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Resumo: O Presente artigo tem como objetivo realizar alguns apontamentos sobre a 
categoria democracia, compreendendo que existe uma distinção entre os objetivos de 
democracias sob hegemonia burguesa, que é oposto as direções para construção de 
processos democráticos para uma nova sociabilidade. O texto perpassa questões sobre a 
democracia na perspectiva do autor Norberto Bobbio e o debate sobre a democracia em 
Gramsci 
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Abstract: The present article has as objective to make some notes about the category 
democracy, understanding that there is a distinction between the objectives of democracies 
under bourgeois hegemony, which is opposite the directions for building democratic 
processes for a new sociability. The text pervades questions about democracy from the 
perspective of author Norberto Bobbio and the debate on democracy in Gramsci. 
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Este trabalho se justifica no sentido de elucidar algumas questões sobre a categoria 

democracia, compreendendo que existe uma distinção entre os objetivos neoliberais para a 

democracia num contexto de democracias sob hegemonia burguesa, aliás hegemonia em 

permanente disputa por parte dos trabalhadores. 

Portanto, a temática proposta necessita de aprofundamento, desenvolvimento das 

suas possibilidades, sobre a democracia participativa e apontar direções estratégicas para 

as diversas profissões/profissionais que possuem projetos societários de transformação 

social convergentes e pretendem ocupar espaços políticos nos conselhos de direitos e 

conselhos participativos. 

Para tanto, torna-se necessário a desmistificação do conceito de democracia 

participativa para os autores liberais e neoliberais e o conceito de processos democráticos 

para construção de uma nova sociabilidade a partir de uma perspectiva marxista.  

 
1 A CATEGORIA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA PERSPECTIVA DE 

NORBERTO BOBBIO. 

 
Para um conjunto de autores clássicos da democracia sob hegemonia burguesa e 

liberal, esta categoria é um debate que pressupõem algumas questões que transitam sobre 

a capacidade de um povo governar, ou seja, a possibilidade dos trabalhadores, cidadãos 

comuns participarem das decisões do governo.  

Para analisar esta definição é necessário refletir sobre um ideal de participação para 

o sistema capitalista numa perspectiva neoliberal, bem como um ideal de democracia que se 

encaixe neste modelo.  

Para Bobbio (2011), a democracia foi a melhor forma de governo que os homens já 

criaram, e que por isso mesmo ela era a mais difícil de realizar, visto que o seu objetivo era 

bastante complexo: o de conciliar o ideal de liberdade, com o ideal de igualdade. A ênfase 

na necessidade de se implementar na prática os princípios democráticos permeia toda a 

obra do autor, onde ele reforça que mesmo o regime democrático mais distante do ideal 

jamais pode ser comparado com um regime autocrático ou totalitário. 

De acordo com Bobbio, é inerente a qualquer regime democrático a instituição de 

normas e leis que regulem o “jogo” das disputas políticas. Com o advento do Estado 

moderno e, consequentemente, a ascensão da democracia representativa, passou-se a 

estabelecer previamente em constituições um conjunto de regras que tratassem da forma de 

como o poder político seria disputado e exercido em um dado país. Na visão do autor, a 

existência de tais regras caracteriza um regime como “democrático”, visto que num estado 

“autocrático”, o poder nunca está em disputa, e o povo jamais é chamado para tomar 

alguma decisão. Nesta perspectiva, as “regras do jogo” valem como condição da 
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democracia. O principal requisito para se classificar um regime de “democrático”, é 

justamente a adoção por parte deste ao referido conjunto de regras que regulam 

antecipadamente em Lei, quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais 

procedimentos. 

Nesse sentido, Bobbio enumerou algumas regras que ele classificou como 

“procedimentos universais”, ou seja, são normas que podem ser encontradas em qualquer 

regime chamado de democrático. Vejamos cada uma delas:  

1. Todos os cidadãos que alcançaram a maioridade, sem distinção de raça, religião, 

condição econômica e sexo, devem desfrutar dos direitos políticos, ou seja, todos têm o 

direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a exprima por eles;  

2. O voto de todos os cidadãos deve ter o mesmo peso; 

3. Todas as pessoas que desfrutam de direitos políticos devem ser livres para poder 

votar de acordo com sua própria opinião, formada com a maior liberdade possível por meio 

de uma concorrência livre entre grupos políticos organizados competindo entre si;  

4. Devem ser livres também no sentido de ter condições de escolher entre soluções 

diferentes, ou seja, entre partidos que têm programas diferentes e alternativos;  

5. Seja por eleições, seja por decisão coletiva, deve valer a regra da maioria 

numérica, no sentido de considerar o candidato eleito ou considerar válida a decisão obtida 

pelo maior número de votos; 

6. Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, 

particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de condições. 

Se essas seis regras forem aplicadas na vida política de uma coletividade, esta pode 

ser classificada de democrática, mas, neste momento, cabe uma importante observação: 

para Bobbio, nenhum regime político na história jamais seguiu completamente o conteúdo 

de todas essas regras. Com isso, ele nos diz que podemos constatar apenas graus 

diferentes de aproximação do modelo ideal, por isso é lícito falar de regimes mais ou menos 

democráticos. (BOBBIO, 2011). 

Confrontando a todo instante “regime autocrático” e “regime democrático”, o autor 

coloca que mesmo a democracia mais distante do modelo ideal (o total cumprimento das 

regras) não pode ser confundida com um estado autocrático, onde em nenhum momento as 

decisões políticas passam pela maioria da população ou por seus representantes. A 

democracia, que é uma forma de governo fundamentada na soberania popular, é um 

processo em constante aperfeiçoamento, daí a necessidade de se estabelecer critérios para 

definir o exercício do poder político; para isso, cabe aos regimes democráticos 

aperfeiçoarem o seu método na defesa das “regras do jogo”.  

A partir destas considerações é possível compreender que o processo de construção 

democrática enfrenta um dilema cujas raízes estão na existência de dois processos 
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distintos, ligados a duas perspectivas políticas distintas; de um lado, um projeto político  que 

busca um processo de alargamento da democracia, que se expressa na criação de espaços 

públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de discussão e de 

tomada de decisão que está relacionado com as questões, políticas públicas e a luta 

fundamental a ser travada pelos trabalhadores no capitalismo contemporâneo pela 

conquista da hegemonia, que será abordado em seguida. E de outro que está atrelado a 

uma perspectiva neoliberal da democracia, onde a presença do cidadão não é desejada nos 

espaços públicos, salvo nos momentos de manipulação e legitimação de um grupo com 

interesses de manutenção da ordem capitalista. 

É incontestável o peso da cultura e da ideologia na sustentação da ordem social, 

mas não se pode negar, ainda hoje, o papel determinante da violência e da coerção na 

manutenção e na reprodução do sistema capitalista Ao contrário do revela os teóricos da 

democracia sobre a hegemonia burguesa, a hegemonia popular sobre o conjunto da 

sociedade implicaria uma extensa utilização dos aparelhos públicos e privados de 

hegemonia, sendo assim, a batalha pela hegemonia é condição prévia e necessária, nunca 

suficiente, na luta por outra sociabilidade democrática.  

2 GRAMSCI E A CONSTRUÇÃO DO SOCIALISMO COMO AVANÇO 

DEMOCRÁTICO.  
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Através da perspectiva Gramisciana é possível a construção do socialismo através 

da conquista da sociedade política, do aparelho estatal, em primeiro lugar, a batalha dá-se 

no mais das vezes no plano da coerção.  

Gramsci (1999) apresenta o conceito de conquista da hegemonia como forma de 

construção do socialismo como um avanço democrático. Para o autor a hegemonia 

desenvolve-se primordialmente no espaço da sociedade civil, espaço este em que as 

batalhas acontecem eminentemente no plano cultural e intelectual. 

Hugges Portelli (1977) trata do estudo do papel e das relações entre estrutura, 

sociedade civil e sociedade política no seio do bloco histórico que levaram a afirmar o 

caráter essencial da dicotomia estrutura e sociedade civil. Essa premissa traduz se, na 

prática, pela noção de hegemonia: “O nível da sociedade civil corresponde à função de 

‘hegemonia’ que o grupo dirigente exerce em toda a sociedade” (p.71). Neste sistema, a 

classe fundamental ao nível estrutural dirige a sociedade pelo consenso, que ela obtém 

graças ao controle da sociedade civil; esse controle caracteriza-se, particularmente, pela 

difusão de sua concepção de mundo junto aos grupos sociais, tornando-se assim, senso 

comum, e pela constituição de um bloco histórico homogêneo, ao qual cabe a gestão da 

sociedade civil, Cavalcante (2001). 

 Também para Simionatto (2011) a concepção de hegemonia remete ao 

esclarecimento das relações entre infraestrutura e superestrutura, â forma como as classes 

sociais se relacionam e exercem as suas funções no interior do bloco histórico. Portanto 

para a autora falar de hegemonia significa também falar de crise de hegemonia, que se 

caracteriza pelo enfraquecimento da direção política e perda do consenso. 

De acordo com Portelli (1977) o controle ideológico dos outros grupos tem por 

consequência enfraquecer o papel da sociedade política e, assim, da coerção. É nessa 

medida que a hegemonia é qualificada por Gramsci de democrática.  

O consenso é uma forma diferente de atingir e viabilizar a direção de uma sociedade. 

A coexistência e integração sociedade civil e sociedade política, como Estado Ampliado, vai 

mostrar que Gramsci não exclui a conquista do espaço do aparelho estatal, mas é enfático 

ao defender que este não é um momento determinante da construção do socialismo, pelo 

menos não no Ocidente, Cavalcante (2001). 

 
2.1 - Ocidente e Oriente — Guerra de posição e guerra de movimento 

Segundo COUTINHO (1999, p.481) Ocidente e Oriente não são explicações 

geográficas, ou seja, “Oriente e Ocidente não são conceitos geográficos, mas indicam 

diferentes tipos de formação econômico-social, em função sobretudo do peso que neles 

possui a sociedade civil em relação ao Estado (...)”. Esta distinção é importante porque, a 

partir dela, Gramsci afirma que o socialismo não pode ser construído da mesma forma nos 
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países com uma sociedade civil forte e nos países com uma sociedade civil frágil. Nos 

primeiros, só a hegemonia é capaz de viabilizar o socialismo, porque a sociedade política 

tem poder político e social insignificante em relação ao da sociedade civil, o que faz com 

que só haja transformação verdadeira se o verdadeiro lócus do poder, a sociedade civil, for 

alcançado. Nos países onde a sociedade civil é mais frágil, o aparelho estatal é mais 

importante estrategicamente, Cavalcante (2001). 

Para Coutinho (1999) as estratégias para o Ocidente, guerra de posição seria a 

ocupação estratégica e gradual dos espaços; para o Oriente, guerra de movimento, tomar 

de assalto o poder.  

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; 147.) 

A guerra de posição é uma necessidade para a modernidade ocidental. A sociedade 

para a qual Gramsci escreve é muito diferente da sociedade que Marx analisou do ponto de 

vista da organização social e, em especial, da organização operária. Além disso, nestas 

sociedades, só a guerra de posição traz uma conquista definitiva, Silva (2011). 

 
(...) A guerra de posição exige enormes sacrifícios de massas imensas da 
população; por isso é necessária uma concentração inaudita de hegemonia 
e, portanto, uma forma de governo mais “intervencionista”, que mais 
abertamente tome a ofensiva contra os opositores e organize 
permanentemente a “impossibilidade” de desagregação interna: controles 
de todo tipo, políticos, administrativos, etc., reforço das “posições” 
hegemônicas do grupo dominante, etc. Tudo isto indica que se entrou numa 
fase culminante da situação política-histórica, porque na política a “guerra 
de posição”, uma vez vencida, é definitivamente decisiva. (GRAMSCI: 1999; 
p255.) 
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O Estado ampliado em Gramsci, Estado e sociedade civil são conceituados 

diferentemente do que são em Marx. Marx trabalha com um Estado que é principalmente 

coerção, força mantenedora da estrutura econômica capitalista, e identifica a sociedade civil 

como infraestrutura econômica. Gramsci define que a gênese do Estado reside na divisão 

da sociedade em classes, razão porque ele só existe quando e enquanto existir essa divisão 

(que decorre, por sua vez, das relações sociais de produção); e a função do Estado é 

precisamente a de conservar e reproduzir tal divisão, garantindo assim que os interesses 

comuns de uma classe particular se imponham como o interesse geral da sociedade, 

Coutinho (1999). 

Gramsci (1999) traz uma grande inovação: vem dizer que, na verdade, o Estado não 

é apenas coerção; que, ao contrário, é reunião do aparelho estatal coercitivo com a 

sociedade civil, aqui não mais identificada à estrutura econômica, mas ligada ao momento 

superestrutural, composta pelo que o autor chama de “aparelhos privados de hegemonia”. 

Carlos Nelson Coutinho destaca que Marx, quando aborda questões sobre o Estado 

e a sociedade civil está plenamente de acordo com a sociedade em que vivia. O Estado que 

Marx conheceu era exatamente um Estado opressor, cuja principal função era manter os 

cidadãos sob controle por meio da força; em seu tempo, a participação popular na vida 

política era reduzida e marginal, o que dificulta qualquer compreensão aproximada à que 

Gramsci trará décadas depois (COUTINHO: 1999; 125.) 

Para Gramsci, o aparelho estatal já evoluiu muito, e a participação popular na vida 

política cresceu vertiginosamente desde a época de Marx, um dos indícios é o surgimento 

dos partidos de massa, os grandes sindicatos. A sociedade civil torna-se, então, na teoria de 

Gramsci, extremamente importante. É, de fato, o elemento crucial de sua estratégia de 

construção do socialismo, dado que é a base material da hegemonia. 

A teoria do Estado de Gramsci reconhece um Estado Ampliado, que abrange o que 

tradicionalmente se entende por Estado, o aparelho estatal em si, que também é referido por 

sociedade política e sociedade civil.  

O Estado em sentido amplo, com novas determinações, comporta duas esferas 

principais: a sociedade política, que é formada pelo conjunto dos mecanismos através dos 

quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência e que se 

identifica com os aparelhos de coerção sob o controle das burocracias executiva e policial-

militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema 

escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a 

organização da cultura, etc. (COUTINHO: 1999; 127.) 
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De acordo com Coutinho, a grande inovação de Gramsci consiste em ter 
dotado a hegemonia de uma base material própria: “Gramsci registra aqui o 
fato novo de que a esfera ideológica, nas sociedades capitalistas 
avançadas, mais complexas, ganhou uma autonomia material e não só 
funcional em relação ao Estado em sentido restrito” (COUTINHO: 1999; 
129). 
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Para Simionatto (2011) quando Gramsci fala de hegemonia como direção intelectual 

e moral, refere-se a direção no campo das idéias e da cultura, manifestando a capacidade 

de conquistar o consenso e de formar uma base social. 

O Estado gramsciano reúne exatamente as duas esferas que devem ser dominadas 

pelo proletariado para implementação do socialismo: direção/hegemonia e a 

dominação/coerção. Uma classe que controle a sociedade política sem ser hegemônica 

dificilmente conseguirá manter-se por muito tempo, a não ser que efetivamente consiga 

utilizar o aparelho estatal de forma eficaz para espalhar sua ideologia e conquistar a 

hegemonia. Por isso, também, que Gramsci diz que é possível ser classe dirigente sem ser 

dominante, e que esse é um importante passo para se alcançar a sociedade política; ao 

passo que ser classe dominante e não ser classe dirigente, ou seja, controlar o aparelho 

estatal e não ser hegemônico, é conduzir uma ditadura, Silva (2011). 

Para Nogueira (1998) as pressões exercidas pela sociedade civil junto ao Estado em 

um contexto de mudanças estruturais significativas, têm imposto às agendas 

governamentais novas demandas políticas em torno da valorização e incorporação de 

elementos da democracia participativa às administrações públicas. Uma das tentativas de 

responder a esses anseios tem se dado com a formação do que ele denomina de gestão 

participativa, que deve ter como orientação alguns componentes fundamentais, dentre eles: 

a) Estabelecer uma nova relação entre governantes e governados, a partir de uma 

relação mais interativa, superando conflitos, facilitando a construção de modalidades novas 

e superiores de abertura do Estado à sociedade; 

b) A admissão de um maior e efetivo controle social, ou seja, de controle do governo 

pela sociedade por um cidadão ativo; 

c) A construção de mecanismos de descentralização das ações governamentais e a 

fomentação de parcerias, dentro e fora do Estado, isto é, entre organizações públicas e 

entre estas e a sociedade civil, o que exige um forte controle público sobre as prestações de 

serviços, sejam elas operacionalizadas pelo Estado ou pela iniciativa privada; 

d) A apreensão não é somente com resultados e números, mas sim para além do 

formal e do burocrático: busca ter iniciativa e criatividade para obter resultados efetivos, ou 

seja, resultados que não se limitem ao administrativo e que estejam, portanto, abertos à 

transformação social; 

e) A apreensão se dá entre capacidade técnica e política a partir de uma reforma 

administrativa diferenciada. 

f) Direciona-se por critérios administrativos inteligentes de flexibilidade, eficiência e 

agilidade, procurando sempre dinamizar, democratizar e domesticar a burocracia, pois se o 

aparato público abre-se para a participação, mas não se desburocratiza, a participação não 

se completa; 
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g) Implementa diferente formas de tomar decisões e de gerenciamento público, a 

partir de um planejamento de novo tipo, pois o planejamento precisa romper com sua 

tradição normativa e tecnocrática e assumir-se enquanto planejamento estratégico, 

democrático e dinâmico; 

h) Reúne à participação à um processo de capacitação técnica e intelectual dos 

funcionários e gestores públicos, aliando, com isso, especialização técnica com 

protagonismo ético-político. 

Esses pilares da gestão participativa não se realizam de maneira pacífica e linear, 

muito pelo contrário, encontram um conjunto de dificuldades e obstáculos, que são 

resumidos pelo autor:  

1. Ausência de uma cultura democrática e participativa em muitas comunidades onde 

são promovidas as ações da gestão participativa;  

2. Fragilidade de iniciativas e projetos em torno da promoção de uma “educação para 

cidadania”;  

3. Decisões e orientações governamentais que não são objetivas e devidamente 

comunicadas à população, fazendo com que a participação se torne muito mais um 

mecanismo de legitimação do que de decisão;  

4. Manobras e ações de deslegitimação das iniciativas participativas por parte de 

sujeitos que divergem ou se sentem incomodados com os processos construídos pela 

gestão democrática;  

5. As dificuldades em se garantir as condições materiais básicas para que a 

população possa participar dos espaços e instâncias participativas, como assembleias e 

reuniões;  

6. Irregularidade no envolvimento das pessoas durante todo o processo participativo, 

que geralmente é demorado. Ou mesmo, o esvaziamento e a pouca representatividade dos 

fóruns, deslegitimando muitas vezes as deliberações. 

Nogueira (1998) afirmar que as propostas participativas geralmente “tem uma forte 

carga retórica e, muitas vezes, é vivida mais como ‘desejo’ que como proposta efetiva a ser, 

de fato, realizada” (p.40). Ao mesmo tempo, as dificuldades apresentadas “são 

contrabalançadas pelos efeitos extremamente positivos que podem ser associados à gestão 

participativa” (p. 41).  

Gramsci aponta caminhos no processo de construção de ordem socialista muito 

diferente do que se viu implementado na realidade, é uma concepção que propõe um 

processo democrático e pluralista, adequado à realidade dos países com sociedade civil 

forte e participativa, para a construção de uma sociedade efetivamente democrática, 

pluralista e justa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No decorrer desse trabalho foi buscado descrever a democracia a partir de dois 

posicionamentos antagônicos: o primeiro relacionado a democracia numa perspectiva 

neoliberal que possuem um conjunto de limites e contradições teórico-práticas e por 

segundo a direção gramisciana de construção dos processos democráticos que apontam 

para uma democracia socialista.  

Porém, as diferenças demonstradas sobre à concepção e diretrizes da democracia 

participativa neoliberal desenvolvidas no trabalho não representam uma negação ou 

secundarização das lutas democráticas no processo de construção de uma nova 

hegemonia, muito pelo contrário. Se fosse feito isso, este trabalho alinharia a posições 

conservadoras (liberal/minimalista), pós-modernas (acomodada/fatalista) ou esquerdistas 

(maximalista/simplista), já que no continente latino-americano, desde as primeiras 

experiências democráticas se pode contabilizar a presença e luta da esquerda: pelo 

reconhecimento dos direitos sociais dos trabalhadores, pela expansão dos direitos políticos 

e sociais dentro de regimes de democracia liberal, resistindo às ditaduras de diferentes 

tipos, lutando por transições a novas formas democráticas, buscando imprimir um conteúdo 

social às democracias políticas ou até na busca de regimes democráticos e populares de 

ruptura com o capitalismo. (SADER, 2001, p. 118). 

 
[...] a luta pela democracia política se mostra como incontornável para o 
proletariado e para as classes e camadas subalternas, não há outro 
caminho para forjar o processo de construção da sua hegemonia [...]. A 
exigência que se põe às classes subalternas, portanto, é dupla: forçar pela 
prática do mais amplo jogo democrático e pela generalização e 
universalização da democracia e, ao mesmo tempo, deslocar a legitimação 
da ordem burguesa no próprio marco do ordenamento capitalista – mesmo 
que a construção da sua hegemonia torna-se visceralmente problemática. 
(NETTO,1990, p. 124-125). 

 
Os profissionais de todas as áreas que lutam por um projeto societário comum não 

devem ignorar a democracia política liberal:  

 “[..] considerando-a como uma mera fachada, cuja substituição pelo fascismo 
ou por uma ditadura militar é uma questão indiferente para os socialistas. “[...] 
O valor da democracia política na ordem do capital reside nas possibilidades 
abertas para os trabalhadores e camadas populares, melhor se organizarem 
politicamente e combaterem a hegemonia cultural e ideológica da burguesia” 
(TOLEDO, 2012 p.28). 

 
Para tanto, torna-se necessário construir estratégias profissionais com horizontes 

para projetos societários convergentes à transformação social. Segundo Rosa Luxemburgo 

(2003), é inteiramente impossível imaginar que uma transformação tão formidável como é a 

passagem da sociedade capitalista à sociedade socialista, se realize de uma vez só, por 
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meio de um golpe feliz do proletariado [...]. A transformação socialista pressupõe uma luta 

demorada e persistente (p. 104-105). 

A Luta demorada que começa desde agora, a partir das ações e formulações 

desenvolvidas pelas classes subalternas e seus intelectuais orgânicos orientadas pela 

estratégia da guerra de posição em termos gramscianos. Na tradição marxista existe uma 

relevante produção bibliográfica em torno da relação entre democracia e socialismo, desde 

os clássicos a autores contemporâneos que podem elucidar o debate e dar elementos para 

o desenvolvimento de estratégias para ocupação dos espaços democráticos e para o 

embate feito pelos profissionais de diversas áreas que congregam o mesmo projeto 

societário. 
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