
 

 

IX Colóquio Internacional Marx Engels  

MESA REDONDA 

“La Cola del Diablo” revisitada: recepção, usos e circulação das ideias de Gramsci na 

América Latina 

 

Coordenador 

André Kaysel (Unicamp) 

Debatedor 

Javier Balsa (Conicet, Argentina) 

 

Resumo 

A Mesa Redonda pretende retomar a problemática acerca da recepção e difusão do 

pensamento de Antonio Gramsci na América Latina. A proposta é refletir, em perspectiva 

comparada, sobre as diversas apropriações e usos dos conceitos do marxista sardo em 

diferentes países da região, os quais contribuíram para a renovação da cultura de esquerda no 

subcontinente. Além dos casos mais conhecidos do Brasil e da Argentina, a mesa também 

abordará a recepção de Gramsci em outros contextos, menos discutidos,tais como a Bolívia e 

o Paraguai. 
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Meio século de Antonio Gramsci nas interpretações do Brasil  

Autora: Daniela Mussi (USP, Brasil) 

 

 A comunicação apresenta os “usos” dos conceitos e noções gramscianas por 

intelectuais brasileiros/as para interpretação da realidade nacional entre as décadas 1960 e 

2010. Trata-se de percurso de leituras focado nos textos de análise do Brasil a partir dos 

primeiros indícios da recepção de conceitos e ideias inspiradas na obra de Antonio Gramsci. 

Partimos da hipótese bastante ampla e não fechada de que o léxico e noções gramcianas 

foram fundamentais para o desenvolvimento de um longo, diversificado e contraditório ciclo 

de “tradução” do marxismo no Brasil (em consonância com o que se passou em outros países 

da América Latina, particularmente a Argentina).  Este teria tido início nos anos 1960 e 

perduraria até os dias atuais, ou seja, atravessaria toda a história brasileira contemporânea, 

passando por uma ditadura, pelo processo de transição e redemocratização até a crise atual da 

democracia neste país.  

O texto pretende mapear a “presença” de Gramsci nos textos selecionados, ou seja, as 

referências diretas e indiretas de conceitos e noções da obra gramsciana; bem como as 

eferências a intérpretes da obra gramsciana pelos intelectuais brasileiros. O objetivo é 

destacar as diferenças entre suas interpretações da realidade e os diferentes usos do léxico 

gramsciano ao longo do tempo. As “mudanças” e nuanças introduzidas pelos analistas 

brasileiros neste léxico são pensadas como possíveis resultados das tentativas de captar as 

especificidades da realidade local, por meio do pensamento de Gramsci, mas também além 

dele.  
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Gramscianos brasileiros e argentinos nas revistas Presença e Pasado y Presente: a 

formação dos coletivos editoriais e seus projetos políticos  

Autora: Camila Góes (Unicamp, Brasil) 

 

 Essa comunicação terá com objetivo apresentar de modo pormenorizado dois 

coletivos editoriais – a revista brasileira Presença e o periódico argentino Pasado y Presente. 

Tanto o grupo brasileiro quanto o argentino foram formados por intelectuais marxistas que 

haviam estabelecido uma relação crítica, em graus diferenciados, com os partidos comunistas 

de seus países e se uniram nestas empreitadas como forma de intervir politicamente no debate 

estabelecido na época. Além disso, procuravam oferecer um espaço de elaboração cultural 

para interpretações plurais a respeito dos processos específicos de interrupção e retorno à 

democracia pelos quais passavam o Brasil e a Argentina. Ambas as revistas recorreram a 

Antonio Gramsci e ao comunismo italiano para formular suas visões, estabelecendo um 

diálogo a partir deste referencial com as vertentes nacionais de esquerda e enfrentando de 

modo geral os dilemas da questão democrática para a ação política. Buscamos, com esta 

investigação, lançar luz sobre o pensamento político produzido por estes coletivos, tendo 

como hipótese se tratar de tentativas de tradução do marxismo que apresentaram como ponto 

de partida, em maior medida, o pensamento de Gramsci e suas categorias. Com este objetivo, 

buscaremos no contexto mobilizado pelas revistas as especificidades da história política de 

seus países e a originalidade de suas intervenções teórico-políticas. Neste breve resumo, 

buscarei mostrar rapidamente o contexto no qual estas revistas surgem e quais são suas 

principais linhas de atuação editorial e política e em seguida, finalizar com as principais 

questões e perspectivas para este trabalho específico. 

 O nome da revista Pasado y Presente, lançada em 1963, foi extraído do título de 

algumas notas de Gramsci nos Cadernos, deixando desde o início explícita a sua principal 

fonte de inspiração teórica e política. Os intelectuais vinculados à revista gramsciana haviam 

sido expulsos do Partido Comunista Argentino e se viam em um contexto intelectual marcado 

pela ausência de uma tradição que não estivesse associada, por um lado, às vertentes 

nacional-populares e, por outro, ao discurso marxista-leninista. Eles tinham encontrado no 

marxismo italiano, particularmente em Gramsci, um ponto de apoio, uma base sólida a partir 

da qual podiam se estabelecer sem abrir mão dos ideais socialistas. Ao longo dos anos 1960, 

os argentinos gramscianos aprenderam a língua italiana, leram a obra de Gramsci e 



 

 

traduziram e publicaram um abundante material interpretativo que chegou a eles a partir da 

Itália. Este movimento de ideias acompanhou a observação de uma série de fenômenos que se 

encontravam anteriormente “fora de lugar” na esquerda argentina: a questão dos intelectuais, 

da cultura, da relação entre Estado, nação e sociedade e do papel do partido dentro de um 

bloco de forças populares. 

 A revista Pasado y Presente seguia, assim, um roteiro sem manuais, caracterizado 

pela própria experiência prática e pela conjuntura política, marcada inicialmente pelas 

tensões desenvolvidas em meio ao partido comunista, mas também em polêmica com as 

vertentes nacional-populares que tinham no peronismo sua expressão mais acabada. O grupo 

parece sintetizar muitos elementos interessantes para pensar a relação entre intelectuais e 

política ao longo dos anos 1970 e 1980, marcado por crises democráticas – desde um debate 

interno ao PCA e a sua “excomunhão”, o coletivo se enveredará por um caminho heterodoxo 

que o caracterizará por toda sua existência. Além disso, o grupo nasce com uma vocação 

substantiva para o trabalho editorial, não só na revista Pasado y Presente, mas nos 

Cuadernos homônimos.  

 No Brasil, ao longo dos anos 1960 e 1970, os conceitos gramscianos eram utilizados 

para estudar diversos aspectos da cultura e da política brasileiras com base em uma leitura 

livre dos Cadernos do Cárcere. O declínio da ditadura e a crise da chamada “velha 

esquerda”, não por coincidência, estiveram na raiz do grande crescimento da influência 

gramsciana, quando em meios da década de 1970 se deu no Brasil um fluxo de publicações 

de e sobre Gramsci. A partir do começo dos anos 1980, os primeiros estudos brasileiros 

dedicados propriamente ao pensamento do marxista sardo começam a ser publicados. É em 

meio a este contexto que se dá a formação da revista Presença em 1983.  

 A revista se inseria numa miríade de publicações existentes em meio à esquerda 

brasileira e reunia um grupo de intelectuais comunistas oriundos sobretudo do Partido 

Comunista Brasileiro. Assim como na revista argentina, havia entre os gramscianos 

brasileiros um entusiasmo com a produção do comunismo italiano e, no Brasil, em especial, 

com o chamado “eurocomunismo”. Em um esforço análogo à Pasado y Presente, a revista 

Presença também nos oferece um material interessante para pensar a relação entre 

intelectuais e política em tempos de crise. Vocalizava-se nos artigos da Presença um pedido 

de renovação que estava intimamente ligado ao contexto de redemocratização pelo qual 

passava o país. 



 

 

 Identificam-se, em linhas gerais, duas questões importantes e que são compartilhadas, 

em certa medida, nas trajetórias das revistas Pasado y Presente e Presença. Uma delas diz 

respeito não só à recepção das ideias de Gramsci, mas ao próprio papel que o comunismo 

italiano, ou o que seria chamado “eurocomunismo”, cumpriu em ambas as iniciativas. Outro 

elemento para o qual chamamos a atenção é que, em meio a contextos de transição e crise, os 

dois coletivos editoriais se viram em confronto com o seu passado – os partidos comunistas – 

e com o seu futuro – buscando apresentar saídas e respostas para os dilemas que a 

democratização impunha ao pensamento de esquerda. Propõe-se, aqui, a partir da ideia de 

tradução do marxismo, investigar como os dois grupos intelectuais partiram destas grandes 

concepções gerais – do pensamento de Gramsci e do comunismo italiano, em especial, mas 

também das prévias vertentes nacionais marxistas – e produziram análises voltadas às 

particularidades do ambiente cultural e político específico do qual participavam. 

 Esta comunicação buscará apresentar de modo pormenorizado as revistas e o debate 

bibliográfico existente sobre elas, com o objetivo principal de destacar o papel das lideranças 

intelectuais e suas trajetórias, a relação com os partidos comunistas nos diferentes contextos 

nacionais e os embates político prementes em torno da democracia, cujos interlocutores 

centrais serão o peronismo na Argentina e o PT no Brasil. Ao redor destas questões, 

apresentamos como pano de fundo uma investigação mais ampla de casos em que julgamos 

existir tentativas de tradução do marxismo, como forma de resistir a certas leituras 

“dogmáticas” e com especial atenção aos usos do pensamento gramsciano para atingir tal 

objetivo. A partir do estudo dos casos brasileiro e argentino, buscamos destacar os diferentes 

contextos nacionais nos quais o pensamento de Gramsci é apropriado, bem como a 

circulação, apropriação e redefinição de suas categorias para a compreensão destes contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gramsci en la isla sin mar. Mauricio Schvartzman y la recepción del pensamiento 

gramsciano en Paraguay 

Autor: Charles Quevedo (Universidad Nacional de Asunción, Paraguai)  

 

Mauricio Schvartzman (1939-1997) ocupa un lugar destacado en la consolidación de las 

Ciencias Sociales paraguayas. Dejó como legado numerosos escritos que abarcan temas 

relacionados con la cuestión agraria, la cuestión indígena, la historia social paraguaya, 

estudios sobre población y fuerza de trabajo, así como trabajos de índole más teórica 

concernientes a cuestiones de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. El rigor 

académico del investigador convive en sus trabajos con la aguda sensibilidad política y 

compromiso social del intelectual crítico de filiación marxista. Entre sus trabajos publicados 

más importantes se encuentran: Contribuciones al Estudio de la Sociedad Paraguaya (1989); 

Mito y duelo. El discurso de la ‘pre-transición’ a la democracia en el Paraguay (1989), y El 

joven dividido: la educación y los límites de la conciencia cívica (1987). Publicó además 

interesantes trabajos en el Suplemento Antropológico, revista del Centro de Estudios 

Antropológicos de la Universidad Católica, entre los cuales: Ser indio. Notas para una 

filosofía del hombre (1987) y El ‘indio’ y la Sociedad: los prejuicios étnicos en el Paraguay 

(1983). 

Exiliado en Buenos Aires, Schvartzman estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, donde 

en 1971 obtuvo la licenciatura en Sociología. Los años de formación de coinciden con un 

momento de profunda renovación de la cultura de izquierdas en Argentina. Esa renovación 

estaba siempre, de alguna manera, relacionada con la recepción del teórico marxista italiano 

Antonio Gramsci. La utilización profusa de categorías gramscianas por parte de Schvartzman 

(hegemonía, sociedad civil, sociedad política, dirección intelectual y moral, etc.), para el 

análisis de la formación social paraguaya, denota el influjo central del pensador italiano en su 

trabajo. La difusión de la obra de Gramsci en el Cono Sur de la América Latina tuvo como 

uno de sus centros más destacados la revista Pasado y Presente. Publicada a partir de 1963, 

en la ciudad de Córdoba, se propuso ser la expresión de un centro de elaboración cultural 

autónomo de la estructura del Partido Comunista Argentino (Aricó, 2005). El marxismo 

“oficial” argentino, así como los marxismos latinoamericanos en general –entre ellos, el 

paraguayo–, tenían por entonces como principales fuentes “teóricas” los manuales soviéticos 



 

 

de “marxismo-leninismo”. La lectura de Gramsci tuvo como efecto la introducción de nuevas 

problemáticas y categorías analíticas. Su apropiación por parte de sectores de la 

intelectualidad de izquierda posibilitó –según señala Aricó (2005) –, una visión laica del 

marxismo, alejada de la ortodoxia estalinista.  

A su vez, Schvartzman será uno de los principales propulsores de la difusión de Gramsci en 

los pequeños círculos intelectuales de izquierda en Paraguay, sobre todo, a partir de la década 

de 1980, en la cual tiene lugar un cierto relajamiento del aparato represivo de la dictadura de 

Stroessner. En esa década, otros intelectuales paraguayos hacían igualmente uso de las 

categorías gramscianas: Ticio Escobar, en estudios sobre la cultura popular en Paraguay, y 

Ramón Fogel, en trabajos sobre movimientos campesinos. Asimismo, en el periodo 

mencionado, hay una significativa difusión de ideas de inspiración gramsciana en círculos de 

militantes de los movimientos universitarios, lo que dará lugar al renacimiento de una 

incipiente cultura de izquierdas hacia los años finales de la dictadura y principios del proceso 

de liberalización política. 

En Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya (1989), Schvartzman sostiene que la 

larga duración del sistema autoritario no es tan misteriosa ni tan impenetrable, ya que tiene 

una lógica histórica; se explica por el desarrollo histórico del Paraguay, y es particularmente 

importante para su compresión el estudio de las raíces históricas de la formación social 

paraguaya. El concepto de formación social desempeña un papel central, y constituye –según 

advierte el autor–, el eje principal de un esquema teórico propuesto para intentar articular las 

diversas contribuciones en el análisis sociológico, antropológico, económico y político de la 

sociedad paraguaya que se multiplican en los años 80. El esquema interpretativo de 

Schvartzman tiene la pretensión de aprehender aspectos reiterativos, que se reproducen en la 

larga duración, a pesar de las redefiniciones y recomposiciones que tienen lugar en las 

diferentes fases históricas. Esas reiteraciones identifican una configuración social, que se 

constituye y desarrolla como un sistema, y está representado por el concepto de formación 

social. 

En la primera parte del texto mencionado, Schvartzman desarrolla un interesante marco 

epistemológico para su propuesta teórica de formación social, cuya escrupulosa y creativa 

elaboración conceptual constituye por sí misma, un aporte relevante. El término formación 

social, eje del esquema analítico utilizado, es una abreviatura de formación económico-social 

y designa en la tradición teórica marxista al “conjunto de relaciones que con el desarrollo de 



 

 

un modo de producción se van determinando históricamente entre este, su superestructura 

política e ideológica, aspectos de otros modos de producción y de otras superestructuras” 

(Bobbio, Matteucci y Pasquino; p. 663). La formación social –según el autor–, se constituye 

sobre la conjunción activa y recursiva de dos grandes sistemas: el de relaciones económicas 

(base) y el de dominio y dirección social (superestructura). Schvartzman sostiene que el 

concepto de formación social contiene el principio de complejidad (desarrollado por el 

filósofo Edgar Morin), distanciándose de esa forma de todo reduccionismo economicista 

característico del marxismo vulgar. Lo complejo reconoce la interacción como principio 

explicativo, lo cual relativiza las determinaciones unidireccionales, considera lo real en sus 

elementos heterogéneos y sistemas complementarios, recurrentes y antagonistas. Entonces, el 

estudio de una sociedad concreta, real, existente, es el estudio de las interacciones que se 

producen entre los dos grandes sistemas: de relaciones económicas y de dominio y dirección 

social, y los procesos de recursividad entre ellos. Así, la posición de las relaciones 

económicas como sistema de base no expresa un determinismo totalitario sobre la 

organización social. 

Por otra parte, Schvartzman, adoptando la teorización del pensador marxista italiano Antonio 

Gramsci, resalta la importancia especial de los conceptos de sociedad civil y sociedad política 

como dominios de la superestructura, en tanto contribuyen a especificar las funciones de 

sobredeterminación y reproducción de la formación social. Sociedad civil y sociedad política, 

en el sentido gramsciano, conforman la totalidad de la superestructura. La sociedad civil es el 

conjunto de organismos privados a través de los cuales el grupo dominante ejerce la función 

de consenso (hegemonía), mientras que a la sociedad política, prolongación de la sociedad 

civil, le corresponde la función de coerción o dominio directo, complementaria de la anterior. 

Toda forma de dominio duradero se basa en el consenso y la coerción, por lo tanto, todo 

régimen político tiene necesidad no solo de un aparato coercitivo (o sea, estado en sentido 

tradicional del término), sino también de un conjunto de instituciones privadas (sociedad 

civil) desde los periódicos hasta la escuela, desde las editoriales hasta las iglesias, 

instituciones encargadas de la creación, difusión y transmisión de los valores dominantes y a 

través de los cuales la clase dominante ejercita su propia hegemonía. En el planteo de 

Gramsci se constituye un bloque histórico cuando existe hegemonía de una clase 

fundamental. Portantiero (1999) considera que el concepto de bloque histórico permite a 

Gramsci superar la dicotomía arquitectónica de estructura y superestructura, que, 



 

 

naturalizada, da lugar a una relación de causalidad mecanicista, haciendo caer a la teoría 

marxista en los criticados vicios del determinismo positivista. Tanto el recurso al principio de 

complejidad (E. Morin) como a los conceptos de bloque histórico, sociedad civil, sociedad 

política y hegemonía (A. Gramsci) por parte de nuestro autor, apuntan a una concepción no 

mecanicista de la formación social que será adoptada en el abordaje del estudio de la 

sociedad paraguaya. 

La clave para comprender la larga duración del sistema autoritario en el Paraguay, según 

Schvartzman, reside precisamente en el análisis de las relaciones entre sociedad civil y 

sociedad política. De acuerdo a la teoría gramsciana, cuando la sociedad civil y la política 

están igualmente desarrolladas, se establece entre ellas un lazo orgánico y la clase 

fundamental desempeña efectivamente la “dirección moral e intelectual” de toda la sociedad, 

expandiendo su ideología a todo el sistema social. Por el contrario, en formaciones sociales 

donde la sociedad civil es “primitiva y gelatinosa”, el control de la sociedad sigue la vía de la 

toma del aparato coercitivo del Estado. Estas dos formas de relación entre sociedad civil y 

sociedad política determinan dos modalidades de dirección social: en el primer caso, la 

dirección hegemónica, expresada como democracia formal, cuando existe una “dirección 

moral e intelectual” de una clase fundamental, y; en el segundo caso, la dictadura, cuando la 

sociedad política es independiente a causa de la ausencia de una clase dirigente. En la 

interpretación de Schvartzman, este último caso es lo que históricamente ha ocurrido en la 

sociedad paraguaya. El vacío de sociedad civil, posiblemente originado por las encomiendas 

que obstaculizaron la formación de una clase de terratenientes y ganaderos que pudieran 

construir un sistema de hegemonía, determinó que la independencia nacional se resolviera en 

los cuarteles, y que posteriormente el Dr. Francia concentrara en sus manos no solamente el 

aparato del Estado, sino también la “dirección intelectual y moral” de la sociedad en su 

conjunto. Esta situación se prolonga con los López y después de 1870, la debilidad de una 

clase fundamental que ya no pudo llegar a constituirse como tal, ya que el proceso de 

expoliación imperialista redujo la posibilidad de formación de una burguesía nacional con 

cierto grado de desarrollo, creó el predominio ininterrumpido de una sociedad política, en 

situación de crisis permanente de autoridad. De acuerdo a la interpretación de Schvartzman, 

la dictadura de Stroessner tal vez represente la consolidación del largo proceso de predominio 

absoluto del Estado, frente a la ausencia de una sociedad civil consolidada, de una “dirección 

moral e intelectual” de toda la sociedad.  



 

 

En el desarrollo histórico de la sociedad paraguaya, la debilidad constitutiva de una clase 

fundamental, hegemónica, es compensada con la presencia dominante del Estado, sustituto de 

una clase fundamental. El periodo que abarca de 1870 a 1940 representa el fracaso de un 

ensayo liberal tendiente a la constitución de una clase social hegemónica. Este fracaso fue 

debido a que su constitución estuvo basada en la propiedad de la tierra ociosa y el control del 

capital extranjero. Estas bases económicas hicieron que los terratenientes locales y la 

burguesía comercial fueran clases sociales siempre en estado de formación, débiles, lo cual 

por su parte explica la profunda inestabilidad institucional del periodo mencionado. Los 

partidos tradicionales estaban en estado permanente de crisis internas y no podían 

consolidarse porque las clases mismas, a las cuales representaban, no estaban consolidadas. 

La Guerra del Chaco no hace sino acelerar el colapso de la dirección civil, estableciendo las 

condiciones para que las Fuerzas Armadas, debido al prestigio adquirido en la victoriosa 

guerra, asuman el control del Estado y la dirección de la sociedad en su conjunto. El poder 

civil, que se constituye después de 1870 con la fundación de los partidos de la oligarquía, es 

subalternizado definitivamente por el poder militar en 1939. El Estado, bajo el control 

militar, suple la ausencia de una clase fundamental. Entonces la ausencia de la hegemonía de 

una clase fundamental es lo que explica la duración y persistencia del autoritarismo político 

en la historia paraguaya. En otros países latinoamericanos en donde pudieron formarse clases 

fundamentales, pudieron constituirse, al menos durante determinados periodos históricos, 

gobiernos democráticos. 
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Usos de Gramsci na Bolívia: pistas para um itinerário político a partir de René Zavaleta 

Mercado. 

Autor: Rodrigo Santaella Gonçalves (IFCE, Brasil) 

Discutir sobre os “usos” de Gramsci na América Latina, nos termos colocados por 

Portantiero (1983), se tornou bastante comum. Como demonstra Cortés (2017) há uma 

predominância de um uso político de Gramsci no subcontinente, o que não significa que se 

faça dele uma leitura superficial ou simplesmente utilitarista. Para Cortés, a tradição de 

leitura latino-americana de Gramsci é marcada pela atenção e aprofundamento na obra do 

sardo. Ao mesmo tempo, seu “uso político” é completamente autorizado pela própria obra, 

que ganha sentido para o próprio Gramsci na mesma medida em que contribui para fundir 

teoria e prática (CORTÉS, 2017, p.77).  

No caso da Bolívia, e em especial com relação a René Zavaleta Mercado, a perspectiva 

apontada por Cortes se confirma. Ainda que Zavaleta não se debruce sobre a obra de Gramsci 

e não possua textos especificamente construídos para analisar sua obra, os pressupostos e os 



 

 

conceitos gramscianos aparecem de forma explicita e bem fundamentada em seus textos, 

principalmente na última fase de sua produção. Não à toa, diversos autores buscam 

demonstrar como o pensador boliviano parte de Gramsci para elaborar alguns de seus 

principais conceitos (Cf. ANTEZANA, 2009; YAPUR, 2016). O presente artigo busca 

argumentar que a nacionalização do marxismo construída por René Zavaleta Mercado na 

Bolívia (Cf. TAPIA, 2002) e sua continuação no grupo Comuna (Cf. SANTAELLA-

GONÇALVES, 2015) representam o itinerário de um determinado uso de Gramsci no país 

andino, que contribuiu para desenvolvimentos políticos concretos, sobretudo relacionadas ao 

processo de construção de uma hegemonia antineoliberal na primeira década do século XXI. 

Argumentamos que Zavaleta, na esteira de Gramsci, criou as condições teóricas para que 

houvesse uma ampliação nos marcos de interpretação sobre a construção de uma vontade 

nacional-popular na Bolívia, que desenvolvida posteriormente pelos autores do grupo 

Comuna, pôde explicar o processo de mobilizações ocorrido na primeira década do século 

XXI – e de certa forma contribuir com ele. 

Tapia (2002), em sua tese de doutorado acerca da obra de René Zavaleta Mercado, intitulada 

La producción del conocimiento local, argumenta que o trabalho desse autor é o mais 

importante exemplo de “nacionalização do marxismo” na Bolívia. Bernardo Ricupero (2000), 

por outro lado, trabalha com a mesma noção de “nacionalização do marxismo” para 

caracterizar a produção teórica de Caio Prado Jr. no Brasil em Caio Prado Jr. e a 

nacionalização do marxismo no Brasil. Vale debruçar-se um pouco sobre essa ideia para 

buscar as influências de Gramsci sobre Zavaleta .  

 Para Tapia, dentre as maiores contribuições em toda a história do marxismo estão 

aquelas que desenvolveram reflexões a partir de suas realidades concretas, através de 

adaptações do marxismo ao contexto local, como as obras de Lênin, Mariátegui e Gramsci 

(TAPIA, 2002, p.330). Gramsci, pensando a Itália do início do século XX, tinha como 

preocupação fundamental entender as condições para a transformação social em situações de 

capitalismo atrasado, nas quais a unificação estatal foi tardia ou incompleta 

(PORTANTIERO, 1993, p.47).  A constatação de Portantiero (id., p.57), de que Mariátegui 

evocaria a mesma preocupação gramsciana com a construção de uma vontade coletiva 

nacional-popular e com uma reforma intelectual e moral como premissas do socialismo em 

seus respectivos países, traz algumas pistas para entender as origens da ideia. 



 

 

As principais pistas sobre as origens da conformação desta ideia de nacionalização do 

marxismo parecem estar no conceito de nacional-popular de Gramsci e em toda a discussão 

que ele propõe acerca da questão. No pensamento do marxista sardo, o problema de fundo 

que motiva a reflexão sobre a necessidade da construção de uma vontade nacional-popular é 

o da criação de condições para a transformação social em situações de capitalismo atrasado, e 

o grande desafio político é construir a ponte entre a cultura científica marxista e a cultura 

popular, assistemática, desorganizada e contraditória, na medida em que nela se aglomeram 

fragmentos de diferentes concepções de mundo (PORTANTIERO, 1993, p.48).  

 O contato e a soldagem entre os intelectuais orgânicos e os intelectuais tradicionais na 

sociedade civil, fundamental para a construção de consenso e para a disputa de hegemonia, 

são garantidos a partir da atuação do partido político (GRAMSCI, 2002, p.24). Não à toa, os 

principais exemplos de “nacionalização do marxismo” tinham um engajamento militante – 

inclusive partidário – que em boa medida precedia sua produção teórica. Se é a política que 

garante a mediação entre os grupos sociais fundamentais e os intelectuais tradicionais, ela 

também assegura a relação entre a “filosofia superior”, elaborada sistematicamente, e o senso 

comum, reproduzido acriticamente (BIANCHI, 2008, p.73).  

 Praticamente toda a discussão apresentada por Gramsci tem como objetivo fomentar 

esse contato entre intelectuais e povo e a construção do processo de reforma intelectual e 

moral, fundamental para a produção da ação hegemônica. Garantir o nexo entre intelectuais 

orgânicos vinculados às classes subalternas e o senso comum é condição para a criação de 

uma vontade nacional popular relacionada ao socialismo. No caso particular da América 

Latina, o desafio se traduz na capacidade dos socialistas de  

(…) construir uma “vontade coletiva nacional-popular”, a partir de um processo de 

recomposição de uma pluralidade e diversidade de demandas segundo papéis sociais, de 

classe e de categoria, incluindo entre estas as étnicas e regionais (PORTANTIERO, 1993, 

p.52).  

 Assim, na prática, a construção da “vontade coletiva nacional-popular” tem íntima 

relação com dimensão concreta da vida da população. Daí, aliás, coloca-se o dilema da 

relação entre a “questão nacional” – vital para o marxismo que se quer imerso na vida 

política da nação – e o “nacionalismo”, que se constitui como uma barreira ideológica aos 



 

 

horizontes políticos mais amplos postos pelo próprio marxismo. Quando discute sobre a 

construção hipotética do moderno Príncipe, Gramsci deixa claro como se pode contribuir 

com a compreensão relacionada à construção de uma vontade nacional-popular: 

Uma das primeiras partes deveria precisamente ser dedicada à “vontade coletiva”, 

apresentando a questão do seguinte modo: quando é possível dizer que existem as condições 

para que se possa criar e se desenvolver uma vontade coletiva nacional-popular? Em seguida, 

uma análise histórica (econômica) da estrutura social do país em questão e uma representação 

“dramática” das tentativas feitas através dos séculos para criar esta vontade e as razões dos 

sucessivos fracassos (GRAMSCI, 2000, p.17). 

É neste debate, que permeia a linha tênue entre a questão nacional do ponto de vista socialista 

e o nacionalismo populista, que os intelectuais e militantes citados até aqui se colocaram. 

Mariátegui, por exemplo, buscou elaborar uma perspectiva socialista inclusiva do mundo 

rural, condizente com a realidade nacional peruana. Foi ele o primeiro a propor no socialismo 

latino-americano um projeto amplo de constituição de uma vontade coletiva nacional-popular 

(PORTANTIERO, 1993, p.56).  

É neste sentido que Tapia fala da nacionalização do marxismo em René Zavaleta Mercado, e 

é justamente a tensão entre nacionalismo e marxismo que marca o pensamento de Zavaleta 

(ANTEZANA, 2009, p.121). Como demonstra Antezana, pensando a realidade boliviana e 

tendo como prioridade compreendê-la e explicá-la, o pensamento zavaletiano,  

recurriendo a múltiples instrumentos, notablemente un marxismo crítico de estirpe 

gramsciana, caracteriza lodos estos factores modelando las teorías tradicionales hacia una 

creciente atención, reitero, a la diversidad social e histórica boliviana. Utilizando una quizá 

débil fórmula, la que, sin embargo, me parece sugerente, diría que el aporte teórico 

zavaletiano consiste en desplazar las tradicionales reflexiones centradas en el problema de “lo 

hegemónico en (y sobre) la diversidad” hacia una percepción de “la hegemonía de la 

diversidad.” Quizá lo múltiple tiene su(s) manera(s) de ser... en diversidad. (…) El concepto 

de “hegemonía” (Gramsci) supone una articulación social e histórica a dominante. 

Generalmente, dicha articulación se entiende -a través del examen de los aparatos 

económicos, ideológicos y/o represivos como la primacía de una (alguna) parte sobre el todo 

social. Sin ignorar la parte que prima sobre el todo, Zavaleta Mercado habría desplazado su 



 

 

atención hacia la diversidad en juego; y, por ahí, la parte dominante no sería otra cosa, según 

los casos, que un momento histórico en (y de) la diversidad. En otras palabras, ésta, la 

diversidad social e histórica, es la que produce las hegemonías. Así, podríamos caracterizar 

brevemente la posibilidad teórica por la que ha optado Zavaleta Mercado: prestar atención a 

los procesos históricos en la diversidad social (ANTEZANA, 2009, p.119). 

   Essa ideia de hegemonia “da diversidade” trazida por Antezana se baseia 

principalmente na caracterização que Zavaleta faz da sociedade boliviana como uma 

sociedade abigarrada. O abigarramiento, para Zavaleta, é muito mais do que a característica 

de uma sociedade multicultural, ou mesmo heterogênea, no que diz respeito à diversidade de 

modos de produção existentes em um mesmo período histórico, referindo-se a contextos 

sociais nos quais convivem, simultaneamente, mais de um tempo histórico. Isto implica não 

apenas na coexistência de modos de produção distintos, mas também de várias relações 

sociais jurídicas em um mesmo momento e território (TAPIA, 2002). É um conceito, 

portanto, forjado para analisar sociedades complexas que foram formadas parte na dominação 

colonial e fizeram parte do desenvolvimento capitalista. 

Si se dice que Bolivia es una formación abigarrada es porque en ella no sólo se han 

superpuesto las épocas económicas (las de uso taxonómico común) sin combinarse 

demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra y 

ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o como si hubiera un país en el feudalismo y 

otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. Tenemos, por ejemplo, 

un estrato, el neurálgico, que es el que proviene de la construcción de la agricultura andina o 

sea de la de la formación del espacio; tenemos de otra parte (aun si dejamos de lado la forma 

mitimae) el que resulta del epicentro potosino, que es el caso mayor de descampesinización 

colonial; verdaderas densidades temporales mezcladas no obstante no sólo entre sí del modo 

más variado, sino que también con el particularismo de cada región porque aquí cada valle es 

una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo 

particular y hablan lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otros puedan llamarse por un 

instante la lengua universal de todos. (ZAVALETA MERCADO,1983, p.16) 

A ideia de formação social abigarrada, em Zavaleta, provém do conceito de formação 

econômico-social, cunhado pelo marxista italiano Emilio Sereni. Este conceito descreve 



 

 

situações sociais nas quais coexistem vários modos de produção articulados a partir de um 

modo de produção dominante – o capitalista – que não extingue os demais, mas os subjuga 

diante de seu projeto de auto reprodução. O conceito de Sereni refere-se à formação de um 

bloco histórico, no sentido gramsciano, no qual a burguesia dirige os setores subalternos sem 

eliminá-los. Entretanto, de modo diferente, quando trata de uma sociedade abigarrada, 

Zavaleta refere-se justamente à desarticulação entre esses modos de produção e à 

consequente falta de dominação explícita de um sobre outros. “Con justa razón, el término 

mismo de articulación ha sido discutido porque sin duda no se trata de un acuerdo entre 

diversidades, sino de una calificación de unas por otras de tal suerte que ninguna de ellas 

mantiene la forma de su concurrencia” (ZAVALETA MERCADO, 1986, p.104). 

É indiscutível que as interpretações da história dos subalternos na Bolívia, inclusive as mais 

conservadoras, principalmente a partir da revolução de 1952, tinham como eixo central o 

proletariado, especificamente o proletariado mineiro. A força da Central Obrera Boliviana 

(COB), sua capacidade de mobilização e a importância que teve no processo revolucionário 

de 1952 faziam da Bolívia um lugar de atenção para pensar o protagonismo operário na 

transformação social. Entretanto, a partir da mobilização de massas que durou 15 dias, em 

novembro de 1979, expulsou o presidente golpista Alberto Natusch Busch e rompeu 

definitivamente o chamado pacto militar-camponês na Bolívia (ZAVALETA MERCADO, 

1983, p.222), reapareceu um elemento importante da luta de classes e da resistência social 

boliviana: o camponês-indígena. A partir dessa crise e da percepção de que as formas de 

mobilização indígenas estavam sendo incorporadas na luta de classes tradicional boliviana, 

Zavaleta passa a considerar elementos da história de resistência indígena em suas análises 

mais gerais da história e da sociedade bolivianas. 

A ampliação da noção de centralidade proletária em direção à ideia de autodeterminação da 

massa, operada pelo autor boliviano, produz uma melhora nas condições de explicação da 

história boliviana. A crise de 1979 é um momento de encontro ou reencontro entre o 

movimento operário e o movimento camponês, é o momento da real recuperação da aliança 

operário-camponesa na Bolívia. Neste sentido, as formas de mobilização e a própria 

cosmovisão indígena reaparecem com muita força no movimento de massas boliviano. 

Zavaleta, buscando compreender a história dos subalternos, apreende esse fenômeno e 

enriquece sua própria reflexão sobre a história boliviana, encontrando seus momentos 



 

 

constitutivos também nas mobilizações e crises proporcionadas pela resistência indígena. A 

crise de 1979, portanto, se configura como um momento constitutivo fundamental para a 

Bolívia contemporânea, para pensar as formas de mobilização da sua sociedade civil e os 

sujeitos coletivos que atuam sobre elas.  

Quando se refere aos termos constitutivos da história nacional-popular do país, Zavaleta fala 

do ressurgimento do movimento camponês-indígena como protagonista nas lutas sociais do 

país, trazendo seus métodos de luta e toda sua cosmovisão. Para Zavaleta, a classe é formada 

pela sua posição estrutural no sistema capitalista, mais a sua história, seu acúmulo cultural: a 

classe é conformada pelo desenvolvimento como sujeito político no nível da cultura, a partir 

das determinações estruturais (TAPIA, 2002, p.261). Neste sentido, na incorporação destes 

movimentos às mobilizações operárias, dá-se um processo de ampliação da centralidade 

proletária em direção à autodeterminação das massas, e ao mesmo tempo um resgate dos 

termos constitutivos da história popular boliviana. Como a COB era ainda em 1979 o eixo 

fundamental da sociedade civil boliviana, essa massa se articulava em torno dela, sob sua 

direção democrática, conformando um bloco histórico, no sentido gramsciano. O conceito de 

massa em Zavaleta surge, portanto, na conjunção da centralidade proletária com o conceito 

de bloco histórico gramsciano. Essa é a massa que se levanta e que atua como sociedade civil 

em movimento, em ação, o que só acontece em momentos de crise: no caso boliviano, a 

centralidade proletária através da COB havia-se convertido na síntese da sociedade civil, e 

era a partir dela que existiam as condições para que as massas entrassem em movimento 

enquanto tais naquele momento. 

Neste sentido, Zavaleta Mercado, na esteira de sua caracterização da sociedade boliviana – 

relacionada a uma forma heterodoxa de tratar o conceito de hegemonia em Gramsci – opera 

na tradição da esquerda boliviana a incorporação do sujeito camponês indígena no processo 

de construção de uma vontade nacional-popular, a partir da interpretação da crise de 1979. 

Ao perceber a “chegada” ou o “retorno” destes setores ao bloco histórico subalterno, Zavaleta 

abre as portas para uma interpretação da realidade boliviana que perceba os sujeitos 

camponeses e indígenas como parte do nacional-popular, no campo do marxismo. É nessa 

esteira zavaletiana que trabalham os autores do grupo Comuna no final dos anos 1990 e início 

do século XXI, ao contribuírem para a construção de um consenso antineoliberal no país 

andino .  Zavaleta amplia o horizonte da centralidade proletária, mas não retira do operariado 



 

 

a condição de articulador do bloco histórico contra hegemônico. O fechamento das minas, em 

1986, com a desarticulação total da COB e o advento do neoliberalismo provocaram uma 

dispersão e desorganização profundas na classe operária boliviana. Em decorrência, algumas 

questões ficam em aberto a partir da obra de Zavaleta, e autores como Alvaro Garacía Linera 

e Luis Tapia buscam desenvolvê-las, em grande medida, a partir das construções teóricas do 

autor . 

Ao incorporar, ainda no início dos anos 1980, os movimentos indígenas e camponeses ao 

centro da análise marxista da realidade boliviana, a obra de Zavaleta – especialmente Las 

Masas en Noviembre – pode ser considerada um “momento constitutivo” da intelectualidade 

de esquerda boliviana, no sentido de ter marcado a forma de análise das esquerdas sobre a 

sociedade andina. Neste bojo, o grupo Comuna surge no final do século XX para, a partir, em 

grande medida, do arcabouço interpretativo zavaletiano, propor um esquema interpretativo da 

sociedade contemporânea da Bolívia que desse conta de compreender os processos de 

transformação e de luta em curso naquele momento, especialmente a ascensão dos 

movimentos indígenas e de novas formas organizativas dos setores subalternos bolivianos. 

Neste sentido, a produção teórica do grupo foi uma das principais interpretações do 

momento, serviu como importante substrato teórico para o processo concreto de lutas e pôde 

antecipar algumas tendências ainda no curso dos acontecimentos. 

Se a produção teórica dos autores do grupo Comuna contribuiu para a construção de um novo 

consenso e para a consolidação de uma nova hegemonia antineoliberal na sociedade 

boliviana, isso só foi possível porque Zavaleta deu os primeiros passos nessa direção 25 anos 

antes, tendo suas principais contribuições sido feitas na esteira dos pressupostos e das 

formulações gramscianas. Zavaleta, tal como Gramsci fizera na Itália, opera um processo de 

nacionalização do marxismo, e com isso contribui de forma decisiva para pensar as condições 

da construção do conhecimento, da compreensão do capitalismo e da transformação da 

realidade no país andino. O grupo Comuna, especialmente nos momentos mais relevantes de 

sua produção e atuação no final dos anos 1990 e na primeira década do século XXI, é uma 

das importantes materializações contemporâneas do legado do pensamento zavaletiano – e 

gramsciano – que, como todos os clássicos, permanecem sempre em movimento. 
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