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          Salientar alguns aspectos da dimensão política da cultura e, portanto, definir as 

bases de uma crítica ao discurso pós-moderno de centralidade da cultura2, implica 

inicialmente explicitar o significado desses conceitos no contexto das relações 

econômicas, sociais e políticas implícitas no conceito de hegemonia. Já abordamos 

em outros momentos a heterodoxia ou o antidogmatismo de Gramsci contidos no 

modo como faz interagir economia e política, política e filosofia, política e história, 

na sua versão do materialismo histórico. Gramsci contrapõe-se a qualquer tipo de 

determinismo e seu escrito trabalha com rigor as relações dialéticas identificadas em 

conjunturas específicas, que possibilitam avançar para formulações mais abrangentes 

de análise do real. Essa abordagem teórico-metodológica permite a Gramsci fazer 

novas leituras dos escritos de Marx: o caráter contraditório do modo de produção 

capitalista se apresenta no modo como as forças produtivas são organizadas a partir de 

relações de produção fundadas na propriedade privada dos meios de produção, fator 

que gera a contradição fundamental caracterizada pela concentração de riquezas e 

aumento da desigualdade social. Tem-se, nesse contexto, a partir da leitura de 

Gramsci, a interação entre econômico e social mediada pela política. Esta inter-

relação é identificada por Gramsci em análises conjunturais que evidenciam o 

movimento de correlação de forças políticas a fim de chegar a uma justa compreensão 

das forças em confronto a cada momento histórico. 

          Desse modo a política, entendida em seu sentido amplo a partir da relação que 

se instaura na sociedade capitalista entre as formas materiais de existência e o modo 

de ser da sociedade, permeia o conjunto de relações sociais na articulação e 

desdobramentos que assume no contexto das relações de hegemonia: a política 

interage com a cultura na medida em que se apóia em mecanismos culturais de 
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convencimento e de formação da opinião pública. A explicitação da articulação entre 

economia, política e história permite a Gramsci  mostrar os modos como as relações 

de poder se constroem na sociedade capitalista e como a dominação econômica se 

sustenta e se consolida pela direção intelectual e moral a partir da formação do 

homem e sua conformação aos interesses do trabalho. Não existem condições de uma 

nova sociabilidade enquanto a sociedade continuar dividida em classes sociais 

antagônicas, que sustentam a “existência de governantes e governados, dirigentes e 

dirigidos. Toda a ciência e a arte políticas se baseiam neste fato primordial e 

irredutível” (GRAMSCI, 1978, Q 15, p. 1752). Se, na fase do capitalismo tardio, a 

cultura assume uma amplitude tal que parece sedimentar todo o conjunto de relações 

sociais, todas as ações continuam a ser marcadas pelo antagonismo de classes gerado 

a partir das relações de produção e pelas relações de forças que garantem ou renovam 

uma determinada estrutura de poder as quais se definem como relações de hegemonia. 

A dimensão da cultura na contemporaneidade se deve ao desenvolvimento acelerado 

das indústrias culturais e das corporações transnacionais de comunicações que, no 

contexto das relações de poder vigentes atuam na homogeneização cultural, 

interessante para o processo de mundialização da economia. Uma unanimidade de 

pensamento favorece a produção e a circulação de produtos culturais padronizados e a 

consolidação das relações de hegemonia. A partir da leitura de Gramsci a amplitude e 

a força dessa cultura padronizada se insere na dimensão da ideologia enquanto prática 

de poder. No contexto do senso comum a assimilação do ideário dominante se faz de 

forma fragmentada, com base na fábula da neutralidade do pensamento e do Estado, 

de modo que a separação entre filosofia e política apareça como natural; a ampliação 

e divulgação de uma cultura padronizada pelos meios de comunicação de massa 

reforçam a ideologia dominante e consolidam as divisões sociais, também estas 

apresentadas como naturais e nãos históricas.  

           Assim, não é a cultura de massa que cria as condições de uma nova 

sociabilidade, mas a compreensão do real a partir das contradições que o perpassam a 

fim de entender o movimento das lutas de classes e criar formas de resistência que 

possibilitem instituir uma nova sociabilidade. A crítica a este conjunto de relações 

invertidas só pode ser realizada a partir do entendimento claro da necessidade de fazer 

a leitura do real a partir do modo como se produzem e se superam as contradições, na 

forma como se articulam filosofia e política, pensamento e ação, produzindo 

determinadas relações de hegemonia. As classes trabalhadoras vivem uma 



 3 

permanente contradição entre o pensar e o agir a partir da coexistência, em sua vida 

cotidiana, de duas concepções de mundo, uma assimilada a partir dos referenciais 

hegemônicos e outra própria de suas experiências. Gramsci acentua que essa 

contradição precisa ser explicitada como condição de organização política. 

 

“Um grupo social que possui uma concepção própria do mundo, 
embora embrionária, que se manifesta na ação e, portanto, descontínua 
e ocasionalmente, ou seja, quando tal grupo se movimenta como um 
conjunto orgânico, toma de empréstimo de outro grupo, por razões de 
submissão e de subordinação intelectual, uma concepção que não é sua 
e a afirma por palavras e também acredita seguí-la, porque a segue em 
‘tempos normais’, isto é, quando a conduta não é independente e 
autônoma, mas submissa e subordinada. (GRAMSCI, 1978, Q. 11, & 
12, p. 1379) 

 

           É esse reconhecimento que permite “demonstrar que a escolha e a crítica a uma 

concepção de mundo são, também elas, fatos políticos” (Idem, ibidem) e não apenas 

culturais. A leitura gramsciana não subestima a cultura, ao contrario, acentua a sua 

relevância enquanto instrumento de consolidação das relações de dominação, a partir 

da formação de um modo de pensar homogêneo, que consolida relações de poder ao 

mesmo tempo em que atua para desarmar e imobilizar as possibilidades de 

organização política de massas. A ideologia como prática de poder possibilita 

consolidar a “captura integral da subjetividade” do trabalhador por meio da “inserção 

engajada do trabalho assalariado na produção do capital” (ANTUNES, 2004, p.345 – 

grifos do autor). Nesse processo, a ideologia se constrói e se mantém como cultura. 

          A relação entre economia, política e cultura, abordada a partir da dimensão da 

luta pela hegemonia (ou seja, acentuando a centralidade da política), permite a 

Gramsci acentuar a articulação entre a produção da vida material e a produção e 

assimilação do pensamento, nos modos como o capital mantém uma visão de mundo 

a fim de subordinar, assimilar ou mesmo diluir qualquer centelha de transformação 

social. Se os mecanismos culturais de assimilação das classes trabalhadoras já eram 

eficazes na época de Gramsci, tanto que ele alerta para a importância da imprensa na 

consolidação das relações de hegemonia, na contemporaneidade esses mecanismos 

tomaram proporções inusitadas e se apresentam como a forma mais requintada da 

dominação por meio da fragmentação do pensamento. O processo de racionalização 

tecnológica da produção industrial estendido para a produção e circulação de uma 

cultura padronizada permite renovar e aprofundar internamente as bases de 
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exploração do trabalho e de acumulação de riquezas. Gramsci já acentua, nos 

Cadernos do Cárcere, que a racionalização e a simplificação do processo produtivo no 

fordismo, a partir da implementação de novas tecnologias, exigia que se 

racionalizasse também a vida social a fim de formar um novo comportamento 

adequado para as novas exigências da produção. As novas reestruturações do trabalho 

a partir da produção e inserção de novas e mais sofisticadas tecnologias restringiu o 

trabalho industrial e deu lugar a outros setores de produção (serviços). Mais do que 

nunca as exigências de produção ideológica e racionalização totalizante se tornam 

necessárias para a adaptação dos trabalhadores ao processo de reorganização das 

relações de trabalho. A fragmentação do pensamento na forma do senso comum 

assume a maior importância e se expressa, na contemporaneidade, na racionalização 

amplificada que atinge todos os setores da produção, inclusive a intelectual, cuja 

expressão encontramos na formulação da centralidade da cultura. Para Massimiliano 

Biscuso (2010, p. 330) “parece que o pensador comunista colheu um aspecto ainda 

embrionário  na sua época, mas implantado hoje com toda a evidência: a importância 

crescente do componente intelectual para o desenvolvimento da produção industrial e 

o seu pólo oposto, a taylorização da produção intelectual”.  

          A articulação entre as condições materiais e a cultura mediada pela política é a 

forma como se definem as relações de poder no contexto do modo de produção 

capitalista. A consolidação da ideologia como prática de poder acentua as condições 

de subalternidade dos trabalhadores que, capturados em sua subjetividade, perdem as 

condições reais de organização política. A grande contribuição de Gramsci para 

compreender a importância que assumiu a cultura na contemporaneidade mostra-se 

precisamente no modo como esclarece a função da cultura no conjunto das relações 

de hegemonia, no âmbito das quais é possível compreender a adesão passiva ou ativa 

das classes subalternas às formações políticas dominantes, as formas de interação, de 

convergência ou de resistência cultural, bem como as alternativas de elaborar uma 

nova concepção de mundo, base para se construir uma nova sociabilidade. A 

fragilidade das classes trabalhadoras proporcional à sua assimilação do pensamento e 

da história dominantes, assim como a valorização da cultura popular e seu significado 

no contexto da organização social e política e das lutas de classes são elementos que, 

articulados, permitem explicitar o lugar da cultura no contexto da organização social e 

política dos trabalhadores. 
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          Para avaliar a densidade política da noção de hegemonia é preciso entender a 

articulação entre política e cultura, esta como o lugar privilegiado de formação do 

consenso e de difusão da concepção de mundo das classes dominantes entre todas as 

camadas da população. Uma das contribuições do pensamento de Gramsci para se 

compreender o movimento cultural contemporâneo se apresenta precisamente em 

evidenciar essa relação entre politica e cultura a partir da compreensão do fordismo 

enquanto adaptação a novas formas de produção e de trabalho que se concretiza por 

por meio de mecanismos de persuasão e de consentimento. Para as classes 

trabalhadoras a luta por uma nova sociabilidade implica apropriar-se do 

conhecimento, o que significa, entre outros fatores: compreender a organização 

material e cultural de um país, as relações internacionais e a reciprocidade entre as 

nações num determinado momento histórico, ou seja compreender como se efetivam 

na contemporaneidade as relações de hegemonia. 
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