que trabalhou muito nesse sentido, porque eu em 54 fui afastado, no 

Congresso de 54, eu estava na União Soviética tinha ido para tratamento, depois passei para a 

escola do partido. Mas eu morei muitos anos, de 52 a 55 na União Soviética, então os que 

voltaram romperam até um pouco com o Partido Italiano, porque para eles o paradigma ainda 

ideal era o da União Soviética, tanto que eles só conseguem formar esse PPS depois da queda 

do Muro, né? 

M.C.: Então você não acha que teve um distanciamento do PCB... 

A.G.: Ah, teve! 

M.C.: Em relação às massas que aí favoreceu esses autores, favoreceu eles falam em 

organizações insipientes, organizações infantis como o PT... 

A.G.: Isso. Isso está certo. Eles transformaram o desespero em política, quer dizer, o 

desespero, a perplexidade diante do golpe de 64, que o Prestes dizia: 

– Deixem eles levantarem a cabeça que nós a esmagamos e estão saiam pelo meio porque eles 

não apoiavam nem o Lacerda nem o... como chamava o nosso presidente?... O Jango!... 

Achando que antes de tudo o Jango era um conciliador e fazia muita resistência. 
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M.C.: Há um momento na Voz da Unidade que mostra certo diálogo do CC do PCB e do PT, 

o pessoal sindicalista ou dirigente, Weffort, Lula... mas, o desacordo ali, era em relação a  

construção da greve e como lidar com ela... 

A.G.: Tem um livro do Werneck que é a própria tese dele de doutorado... 

M.C.: Liberalismo e Sindicato no Brasil... 

A.G.: É! Onde ele discutiu muito isso, o fordismo no Brasil... Nessa época surgiu nos Estados 

Unidos um secretário no Partido Comunista Americano: Earl Browder, que houve um 

congresso em que ele rompeu, o partido comunista não podia ficar a margem de um projeto 

utópico de implantar o socialismo nos Estados Unidos, e também formou uma aliança 

comunista com a América, ao invés de partido comunista americano que era uma organização 

que podia contar com democratas e também apoiar o partido liberal, aqueles pelo progresso, 

com uma visão progressista de incorporar os diretos sociais à democracia, o que o Roosevelt 

(Franklin Delano Roosevelt) fez em grande parte. 

M.C.: O senhor considera que esse vazio deixando pelo PCB já nos anos 80, 83-84 em 

diante... 

A.G.: Aí já formou o PC do B. 

M.C.: Sim, foi ocupado, por essas outras forças o PC do B, o PT conseguiram, 

principalmente o PT, dar uma resposta à realidade em curso? 

A.G.: Não sei... Eu acho que a Constituição de 88 foi toda feita no sentido implantar o 

parlamentarismo no Brasil. Na verdade hoje qualquer crise de governo se torna uma crise 

democrática, né! Esse chamado parlamentarismo... “presidencialismo de conciliação”, 

“parlamentarismo de coalizão”... Eu acho que o Werneck chamava assim, e eu e outras 

pessoas achamos que é presidencialismo...  

Você vai encontrar como chama esse presidencialismo atual no Brasil, de coalizão... O 

parlamentarismo de coalizão ocorreu, por exemplo, com a posição do Lula, quando quiseram 

colocá-lo, ele precisava de uma aliança do PT com o PMDB para vencer o Serra, então ele 

apoiou o Sarney e com isso ele conseguiu uma aliança com essa parte que você pode chamar 

de PMDB comunitário... 

M.C.: Comunitário... (risos) 

A.G.: Porque o PSDB formou também e se tornou um pouco elitista, né? 

M.C.: Sim. Quais as principais contribuições dos renovadores para o PCB e para a política 

brasileira no período? Em linhas gerais, além dessa nova concepção de democracia, além de 
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trazer outros teóricos para compreender o Brasil que se diferenciavam do marxismo-

leninismo? 

A.G.: Eu acho que a principal contribuição é essa de entender que tinha se estabelecido no 

Brasil (nós queríamos) a Constituição de 88. O Werneck fez vários artigos sobre os 

parâmetros democráticos.  

Hoje tem mais corrupção que antes? Não, não tem não. É que hoje qualquer corrupção fica 

Ministro, Secretário de Estado e, de repente vira, como é que eu diria... é renunciado, é posto 

para fora do governo. Veja o próprio Palocci no segundo mandato dele e no primeiro... Veja 

quantas vezes a Dilma já mudou o ministério... 

M.C.: Todo mundo caiu... O Dirceu. 

A.G.: Pois é... 

M.C.: Genuíno... 

A.G.: Porque continuam com a concepção de implantar de fazer o progresso pela coesão. 

M.C.: Na sua concepção qual foi a especial relevância da obra Democracia com Valor 

Universal? Como é de sua ciência, Carlos Nelson escreveu esse livro e foi muito criticado e 

depois ele escreveu um artigo que está nesse livro “Intervenções”, e, principalmente em uma 

entrevista que saiu na CUT de 2010, que ele fala em democratização e a necessidade de 

socialização da política, retomando partes da obra A democracia como um valor universal. 

Qual que é a... 

A.G.: Diminui a posição dele, né? Aquele artigo não está muito certo não, isso ele me disse 

pessoalmente... Quer dizer: eu não entendo vocês, na minha ideia a gente tem que continuar 

trabalhando para manter os quadros atuais do Brasil e deixar que vá se apurando os 

representantes pelo voto universal, né? Pela representatividade que o Brasil não tem, nem a 

limitação que os Estados Unidos têm (que a eleição do presidente é indireta, se forma um 

colégio eleitoral...). 

M.C.: Elege delegados... 

A.G.: Elege delegados que elegem... Aqui não, a eleição é direta, mas entende, né? Como a 

divisão foi se dando, a eleição foi se dando na prática, pela militância e pela (...) e teve muita 

influencia das ideias de Gramsci através dos conhecimentos do Togliatti e de... 

M.C.: E de Berlinguer... 

A.G.: Tem uma coisa muito interessante quando o Togliatti foi atingido, houve um atendado 

contra ele e manifestações em toda a Itália, e quando ele voltou a consciência, disse:  

– 
– 
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– Com muito cuidado, hein! Nós não podemos fugir da nossa política de aliança, nossa 

política democrática de avanço democrático!  

E o Berlinguer avançou muito e os atuais dirigentes italianos, tem quem chama (é um nome 

complicado que é o atual teórico do partido democrático, ele sai nas eleições, nas pesquisas 

está com a maioria, o PD italiano...). Tem muita coisa boa naquele site Gramsci e o Brasil, né, 

tem também um blog por um novo reformismo, nesse há todos os artigos do Werneck, eu é 

que nunca fui muito de escrever. 

M.C.: Como o senhor avalia esses outros intelectuais... 

A.G.: No início da abertura do partido, ainda antes do golpe de 64, a revista Estudos Sociais 

quem a fundou foi o Astrojildo Pereira e eu. Ele é uma pessoa histórica. E Astrojildo nunca 

passou, nunca foi bem visto no partido, ele foi expulso do partido nos anos 29, foi secretário 

geral e logo depois veio o negócio da Internacional, a chamada “proletarização do partido” 

aqui no Brasil e colocaram o Astrogildo para fora... 

Apesar de ele ter sido eleito no 3° Congresso do partido, com todo o período da legalidade, no 

em 29 e o 4° Congresso só vai ser em 54 (para você ver a diferença!), e tirando resoluções que 

caíram com a ditadura de Getúlio... 

M.C.: Tem uma retomada quando Miro Teixeira, o processo de eleições para governo, 

municípios, prefeitura, né? Tinha um resgate, teve um dos artigos do Voz da Unidade, 

mostrando que havia uma tentativa desses candidatos, mesmo Ulisses Guimarães, de 

tentarem resgatar algum aspecto do queremismo... nem que seja a figura carismática para 

convencer pelo menos as pessoas a votarem, porque tinha muita gente convencida de que  

votar não era necessário. 

A.G.: Mas isso é verdade. Você vê que o comparecimento de eleições no Brasil é grande né? 

M.C.: Sim. 

A.G.: E eu acho que a obrigatoriedade do voto é necessária justamente para fazer pensar, 

porque mesmo que o voto seja nulo é o mesmo que você conceder o voto não obrigatório... 

vota em quem quer ou não vota em ninguém, mas o comparecimento é grande não é? 

M.C.: Sim. Como você avalia a participação do PCB nos anos 80 início dos anos 90? 

A.G.: O PCB? 

M.C.: É. 

A.G.: Mais já... O PBC que restou né? 

M.C.: Sim. 
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A.G.: Eu acho negativa. Desde a prisão, no Brasil eles começam a fazer uma política de 

extinguir ou de não reconhecer o movimento sindical do ABC como uma coisa positiva, a não 

ser um cara do PCB que é o irmão do Lula, chamado Alemão, que tinha uma posição mais ou 

menos correta, né? que era do “partidão”.  

Chamavam os partidários da renovação da abertura de “partidão” e a Zuleica, ela que morreu 

a pouco tempo, morreu em dezembro. A Zuleica, eu, o Carlos Nelson, o Leandro, o Milton, 

David Capistrano que ficaram aqui, né? Mas tinha uns caras bastante reacionários como o 

“Geraldão”, que era dirigente do Comitê Estadual da Guanabara há uns 6 ou 7 anos atrás, 

Giocondo Dias que teve uma postura razoável no exterior quando chegou aqui, também 

endureceu a linha, né? Como David e alguns outros que já tinham um pouco rompido com a 

linha do partido, e já tinha Marco Aurélio Nogueira no Comitê de São Paulo... ajudou muito 

na construção do PMDB, por exemplo. Aqui, foi ele quem formou os núcleos, que era um 

lugar de agregar os que estavam na ditadura. 

Foi o mesmo que aconteceu nos anos de 43 quando o partido foi completamente dizimado e 

restou apenas nosso grupo na Bahia e em São Paulo. Nós viemos da Bahia para reorganizar o 

partido... com a missão de reorganizar a direção nacional do partido, inclusive estava 

ocorrendo um Congresso da UNE...  

Então nós, eu, o Arruda Camará, que fomos para São Paulo, o Milton Carlos de Brito que era 

um grupo baiano que veio para São Paulo para organizar o partido nacionalmente. Quando o 

Brasil entra na guerra, as condições de repressão ao partido afrouxaram bastante, né? Então 

nós passamos a fazer dali a reforma nacional, um ponto de apoio para o trabalho de 

mobilização, por apoio ao governo e organização da fábrica, dos operários e de alguns oficiais 

do exército. 

Azevedo que morreu junto com o General Sérgio que era oficial, capitão dessa época no Rio e 

aqui formou a POLOP. A POLOP (Não! Fiz confusão... Como chamava? Era CNOP) era a 

Comissão de Organização Provisória do Partido ou Comissão Nacional de Organização 

Provisória ou CNOP, entra então o grupo de São Paulo... 

M.C.: Isso em quando? 40? 

A.G.: 43. Nós conseguimos entrar em contato com eles e viemos para São Paulo e 

refundamos praticamente o partido na Conferência da Mantiqueira, na linha de apoio ao 

governo e foi aí que nós tivemos a resolução de formar uma revista: Estudos Sociais... não! 

primeiro revista do Partido chamou aqui... naquela época existia o DIP .... você para ter o 

registro no nome de um revista, você tinha que ter um atestado ideológico que não pertencia 
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ao Partido Comunista, e esse grupo do Rio, da CNOP, com o nosso grupo de São Paulo que já 

tinha reorganizado um pouco o partido, foi uma das possiblidades depois que Brasil declarou 

guerra ao EIXO. Então nós organizamos a Conferência da Mantiqueira que foi uma 

refundação do partido. E aí começou a se formar esse grupo mais avançado que ficou até... 

M.C.: Então esse grupo mais avançado começou na Bahia não no Rio de Janeiro? 

A.G.: Não. No Rio de Janeiro tinha também alguma coisa. Luiz Paz Leme, que era diretor da 

UNE. A UNE, mesmo depois da eleição de Jânio, teve um papel muito importante. 

A gente se encontrava nacionalmente na Casa Cidadã do Brasil, Nossa Senhora... dona 

Amélia Carneiro de Mendonça. 

Aí são coisas difíceis de lembrar porque são coisas de quando eu entrei para faculdade de 

Direito, que eu entrei oficialmente para o partido em 34 e eu já tinha um irmão que era ligado 

ao partido, um irmão mais velho. Mas era um boêmio, para ele era tudo na extravagância! 

Mas, de qualquer forma, ele levou a semente lá para casa e quando terminou a guerra, quando 

eu entrei para o Direito, entrei também na juventude do partido, eu entrei... 

M.C.: Você entrou em Direito onde? Na Federal da Bahia? 

A.G.: Não, não. Eu estudei na escola privada, que era a Faculdade de Direito da Bahia, mas é 

conhecida, que tinha a fiscalização federal. Hoje ela esta entregue a UNEB, Universidade 

Estadual da Bahia... Então aí tinha um grupo: Edson Carneiro, eu, Abílio Porto Ferraz, Sinval 

Palmeiras, um grupo muito forte... João Batista e Silva que foi secretário do Forte Operário... 

Então nos tínhamos outro nome das nossas publicações: Imprensa Popular, depois Tribuna 

Popular. Chegou um momento que se chamou A Cidade, alguma coisa São Paulo..., quando o 

governo proibia o jornal, a gente só lançava com outro nome, usava todos os recursos legais 

existentes para continuar... 

M.C.: Divulgando, organizando, né? 

A.G.: E esse artigo do Carlos Nelson Coutinho, Democracia como valor universal é muito 

inspirado em uma informação do Berlinguer, que teve essa definição: democracia como um 

valor permanente... 

M.C.: Togliatti chamava de “democracia progressiva”... 

A.G.: Dá no mesmo não é? Eu particularmente prefiro “como um valor permanente e 

relativo”. Relativo no sentido que ela pode mostrar que pode ser mais ampla ou menos ampla, 

na medida em que ela incorpora os diretos sociais, direitos relativos ao mundo do trabalho. 

Esse trabalho cria problemas diferentes e outros problemas vão surgindo.  
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Eu acho uma bobagem grande hoje falar sobre o imperialismo americano, isso não existe 

mais. Não existe mais inclusive porque eles aprenderam com a Revolução Russa. O fordismo 

é um pouco isso, é a concessão de direitos aos trabalhadores e incorporação de direitos 

sociais. Então, para eles não houve necessidade da revolução para irem resolvendo seus 

problemas e, por isso, é permanente e não uma maneira que destrava imediatamente a luta de 

classes. É uma via para cidadania ou para se chegar ao socialismo. 

Uma coisa que os partidos comunistas defendiam no começo do século XX hoje são coisas 

normais da vida dos países, pois hoje as coisas que os trabalhadores têm na França, na Itália, 

no Brasil, ainda hoje no Japão (que é um Império, né?), são coisas que a gente tinha como 

programa dos partidos comunista do século passado. 

M.C.: E por que você permaneceu no PCB nesse período? 

A.G.: Porque eu achava que depois do 22° Congresso da União Soviética, posso dizer assim, 

um partido mais democrático... eu acho que tinha a possibilidade de lutar dentro dele e a nossa 

luta foi correta, porque no exterior éramos nós que imprimíamos a política do partido e não o 

Prestes... 

M.C.: Mas em 83-84 o senhor ainda achava que dava para disputar... 

A.G.: Claro, claro. Até 83 quando eu saí do partido... 

M.C.: Saiu em 83? 

A.G.: É. Eu saí em 83. Saí e até me lembro que era uma segunda-feira, um domingo de noite 

e o Edson Saad que tinha sido preso e condenado aqui e depois foi cumprir a prisão junto a 

um irmão meu Célio, esse foi buscar o Saad no Uruguai para atravessar a fronteira, pois tinha 

toda a documentação muito boa e era dentista de profissão. Mas quando teve o golpe de 64 ele 

era do sindicato e foi obrigado a sair da Bahia. 

Ele era um homem muito corajoso. Quando ele foi para cima dos “tiras”, ele foi 

estrangulado... 

M.C.: Eu já estou satisfeita... 

A.G.: Já? (risos) 

M.C.: Já... bem esclarecedor. 

A.G.: Qualquer coisa a gente marca, você pega meu telefone ou marcamos outra conversa, 

para quando eu estiver melhor. 

M.C.: Está ótimo. 

A.G.: Se eu sobreviver até lá. 

M.C.: Não... Vai sobreviver sim! 
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A.G.: Vamos ver... 

M.C.: Como o senhor avalia esses anos todos de vida, com essa lucidez, as suas 

contribuições para política brasileira? 

A.G.: Uma vida boa. Nunca fui comelão, de extravagâncias, sempre me cuidei. Uma médica 

que me “esculhambou” a vida, que em dezembro de 2010 resolveu fazer um cateterismo. E 

antes um pouco, no mesmo ano, os médicos do InCor disseram: 

– O senhor tem uma idade biológica de 75 anos. 

Mas agora essa médica me esculhambou um pouco a vida. Tive que fazer três cirurgias... 

M.C.: Nossa... que absurdo. 

A.G.: Eu passei quase os anos inteiros de 2011, 2012 em hospital, internado, saindo, 

internando, saindo. Mas a vida foi muito boa. Tive uma juventude muito saudável em 

Salvador. E foram 43 anos de Partido Comunista, na organização...  Depois me transformei 

em um... Trabalhei muito com PMDB, mas nunca entrei em outro partido. Trabalhei muito 

com o PMDB na primeira fase do governo do que substituiu o Tancredo? 

M.C.: O Ulisses? 

A.G.: Não... O substituto mesmo, porque assim que o Tancredo foi eleito quando tomou 

posse ele ficou doente... o Sarney! Acho que não teve nenhum presidente inteiramente 

negativo no Brasil depois da democratização e depois do Figueiredo. O próprio Figueiredo no 

fim seguia mais ou menos as regras do jogo. Ele respeitou as eleições, depois teve o maluco 

do Collor que teve um lado positivo quando fez a abertura da economia do Brasil , né? 

Agora o Brasil tem uma notícia chata: a Petrobrás pela primeira vez tem um aumento de 36%, 

é o menor lucro em oito anos. Mas é isso mesmo. 

M.C.: Obrigada por ter me recebido em sua casa, pela paciência. 

A.G.: Eu estando melhor, se você precisar ver algumas coisas ainda... Desculpe pela 

desorganização, eu não sou muito organizado para falar. 

M.C.: É o pensamento dialético que vai volta e retoma (risos). É um bom pensamento 

dialético. 

A.G.: Às vezes, coisas de um período eu coloco no outro, mas enfim a idade justifica um 

pouco isso... e a saúde atual que não está muito boa. 

M.C.: Não esmoreça, continue lutando... 

A.G.: Dentro do possível, porque a dificuldade de locomoção é grande. Saio duas ou três 

vezes por semana para almoçar fora, mas com muitas limitações. 

M.C.: São as limitações também do tempo... 
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A.G.: É! Aí não tem jeito. 

M.C.: Muito obrigada mais uma vez. Eu venho lhe trazer uma cópia da minha dissertação. 

A.G.: Sou eu quem agradece e aguardo então... 


