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Na discussão
no da reavaliação

de paradigmas

ções para os impasses
pontos

fundamentais

sustentação

das teorias

da tensão entre

os planos

ção de questões
o aiisamento

teóricas

artificial

do acidentado

é

intitulado
ma.dito

marxismo

"holistico"

individuo

compreendida

analitico

objetivo

é

é

estranha

ao marxismo

do pensamento

vas a respeito

mais singelo.

. tre .açao individual
cro das' relações
ANTONIO
tual de esquerda
tendências

resultantes

da investigação,

p~

ou subestima-

da âtividade

sociais

em geral.

discutir

a proble-

na construção

do

ao paradig-

Como a temática

clássicd

identificar,

marxista' algumas

da articulação

-

importan-

ou "coletivista".

a obra de ~1ARX), procuramos
epigonos

parcela

como alternativa

Nosso
não

e

terreno

deste trabalho

teórico-metodológica

entre marxismo

cujo p r-odu t o pode ser

,e nas ciências

pretensão

de lado
A

ao esquecimento

relevantes,

na sociologia
Não

mática

propicio

e micro

solu-

e criticadas.

para os problemas

macro

em tor-

algumas

colocar

analizadas

que'vertebra

sugeridas

rece ser um contexto

parecem

de articulação

metodológico,

te das alternativas

se .desenvolve

na sociologia,

verificados

da necessidade

individualismo

cientifica

que atualmente

(entenda-se

na obra de um dos
referência's sugesti-

entre sujei to e estrutura,

e coletiva,

do

·en,...

entre os planos. macro. e mi-

sociais ~
GRAMSCI

(1891-1937)

a realizar

que dominaram

foi o primeiro

uma critica

o pensamento

profunda

marxista

intelec-

de certas

no inicio

do

· '.

...

Século,

ressaltando-se

do, a sustentação
estrutura,

dois aspectos

do vinculo

concebendo-se

te da primeira.

eram fenômenos

co e tinham

sua determinação

na estrutura

pinião

de

pensamento

que 'se

socialista)

cepção

retoma

cias de distinta

mecanicamensuper-

históri-

pela posição

dos in-

dessas

que se estabelece
como realidade
do Estado

da existência

carac-

que marca,

na

burguês

0-

no

a valorização

objetiva

do

e operante,~-

e se desenvolve

a con-

ativo.

de um nexo entre
histórica

d.esde seus escritos

são extremamente

tendências

do pensamento

gr-ande z a ma' realidade

do léxico gramsciano

e super~

processo

(sobrevivência

como ser histórico

A afirmação

passagens

da critica

a análise

de homem

no

definida

a hegemonia

estudo das ideologias

como d~rivada

sem função

do economicismo
GRAMSCI,

entre estrutura

de produção.

É no contexto
terizadoras

De um la-

a idéia de que os elementos

estruturais

dividuos

causal

a segunda

De outro,

principais.

sugestivas

instin-

faz parte

de juventude.Duas

ào grau de complexida,

de envolvido

nesse processo;

sa da lingua

latina

A órimeira

como principio

diz respeito

a defe-

pedagógico:

"As linguas mortas oferecem,este
instrusão mortos que ainda vivem. Pode-se real~~~l" "tn"vivo sua anatomia. Pode-se descompor-;m todos os seus elementos históricos sem que a decomposição cheire a c~
daver. Tendo-se encerrado o ciclo de sua
existência, o latim oferece um exemplo de
,- todo esse esforço histórico através do
qual um fenômeno vai compondo-se lentame~
te até formar uma unidade, para descomporse e recompor-se harmonicamente
em cada
época, en cada indivíduo de uma época
(A.G., 1958, p.134).
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Uma segunda
sobre a relação
riado, onde,
GRAMSCI

entre

a partir

aponta

é a referente

cultura,

inte1ectua1idade

de formu1aç~es

a necessidade

de se abandonar
que entende

recipiente

e informaç~es

de dados empiricos
responder

a estimu10s

discussão
e pro1eta-

de NOVALIS

tura como saber enciclopédico

ordena para

à

passagem

e de VICO,

a idéia de cu1

o homem

como um

variadas

externos.

que

Diz ele:

"A cultura é coisa bem distinta. É organização, disciplina do eu interior,
posse da personalidade própria, conquista de superior consciência, por
meio da qual se alcança a compreensão
do valor histórico que cada um possue,
sua função na vida, seus direitos e deveres" (A.G., 1973, v.I, p. 68).

-'

Este mesmo
mais caras
formação

texto envolve

a GRAMSCI.

A idéia de que o processo

da estrutura

social

mação àas consciências
A noção
duas passagens

universo

é inseparáve1

de movimento

corrente

gramsciano,

de trans-

de uma transfor~

individuais.

alerta-nos

vra, de transito

uma das preocupaç~es

para

histórico

compreendida

a.re1evância

nas ciências

articulando

nessas

que uma pa1a-

natu~ais,

os diferentes

assume

no

escritos

do

,

carcere,

as Cartas
Muito

possa

embora,

ser associada

interpretada
esfera

e os Cadernos:

eventua1mete,

ao plano

como sinônimo

do individuo,

vida do autor,

a palavra. "mo1ecular'"

individual,

."

exclusivamente,

de transformação

o seu uso,

adquire

mo1ecu1ar.

contornos

.teórico-prática

de outras

pouco a pouco

o seu sentido

a partir

verificada

da experiência

de elemento

situaç~es.
completo,

Desta

ou
na
de

de avaliação

forma,

indicando

revela-se

um processo

~

..
4

.. ,
onde são percebidas
das,. ganhando
dialético

dimensões

consist~ncla

individuais

e sociais

a noção de molecular

entre as dimensões

macro

e micro

integra-

como nexo

das relações

so-

ciais.
As preocupações

-

rios da vida na prisao
da afetiva

de GRAMSCI

com os efeitos

sobre o seu intelecto,

e sobre seu pr~prio

deleté-

sopre sua vi-

corpo fazem de sua reflexão
,

na correspond~ncia

uma extensão

~odo

critica

de abordagem

do em suas atividades
cerário.

Resistir

çã6 desde os primeiros
plano de elaborar
ta alguns meses
disposição

tização

momentos

disciplinado,

individual

vai adquirindo,
da.com

visando

r

levante,

tornando-se

processos

estudados

o propósito

e a

e cultural.
abrindo

a sistemaNa base

caminho

des-

às re-

e as aL t e r-aç Se s de seu compo!.

dal. que a palavra
gradualmente,

car- -

em carta escri-

basicamente

e aos seus escritos

a nova viv~ncia,

anteriormente.

indiça

biografia,

tamento
,

express0

~olitica

sobre a vida na prisão

E a partir

ao período

de um empreendimentointelec-

flexões

COSo

assumi-

de seu encarcerràmento.Seu

após a sua detenção,

a sua própria

me-

era sua firme determina-

algo "für ewig",

de sua experi~ncia

te esforço~

anteriores

efeitos

para a efetivação

tual de fôlego,

do

dos temas contemporâneos

politicas

aqueles

e um aprofundamento

teórico-metcdológi-

"molecular"

dentro

uma extensão

um dos conceitos

toma curso

da narrativa

relaciona-

de signif.icado mais
chaves

e da reinterpretação

e

no exame

re-

dos

de temas examinados

5
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Uma de suas primeiras
ciona-se

à

colhidos

ao mesmo

alteração

dos, privados
de contatos

do comportamento

do exerclcio

essenciais
diz GRAMSCI

- pulverizadas

reagrupam-se

que correspondem
baixos

àquilo

extratos
Mais

adiante,

funç~es

paternas,

periências,

aludindo
,

que o carcere
impedindo

comenta

à

à

na-

da sua e-

com principios

"Estas moléculas
seg~ndo

que de essencial

populares"(A.G.,1978,

face aos limites

reacenderem-se

de acordo

de origem.

ou

nota a ten-

mais elementares

de seus extratos

re-

Sub-nutri-

tipo de ocupação

tão excepcionais,

reagrupando-se

rela-

comuns,

de fora da prisão,

as caracterlstica~

social,

dos presos

de qualquer

grupos

dência de, em condiç~es

xistência

questão

local em que ele se encontrava.

com outros

queles homens

à

referências

-

principios

ainda existe

nos

p.28).
educação

impunha

o contato

dos filhos
!

ao exerc~cio
direto

e

de suas

com suas ex-

mulher:

'''Cadaparticular

que consigo

sua vidà e da vida

captar

dos meninos

da

oferece-

me a possibilidade
de procurar elaborar
algumas representaç~es
mais amplas. Mas
estes elementos sao muito escassos e minhaC1 e xpe r-í..L1;::11~..LC1
ênc í,s IIlUJ..
-··..:.•..
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Faltava-lhe,

...

saçao molecular"

como afirmaria

para perceber

logo' adiante,

a vida do pequeno

a"sen-

grupo em

seu conjunto.
Nestes

dois primeiros

lar esta ainda vinculada
6ias naturais.
a palàvra

Contudo,

à

momentos,

sua conotação

alguns

meses

surge num novo contexto,

a palavra
derivada

depois,

sugerindo

molecu-

das ~iên-

em outra
uma outra

carta,
arti-

6
"

,

culação

de idéias.

ser esmagado

Diz GRAMSCI,

a propósito

dQ temor de

pelá rotina:
"Quando vejo agir e escuto falar homens
que estão hi 5, 8 e 10 anos presos, e ob
servo as deformações ps1quicas que sofre
ram, verdadeiramente
me arrepio, e caio
na dúvida quanto às previsões sobre mim
mesmo. Creio que tembém outros pensaram
( ••• ) em não se deixar esmagar e,ao contririo, sem 'que nem siquer se dessem conta disso, tão lento e molecular é o processo, encontram-se hoje transformados
e
não o sabem( ••• )"(Ibid., p.119).

Anos
seus Cadernos,
ps{quicas

fazendo

mais incr{veis
canibais

perdidos

peripécias,

corno única

primeiramente,
em canibais.
mesmas

por muitos

morais,

que seu'comporta-

sem viveres,

dos niufra~

t~ansformam-se

de sobrevivência.

e, em segundo

indaga-se

õos

dias e tendo vivido

antes do nauf'r-ag

niufragos
Porém,

das suas condições

lança mão da imagem

alternativa

dos nau rr-ago s pensara,

na e~aboração

e das mudanças

apresentava,

que, estando

ji avançava

um exame

e fisiológicas

mento em geral
gos

após, quando

GRAMSCI,

í

as

em

Nenhum

o , transformarem-se

lugar,

e muito

tratar-se-iam

menos,
das

pessoas?
"Entre os dois momentos,aquele
no qual
a alternat1va se apresentava corno hipótese teórica e o outro em que a alternativa se apresenta em toda força da nece~
sidade imediata, ocorreu um processo de
transformação"molecular",
embora rápido,
no qual as pessoas de antes não são mais
as pessoas de depois e não se pode dizer,
além do ponto de vista do estado civil e
da lei ( ••• ), que se tratam das mesmas
pessoas"(Ibid.,
p. 338).
Sobre o valor

observação

podemos

dos Cadernos.

teórico-metodológico

ter uma indicação

deste

mais precisa

tipo de

na leitura

: ....•.

..
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Ali, b termo
tico ligado

"molecular"

~ id~ia de processos

de se articulam

elementos

ideológicos,

econômicos,

organizados;

A.G.,1975,

interpenetram

estratos

riada;

p. 1056),

ibid.,

tificação

"processos

e 1824).

ou grupos

âmbitos

configuradoras
caso relativo
Cadernos,a
1766-9).

ao exame

sodas

de amplitude

(cuja iden-

a noção

de critério

parece

de
in-

social.

resultar

de pro-

de nodificações

que,

formam novas combinações

de outras modificações.

do conceito

do contexto

va-

de revolução

do Risorgimento

Tal é o

passiva

nos

(Ibid., p.

.:
citado,

de uma transformação

certamente
melhor,

(onde se

de transformação

sucessivos,

Se, no exemplo
âmbito

modo

não

na investigação;ibid.,

por acumulação

de matrizes

partir

capilares

a dimensão

a transform~ção

que se verificam

transcendendo

dispersos,

De uma forma mais geral,
assume

politicos,

e/ou lentos

de detalhes

semân-

difusos(on~

culturais,

sociais

invis1veis

de determinado

Assim, -~6r e~empaQ,
cessos

- sociais,

p.42 e 342),

moleculares"

terpretativo

ou movimentos

que se encontravam

exige precisão

853, 1762-4

tem seu terreno

não se restringe

o conceito
relações

se aplica

grupais

ção indivíduo/grupo

"molecular"

histórica

aplica-se

na sociedade

a essa dimensão.

global,

a palavra,

com igual propriedade

e individuais,

ao

ou

ao univer

quer se trate da dir~

/sociedade

ou no sentido

a propósito,

a distinção

inverso,

socie

dade/grupo/individuo.
Veja-se,
na identificação
mo"caracter1stico

de dois períodos
do Risorgimento:

distintos

que GRAMSCI

faz

no j'transformis-

de 1860 a 1900, trans:for

8
"

..

,

mismo

"molecular",

ou seja, de personalidades

das nos partidos. democráticos
ram isoladamente

de oposição

no setor conservador;

1900 em diante,

o "transformismo"

que se bandeiam

para o setor moderado

nos Cadernos,

ta de 6 de março
cabeçado

de 1933, citada

pela alusão

que se incorpora-

é de grupos

de conteúdo

(1975

de

extremistas

, p. 962).

em nota autobiografimuito

antes.

à catástrofe

forma

num outro momento,

Um outro caso é o .que consta
ca inserida

politicas

próximo

ao da car-

Neste parágrafo,

de caráter,

o termo

en-

"mole-

./

cular"

é usado

em sentido

contraposto

tando para uma transformação
moral",

que num determinado

qualidade

progressiva
momento

da "personalidade

de quantidade

se torna

(1975, p. 1762).
Esta forma de conceber

sociedade
especial

ao de "repentino",apo~

parece

dar ao termo

na elaboração

çada por GRAMSCI
seus textos,
res sociais

"molecular"

da teoria

consoante

da

identidade

-

E uma questao

seus esforços
o processo

indiv{duo

um sentido

,

nos Cadernos.

concretos

os nexos. entre

muito

social

esbo-

recorrente

para localizar

de transformação

e

em

em ato-

da

socie-

dade.
Na sua avaliação,
duo a mero número
situaç3es,

ou objeto

por parte

a tentativa

de manipulação

de organizaç3es

ção, é uma tendência

presente

pensamento

particularmente

fensivas,

marxista,
passamvam

substituindo
processo

histórico.

por uma concepção

Tal é o caso,

origem

e fun

representantes

quando,

às soluç3es

o indiv{-

em 'determinadas

de distinta

nos próprios

a recorrer

a dialética

de reduz~r

em posiç3es
economicistas

mecariicista do

por exemplo,

dofetichis-

do
de-

.·'
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mo que envolve

em determinadas

ceber organizaç;es
do

a

pensar-se

uma dualidade,
uma entidade

c~rcunstincias'a

tais como sindicatos

a relação

entre

cada indivlduo

forma de con

~ partidos,

induzin-

indivíduo

e organização

como

concebendo

a instituição

como

'estranha a sI mesmo.
"O indivíduo espera que o organismo atue embora ele mesmo não o faça e não imagina que por ser a sua atitude muito
comum, o organismo é necessariamente
ino
perante. Por outro lado, há que reconhecer que estando muito difundida uma concepção determinista e mecanica da história( ••• ), ao observar cada individuo que,
não obstante sua falta:de intervenção algumas coisas ocorrem, termina pensando
que por cima dos individuos existe uma
entidade fantasmagórica,
a abstração do
organismo coletivo, uma espécie de divih
dade autônoma, que não pensa com nenhuma
cabeça concreta, mas no entanto pensa,
que não se move com pernas'de homens,
mas que se move, etc.".(1975, p. 1770).

/

,

Cabem nesta perspectiva
lista "atual"

( no .caso, a ideologia

no esforçoretórico
a organização
tralismo

e a critica

que imaginam

lação pensada

representando
por GRAMSCI

e indireta,

cia de desagregação

a ideologia

fascista),

a identificação

pela identificação

os primeiros

passiva

(Estado),

orgânico",

ser operado

realizar

,

a critica

que procura

do individuo

aos defensores

o "consenso"

é uma relação

do "cen-

e governados

dos segundos.
direta

com

como devendo

entre governantes

os interesses

ide~

A re-

e ativa e não

ainda que isso possa. provocar

a aparen-

e tumulto:
"Uma consciência coletiva e um organismo
vivente se formam somente depois que a
multiplicidade
se tenha unificado através da fricção dos indivíduos e não se
pode afirmar que o"silêncio". não seja
multiplicidade.
Uma orquestra que ensaia

10

.......

,

cada instrumento por sua conta dá a impressão da mais horrlvel cacofonia.Esta~
provas,
entretanto, .são condição necessá.
ria para que a orquestra atue como um so
instrumento"
(p.1771).

.

A analogia

,

da orquestra

e apropriada

tativa de aproximação

ao exame da categoria

seu papel no universo

teórico

na teoria

da identidade

bastante

onde se contém

a proposição

sofos enquanto

participantes

na linguagem,

folklore,

GRAMSCI

conformismo

e de

e, particularmente,

social.'

Em um parágrafO

contida

gramsciano

para uma ten-

conhecido

dos Cadernos,

de que todos os homens
de uma filosofia

são filo-

"espontânea"

no senso comum e no bom senso e no

levanta

a indagação

seguinte:

"É preferivel

"pensar" sem·ter consciência critica disso, de maneira dispersa e
ocasional, isto é, "participar" de uma
concepção de mundo"imposta"
mecanicamente pelo ambiente externo, ou seja, por
um dos tantos grupos sociais com os quais
alguém fica autpmaticamente
integrado de~
de a sua entrada no mundo consciente (••• )
ou é preferivel elaborar a própria concepção de mundo de maneira consciente e
critica e, portanto, em função deste esforço do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente na produção da história do mundo, ser guia de si mesmo e não
aceitar
passiva e inadvertidamente
~ modelamento
externo da própria personalidade?"(1375).
Este ponto
identidade

sociai:
A questão

de responsabilidade
mista,
blema

afirma

é

é crucial

a questão

do desejo

da personalidade

à

de mudar,

é, no fundo uma questão

observação

que tipo histórico

do ,problema ·da

individual

O indivlduo

individual.

GRAf>1SCIem nota

saber~e

na discussão

é

é sempre
anterior.

o conformismo

conforO pro-

a que se

pertence.

Um individuo

de variedade

participa

de homens-massa

de forma extravagante,

,

,

.

multiplicidade
ca desta

de uma gran-

e a sua personalidade

com elementos

- °

de condiçoes.

situaç~o

simultaneamente

representativos

processo

tem como ponto

comp~e-se
dessa

-

,
criti-

de elaboraçao

de arranque

a consciência

de si mesmo.·
Ap6s
problema

a partir

to e o conformismo

critico

o homem-massa

ou homem

uma determinada

formismo
ponder

a afirmaç~o

inicial
nalidade

A diferença

da __
consciência
coletivo

imposto.

o

impos-

com o que ~

Trata-se-de

superar

que por se ter

transformou-se

desta situaç~o

de um novo individualismo,

~ o desenvolvimento

identifica

está na elaboraç~o-

de individualismo.

A ruptura

como um

o conformismo

para romper

e anti-hist6rica,

autoritário.

GRAMSCI

de duas direç~es:

concepç~o

anacrônica

da personalidade

individual,

proposto.

de um esforço

tornado

da quest~6

de responsabilidade

homem coletivo
/

tratar

num con-

deve correscujo ~omento

da individualidade

e da perso-

criticas.
,

"Conhecer-se

,

a si mesmo"

e um ato de vontade

vidual,

mas n~o ~ um ato arbi trário.

ci~ncia

da finalidade

considerar

canicidade

na hist6ria.

pura"

no individual

Para GRAMSCI,
Existindo,

(1975, p. 328).

quanto

senha-se

a critica

processo

espontâneo,

nista e mecanicista

significa

cons--

(1973, v.i, p. 172). Dois aspectos

neste momento.

ra n~o existe

Vontade

indi-

coincidiria

com a "me-

coletivo.

Por esta via de-

da id~ia do agir da massa

idéia derivada
da hist6ria

pu-

Isto vale tanto para o pla-

para o plano

gramsciana

a espontaneidade

a

de uma concepç~o

como

determi-

(1975, p. 1770,citada).

Um segundo

aspecto

-

reside

no fato de que a noçao

, ,

de conformismo

corresponde

a socfalidade:

"Há um conformismo "rácional", isto é, adequado à necessidade, ao mínimo esforço
para obter um resultado útil, e a disciplina deste conformismo deve
ser exalta
da e promovida, deve ser transformada em
"espontaneidade"
ou "sinceridade". Conformismo significa, por outro lado, nada
mais do que "socialidade" ".(1975,p.1719).

-

Assim

como nao existe

xiste na história
ceito'de

homem

a liberdade

não no sentido

ca, mas como resultado
coletividade

é

formismo,
cUltural),-é
Pode deixar
sobre

a qual

o
fine-se

"liberal",

deixar

o edifício

nexo dialético

a partir

entre

do nexo entre

e'universal

com a

liberdade

o con-

(e não apenas
assim como não
a "nec.essidade"

da Lí.b e r-dade "
indivíduo

o con

e genéri-

"A socialidade,

ou universal,

de ser objetiva

se l-evanta

abstrata

de uma luta cultural

um dado "objetivo"

penetra

de um compromisso

o indivíduo.

o resultado

pura nao e-

pura. A liberdade

do exercício

que envolve

-

a espontaneidade

,~---

~---, •

\.J.::1/.::>,p.J.Jt:::U)

e conformismo

de-

e disciplina:

"O conceito de liberdade deveria ser acompanhado pelo de responsabilidade
~ue
gera a d~sc~pl~na e não imediataMente
a
disci~lin~, que ri~st~ ca~o s~ entend~ imposta de~~e fora, como limitâção coativa
da liberdade. Responsabilidade
contra o
arbítrio individual: somente é liberdade
a que é"responsável"
, ou seja,· "universal", enquanto se coloca como aspecto "i!!
dividual de uma "liberdade" coletiva ou
de grupo, como expressao individual de u
ma lei"(1975, p.692).

-

O homem
mo um conjunto
dualidade

é um ser histórico.

de relações

tenha a máxima

ativas,

importância

t

preciso

conceb~-lo

onde não obstante
n~o é

o único

co-

a indivielemento

.
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.
a merecer
tureza

a nossa

consideração.

são os componentes

f1exo da humanidade.
gânicas,

mediadas

plexidade.

Neste

natureza,

e

(1975,p.1338).
elementos
ativ6,

subjetivos

com a natureza

conceber

o homem

elementos

elementos

de com-

pelo fato
a-

e objetivos.

não é clara e pode,

in-

e objetivos_

ativa com estes

A atuação

em si mesma

como um

puramente

de massa

est~ em relação

uma vez que o transforma.

desta atuação

graus

são or

(i975, p. 1345).

deve-se

e

encerra

um re~

mas de forma ativa e consciente

O ind~víduo

de massa,

do mundo,

de diferentes

onde se conjugam

subjetivos

e a na

entre estes elementos

e da técnica

sentido~

"bloco-histórico",
dividuais

As relações

por organismos

do trabalho

os outros

que fazem da individualidade

O hómem não se relaciona

de ser ele mesmo
través

O indivíduo,

pr~tica

do homem

um ato de conhecimento
Sua consciência

inclusive,

teórica

estar emcontra--

dição com ela.

É esta ação prática
qual define-se
mundo",

à

o método

criação

tendente

as relações

que se atua. É este o ponto

de articulação

Se a individualidade
criar uma personalidade
cia de tais relações.

sociais

e hi~tóricasem
-------

de

e coe-

-

para o estabélecie para a definição

intelectuais

é o conjunto

- diz GRAMSCI
Modificar

a "concepção
unit~ria

histórica
entre

do

teórica

de referência

da linha de investigação

da ~stratégia

de apoio a partir

a modificar

de uma consciência

rente, que leve em conta

mento

o ponto

e massa.

dessas

- implica

a personalidade

relações,

ter consciênrepresenta
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,

.

transformar
dificil

o seu conjunto(1975,p.1345).

resolução~

relaç~es

tal.como

Não é suficiente
existem

Mas a questão

conhecer

o conjunto

em um determinado

"importa

conhecê-Ias

movimento
dividuo

laç~es,

geneticamente,

não é apenas

posto

a sintese

ou seja, um resumo

pode mudar

é bem pouco,

com todos aqueles

mais

O homem
de GRAMSCI.

Mas, a questão

é. A questão
quista,

individual,

da formação

dade concreta

é

colocada

decisiva

por um número

vista

pare-

o centro~daatenção

é

não

saber o que' o homem
moral,

vir a ser. O homem

concreta,

da con-

é liber-

isto é, enquanto

"a-

tt
efetiva

to individual

do querer

abstrato

esta articulado

no. E a personalidade

(p.l345).

à transformação

desenvolve-se

que se realiza

acaso as alus~es

às teses sobre FEUERBACH

Cadernos.

Percebe-se

O homem

é

sua natureza

formar e dirigir

humana

Não por

são frequentes

nos

e filo-

- diz GRAMSCI

na atividade

outros

exter-

como au-

entre politica

pplitico

se realiza

conscientemente

do mundo

no ato transformador.

aqui a identidade

esssencialmente

O desenvolvimen-

neste movimento,

to-transformação

porque

o in-

uma modificação

a da sua personalidade

_
pl1caçao

sofia.

é racional,

(1975, p.1346).

concreto,é

vontade

a mesma mu-

do que a primeira

e do que"pode

enquanto

às suas

pode associar-se

que q~erem

e conseguir

cia possivel

re-

de todo o pas-

pode multiplicar-se

radical

destas

em relação

dança e, se esta mudança

importante

das rela-

que o que cada indivlduo

forças' ••• ). O individuo

dividuo

em

que cad~ i~

mas da hist6ria

sado. Dir-se-á

das

momento,

de formação,

ç~es existentes

é de

-

de trans-

homl€'hs (1338).

"O fi-
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losofo real n~o ~ outra coisa que o.pol{tico,
ativo que modifica

o

(•.. ) conjuntó

isto ~,o homem

das relações

de que for-

ma parte"(1345).
N~o obstante
na organizaç~o
consolidaç~o

o partido

da vontade

pol{tico

política

de um sistema

individual

hegemônico,
o processo

personalidade

Este processo

tal para a configuraç~o
rantia da democracia

decisivo

e coletiva

n~o diminui

cia que tem na sua teoria
individual.

seja ponto

e na

a relevân-

de auto-transformaç~o

da hegemonia

n~o ~ apenas

como central

no seu desenvolvimento.

da

fundamen-

para a ga-

A respeito,

diz

GRAMSCI:
"Entre

tantos

significados

o mais

realista

se pode extrair

de democracia,

e concreto

me parece

-

em conexaocom

o conceito

de hegemonia.

No sistema

te democracia

entre o grupo dirigente

grupo dirigido
volvimento
gislaç~o,

e,

da economia
que expressa

to, favorece
pos dirigidos

hegemônico,

na medida

o que

exise o

em que o desenportanto,da

le-

esse desenvolvimen-

a passagem

molecular

ao grupo dirigente

dosgru(1975,p

1056) •

o

tratamento

dual, onde a percepç~o
co ~ ponto

capital,

nismo estrutural.

do tema da auto-transformaç~o
do homem-indiv{duo

coloca-nos

Consideraç~o

diante

a o desenvolvimento

teórico

conceitosde

e de causalidade

éiência

no seu "Ensaiou,
mo histórico.

versando

como bloco históri

da'pritica

importante

indivi-

do determi-

a este propósito

feito por GRAMSCI
utilizados

sobre os fundamentos

a respeito

~

dos

por BUKHARIN
do materialis-

.

.....~

..

~.
;
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Numa de suas primeiras
te problema
simples

teóri~o,

GRAMSCI

observações

assinalou

que era feita de concepções

naturais

para o materialismo

representava

o retorno

tanto concepções

a transposição

dominantes

histórico

à concepções

idealistas

quanto

atinentes

a espura.e

nas ciências

como um equivoco

superadas

que

desde muito,

materialistas

(1975, p.

444) •
Juntamente
a transposição
se podia

com esta

realizada

fazer progredir

proporcionar

investigações.

experimentais
modelos

de investigação

fundamentos

lhes segurança

rido a elas para criar
a identidade

os campos

de conhecimento

histórico

e critérios

às ciências

de procedimentos

spciais

metodológicos

como
entre

do desenvol

um método-tipo:

tigação

tem seu método

bem claro que cada .inves-

troe sua ciência
desenvolveu-se

concreto

concreta,

e a elaboração

e daquela

ciência

de acordo

e cons-

e que o método

e elaborou-se

ma um todo com elas"(1975,
No "Ensaio",

terem recor-

-

deixar

tigação

e estas

isto nao define

"Convém

volvimento

mo~

para garantir-

cient1.fico. A=...
análise

não comporta

ti-

as ciências

d~terminado

naturais-

a sua linguagem,

necessária

vimento

às· ciências

obti-

que nada

Não obstante

fornecido,'e~

objetivos

semelhante

por resultados

Essa era uma ilusão

terem

d~ que

pelo fato de se lhe

aprovado

da história.

e'naturais

a ciência,

junto a suposição

o conhecimento

nha a ver com a ci~ncia

- buscando

carregava

um "método-tipo",

dos em outras

mento,

forma de conceber

com o desen-

daquela

inves-

concretas

e for-

p. 1404).

com GRAMSCI,' a

adaptação

de
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.

.
estabelecer

{ ,

uma lei metaf{sica

ral de causalidaqe.
car ~erificar

Fundamentalmente,

forças

de caráter

o relativamente

te alguma margem

é

a de bus-

hist6rico,

constit~em-

relativamente

permanente.

é o que caracteriza

permanente

em relação

ou uma lei ge-

a questão

a forma como, no processo

se integradamente

"automatismo"

de "determinismo

aos fatos hist6ricos

de previsibilidade

o

e o que garan-

no curso dos processos

sociais:

-

"Automatismo

trio, não com a liberdade.

é uma liberdade
arbitrio
dizia

de grupo,

individualista.

"estabelecidas

Quando

lidária

e coordenada

tes por convic~ão
de certos

eneconomia,

de um grupo

certos

(livremente)

so-

acei-

em vista

automático

e se pode

não é simão

,

e isolaveis

com o me-

exatas( ••• ).Automatismo

racionalidade"

considerar,

de certas

,

to das ciências

ção feita por GRAMSCI

Ob-

social,

principios

como desenvolvimento

leis reconheciveis

)

mesma

a atividade

,

É importante

não

fins, tem-se um desenvolvimento

que se pode chamar
assumir

ter-:-

era "naturalista".

que estabelecida

segundo

Ricardo

a economia

servava

q~e_opere

ao

estas condições"

"determinista"

nem sua concepção

O automatismo
em oposição

se-ão estas consequências
tornava

(
com o arbl.-

esta em oposiçào

Cl.975,p.l2A6)

neste momento,

da contribuição

a valoriza-

te6rico-metodol6gica

de

.~
..

RI CARDO à economia
principio
central
"mercado

16gico

politica,

formal

da definição
determinado".

particularmente

no que tange ao

da "lei de tendência",

cientifica

instrumento

de "homo oeconomicus"

Neste principio

GRAMSCI

e de

identifica
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uma contribuiçio

gnoseo16gica

o campo estrito
nâmica

à

da praxis

léxico especulativo
o ponto de partida
necessidade,

mais estáveis

"traduzir"

para o léxico
para a

regularidade

fatos hist6ricos,

que possibili-

dos ~ ~onceitos
adequada

a traduçio

do

É ela

hist6rico-concreto.

e liberdade

di~

his-

a noçio de imanência

formulaçio

de onde deriva

uma visao

que atuam no processo

É esta contribuiçio·ricardiana

filosofia

que ultrapassa

dos estudos'econômicos,ensejando

dos elementos

t6rico-social.
ta

de grande valor;

de

ao exame

dos

d~ automatismo

;'

para "relativamente

permanente","racional"

dência nio sio leis no sentido
determinismo
tido

especulativo,

"historicista",

organicamente

naturalista

explica

enquanto

vivo e conexo

•.·As leis de tenou no sentido

GRAMSCI.

do

sio leis em sen-

.se verificam

em um ambiente

nos seus movimentos

de desenvol-

vimento.
Explicaçio
na questio

esta

da dialética

através

da qual somos introduzidos

quantidade-qualidade:

"A economia

estuda

cia enquanto

expressões

dos fenômenos;
história

o conceito

no de qualidade

ca quantidade

da economia

e na dialéti-'
(quan-

qualidade=liberdade.

qua~tidade-qualidade

é iden-

tica a de necessidade-liberdade)"(1975,
p,

o

nexo

1248).

dialético

de acordo

com GRAMSCI,

filosofia

da praxis.

entre quantidade

e qualidade

a parte mais original

Como enfoque

à

de quantidade

que se faz ..
qua Ltdade

tidade=necessidade;
A dialética

quantitativas

na passagem

geral,

é. integrado

estas lei.s de tendên-

privilegiado

e fecunda

é,
da

do estudo

do

20

•
processo

histórico,

estrutura,

à

articula-se

cuja unidade

é'captada

co histórico.

A reciprocidade

superestrutura

tem correspondência

ria entre quantidade
é condição

estr~tura-super-

através

do conceito

necessária

e qualidade.

da qualidade,

relação

entre estrutura

na reciprocidade
Deste modo,

esta colabora

de bloe

necessá-

se a quantidade

para o desenvolvimento

da quantidade.
Daqui
~ompreensão
tica

à

desdobra-se

da dialética

dialética

cientifica

("a humanidade

resolver

somente

••• o objetivo
de sua realização

devenir;

e uma formação

suficiente

todas as forças

objetivos

O devir histórico
va de seu desenvolvimento
da atuação

transformar

que o enfoque

da dialética

tado pela concepção
remete ao cerne

pelas

sociais

politicos

da filosofia

entre

levan-

ativos

na perspectina pers-

e de seus esforços

sociais.

teoria

da praxis

e

na história.

por

É desta maneira

quantidade-qualidade

de unidade

de

quais ainda é

mas principalmente

das relaç~es

ma-

antes que se tenham

é visto não apenas

dos atores

o conjunto

onde as cOQdiç~es

personalidades

geral,

que pode

destes principios

de grupos

das grandes

nos

ou estão em processo

produtivas

da formação

também o do papel

sas

se coloca

e moderna ••• "), a partir

ta-se o problema

pectiva

com insistência

não perece

a

dos princi-

lembrados

já existem

social

para

_~nquanto idên-

A partir

surge somente

teriais

desenvolvido

decisiva

quantidade-qualidade

necessidade-liberdade.

pios de investigaçio
Cadernos

uma consideração

é complemen-

e prática

como filosofia

e nos
de mas-
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"Se (a filosofia
xig~ncia
pessoas

da praxis)

do contato
simples,

tividade

nio ~ para limitar
e para manter

dade no baixo nivel

das massas,

um bloco

possivel

das massas

zidos grupos

e

a a-

a uni-

mas para

intelectual-moral

faça politicamente
intelectual

a e-

entre intelectuais

científica

construir

afirma

que

o progresso

e nio só de redu-

de intelectuais"(1975,p.

1384-5).
A unidade
devir histórico
de integração

entre a teoria

que se realiza

da ponsci~ncia

mais elementares
cepção de mundo

,

desde as suas fases
como uma con-

Seu ambito

o sen-

~ a socie-

e cada um dos seus individuos
singular,enquanto

em parti-

este e um continuo

(quantidade), e esta presente

quanto este~

niveis

capaz d~ submeter

consequente.

um

,)

cular. E o individuo
a se r- social

de diferentes

,

.

~', assim,

at~ constituir-se

e coerente,

tido comum a uma critica
dade em seu conjunto

a partir

individual,

e primitivas
unitária

e a prática

um processo

permanente

vir

no homem-massa, en--

de individualizaçio

(qua-

lidade) •
A passagem
vice-versa,
~a

do sentir

c~lula mater

tuais e sobre
a adequação
supostos

do saber ao compreender,
ao compreender,

da teorizaçio

a questão

dos objetivos

ao saber

de GRAMSCI

pedagógica,
da análise

ao ~entir,

e,.

(1975,1506),

sobre ~s intele~-

via pela quàl define-se
cientifica

politicos.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

e seus pres-
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