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 Gramsci e a Teoria Crítica das Relações Internacionais 
Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos1 

Introdução 
 O objetivo dessa comunicação é esboçar uma discussão sobre as eventuais relações 
epistemológicas do pensamento carcerário de Antonio Gramsci com uma vertente teórica das 
Relações Internacionais conhecida como Teoria Crítica. Tal denominação tornou-se 
gradativamente um rótulo eclético que designa diferentes abordagens teóricas das relações 
internacionais. Por vezes, o rótulo referido abriga enfoques associados a abordagens distintas da 
tradição marxista. Contempla autores distintos entre si classificados como neogramscianos, 
cosmopolitas, habermasianos, foucaultianos, construtivistas, feministas, pós-modernos.  
 Antes de se alcançar nessa vertente tão ampla gama de autores e perspectivas, destaca-se o 
pioneirismo de seus fundamentos sistematizados pelo cientista político canadense Robert W. Cox 
em 19812 no contexto do que a literatura internacionalista chama de “Terceiro Debate”3. Em seu 
construto teórico, o pensamento de Antonio Gramsci (1891-1937) ocupa um papel de relevo. 
Salienta-se também que comentadores4 incluem as influências dos filósofos frankfurtianos sobre 
essa perspectiva. Preliminarmente, o rótulo “Teoria Crítica” alude à tradição inaugurada por tais 
filósofos, autores marxistas vinculados ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de 

                                                 
1 Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Professor Adjunto I do Departamento de Ciências 
Sociais do Centro de Ciências Humanas e Letras e do corpo permanente do Programa de Mestrado em Ciência 
Política da Universidade Federal do Piauí. Pesquisador do Grupo “Marxismo e Pensamento Político” do Centro de 
Estudos Marxistas da Universidade Estadual de Campinas. Agradeço a todos(as) do Grupo e em especial ao 
Professor Alvaro Bianchi. As discussões no seu âmbito muito contribuíram para a presente reflexão, embora a 
responsabilidade sobre a mesma seja totalmente minha. 
2 Robert W. Cox: “Social forces, states and world orders: beyond international relations theory” In: Robert W. Cox & 
Timothy J. Sinclair (ed.): Approaches to world order, New York, Cambridge University Press, 1999, p. 85-123. Esse 
texto foi originalmente publicado na revista Millenium em 1981. 
3 Trata-se de denominação ao debate teórico a partir da formulação “positivista” ou “neopositivista” ou “neo-
realista” ou ainda “realista estrutural” de Kenneth Waltz enunciada em 1979 com a publicação de seu livro Theory of 
International Politics. Em resumo, Waltz incorpora com variantes elementos das formulações realistas ou nela 
inspiradas (tais como a competitiva anarquia internacional hobbesiana e o equilíbrio de poder como um componente 
central no sistema de Estados), como as Morgenthau, Bull e Wight. Tais variantes waltzianas têm um claro 
paralelismo com o raciocínio de Émile Durkheim. Waltz coloca a ênfase na estrutura, no sistema internacional com 
raciocínio bastante análogo ao de Durkheim no tocante ao fato social. Ao invés de enfatizar o papel dos Estados  
como personagens principais (como fazem os realistas) a estrutura seria o principal condicionante da postura das 
unidades políticas. Qualquer mudança se efetivaria somente com uma transformação de caráter estrutural e não com 
meras ocorrências de caráter conjuntural e/ou no âmbito de um ou alguns Estados. Cox seria um dos críticos a essa 
abordagem, além de vertentes rotuladas como neoliberais institucionalistas, construtivistas, verdes, feministas, dentre 
outras. Conforme Waltz, haveria sempre uma tendência ao equilíbrio nessa estrutura – o sistema internacional - 
independentemente de quaisquer valores e/ou orientações das políticas externas das unidades estatais. Sobre  
Morgenthau, consultar: Hans Morgenthau: A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz, São Paulo, 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasília, Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações 
Internacionais, 2003. Sobre Waltz, consultar Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Reading, Addison-
Wesley Publishing Company, 1979; Idem:  O homem, o estado e a guerra: uma análise teórica, São Paulo, Martins 
Fontes, 2004. Sobre Bull e Wight, consultar Hedley Bull: A Sociedade Anárquica – um estudo da ordem na política 
mundial, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasília, Universidade de Brasília, Instituto de 
Pesquisa de Relações Internacionais, 2002; Martin Wight:  A política do poder, São Paulo, Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, Brasília, Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2002. 
4Richard Devetak: “Critical Theory”, In: Scott Burchill & Andrew Linklater (org.): Theories of International 
Relations, New York, Palgrave Macmillan, 200: p. 138-9; Fred Halliday: Repensando as relações internacionais, 
Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999, p. 67. 



Frankfurt, com um famoso texto5 de Max Horkheimer (1895-1973) que serviu pioneiramente 
como referência epistemológica dessa tradição teórica. Diante da justaposição dessas duas 
perspectivas numa mesma vertente teórica voltada para as Relações Internacionais, toma-se como 
questões centrais dessa comunicação:  

O estatuto epistemológico da elaboração de Horkheimer é compatível com o congênere de 
Gramsci de modo que suas formulações possam estar em um mesmo construto teórico? De 
acordo com as especificidades epistemológicas de Gramsci, é acurado rotulá-lo e identificá-lo 
com a “teoria crítica” dos autores frankfurtianos, considerando terem todos a matriz do 
marxismo? É válido estender o rótulo “teoria crítica” à formulação do comunista italiano sobre o 
temário internacional? 
 A tese central a ser evidenciada nesse texto aponta para uma incompatibilidade entre 
Gramsci e Horkheimer, mesmo que o enfoque de ambos remeta à tradição marxista. Ao justapor-
se idéias do prisioneiro de Mussolini com aquelas do filósofo do Instituto de Pesquisa Social, há 
diferenças fundamentais não contempladas pela reflexão dos autores da Teoria Crítica das 
Relações Internacionais e, em particular, pelo pioneiro desse enfoque, Cox. Não temos a 
pretensão de passar em revista todos os teóricos dessa vertente internacionalista. Discutiremos 
alguns dos aspectos fundantes da perspectiva lançada por Cox e alguns pontos de divergência e 
convergência com Gramsci e Horkheimer. 
 Sabe-se da vastidão do tema em pauta. Não se pretende explorar exaustivamente todos os 
aspectos referentes a essas diferenças. Exploraremos com maior ênfase nesse texto as 
divergências referentes a Gramsci e Horkheimer no que refere à maneira como ambos tratam a 
relação do marxismo com as ciências naturais e as humanidades.  

Em primeiro lugar, mostraremos de modo sucinto a perspectiva original da Teoria Crítica 
conforme Horkheimer. Algumas teses de Gramsci encontradas no Caderno do Cárcere de número 
116 completarão o argumento em conjunto com a discussão a respeito do desacordo do autor 
sardo com o autor alemão e, conseqüentemente, com Cox. Em seguida, tratar-se-á das principais 
premissas do que Cox chamou de “teoria crítica”. Por fim, buscar-se-á verificar alguns problemas 
da apropriação de Gramsci para a caracterização dessa vertente. 

 
A perspectiva de Horkheimer 
 Alguns pontos centrais caracterizam o que Horkheimer chama de teoria crítica: 
1) Por oposição à teoria crítica, toma-se o enfoque das ciências naturais como essencialmente 
descritivo e como modelo para as ciências do homem e da sociedade (inclusive entre diferentes 
escolas sociológicas), dentro do que ele chama de “teoria tradicional”. Tal perspectiva divorcia  a 
teoria dos processos sociais econômicos, históricos, não se identificando com a totalidade social7 
em conformidade com a teoria crítica. Essa totalidade tomada de maneira cindida, fragmentada, 
é, em nossa época, uma contradição consciente8. 
2) Diferentemente das proposições de Marx e Engels, há na teoria crítica uma avaliação histórico-
estrutural de bloqueio da perspectiva revolucionária de superação do modo de produção 

                                                 
5 Max Horkheimer: “Teoria tradicional e teoria crítica”, In: Max Horkheimer & Theodor W Adorno: Textos 
Escolhidos, São Paulo, Nova Cultural, 1991, pp. 31-68, série “Os Pensadores”, no 16. 
 
6 Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, Torino, 1977, pp. 1363-1509. 
 
7 Max Horkheimer, op. cit.,  pp. 33, 46 e 57. 
8 Idem, ibidem, p. 44.  



capitalista, bem como a impossibilidade do proletariado ser o agente revolucionário por 
excelência com vistas a tal objetivo. Um intelectual que se deixa levar pelas representações e 
sentimentos de uma classe, reproduz a perspectiva especializada da ciência e teoria tradicionais 
na forma de uma psicologia social. Uma sistematização dos conteúdos da consciência do 
proletariado não expressa seus interesses e sua realidade. A ocorrência do nazismo e do fascismo, 
como contextos mais amplos de derrotas significativas impostas ao proletariado, 
concomitantemente ao caráter específico do capitalismo da primeira metade do século XX, 
também levaram a tal conclusão9. 
3) A avaliação do processo russo como uma experiência burocratizada e que não possibilitou os 
avanços adequados com vistas a uma das noções centrais da Teoria Crítica inspiradas na 
perspectiva marxiana: a emancipação humana, a verdadeira libertação do gênero humano10. 
 O temário internacional não é abordado de uma maneira sistemática por Horkheimer. 
Entretanto, ele aparece de modo incipiente na sua reflexão sobre teoria tradicional e teoria crítica. 
Como exemplos de pontos ligados às relações internacionais ele aborda o comércio exterior e as 
guerras.  

Sustenta que o comércio exterior no contexto da expansão do capitalismo como modo de 
vida é resultado não de deduções simples, como sustentam as teorias ensimesmadas em suas 
próprias especializações. De modo diverso, todo passo teórico se insere no conhecimento humano 
e da natureza disponíveis nas ciências e na experiência histórica. 

Por sua vez, as guerras devem ser entendidas dentro do contexto das condições humanas e 
materiais concretas em que se insere a economia de troca. Sem que os princípios da economia 
fossem subvertidos, ele deve levar necessariamente ao aumento das oposições sociais que causam 
as manifestações bélicas e os processos revolucionários11. Por oposição à teoria crítica, a teoria 
tradicional explica a guerra em termos de um arcabouço lógico da história, de regras de 
experiência conhecidas, elaborações do saber ligadas aso nexos econômicos, sociais e 
psicológicos. Eles levam a um provável itinerário dos acontecimentos, funcionando com 
proposições condicionais que são aplicadas a uma situação específica. Segundo Horkheimer, a 
independentização da teoria (na medida em que o saber é aplicado aos fatos), seja por uma 
essência interna ou por uma fundamentação ahistórica, a caracteriza como categoria coisificada, 
ideológica12. 

A oposição entre teoria tradicional e teoria crítica do filósofo alemão passa por um 
desacordo do conhecimento crítico com o saber tradicional. Destaca-se uma longa passagem, que 
justificamos seu uso em face de sua centralidade para nosso argumento: 

“O especialista ‘enquanto’ cientista vê a realidade social e seus produtos 
como algo exterior e ‘enquanto’ cidadão mostra o seu interesse por essa realidade 
através de escritos políticos, de filiação a organizações partidárias ou beneficentes 
e participação  em eleições sem unir ambas as coisas e algumas outras formas suas 
de comportamento, a não ser por meio da interpretação ideológica. Ao contrário, o 
pensamento crítico é motivado pela tentativa de superar realmente a tensão, de 
eliminar a oposição entre a consciência dos objetivos, espontaneidade e 
racionalidade, inerentes ao indivíduo, de um lado, e as relações do processo de 
trabalho, básicas para a sociedade, de outro. O pensamento crítico contém um 
conceito de homem que contraria a si enquanto não ocorrer essa identidade. Se é 

                                                 
9 Idem, ibidem, pp. 48-9. 
10 Idem, ibidem, p. 51. 
11 Idem, ibidem, p. 57. 
12 Idem, ibidem, p. 35. 



próprio do homem que seu agir seja determinado pela razão, a práxis social dada, 
que dá forma ao ser (Dasein), é desumana, e essa desumanidade repercute sobre 
tudo o que ocorre na sociedade. Sempre permanecerá algo exterior à atividade 
intelectual e material, a saber, natureza como uma sinopse de fatos ainda não 
dominados, com os quais a sociedade se ocupa. Mas neste algo exterior incluem-se 
as relações constituídas unicamente pelos próprios homens, isto é, seu 
relacionamento no trabalho e o desenrolar de sua própria história, como um 
prolongamento da natureza. Essa exterioridade não é uma categoria supra-histórica 
ou eterna – isso também não seria a natureza no sentido assinalado aqui -, mas sim 
o sinal de uma potência lamentável e aceitá-la seria anti-humano e anti-racional. 
[...] A suposição da invariabilidade social da relação sujeito, teoria e objeto 
distingue a concepção cartesiana de qualquer tipo de lógica dialética”.13 

 Ainda que possa haver ponto em comum com a teoria tradicional – uso de categorias 
preliminarmente abstratas (valor, mercadoria etc) – o início do raciocínio da teoria crítica já 
esboça o mecanismo social que contextualiza a sua avaliação da sociedade burguesa14. Contudo, 
como o trecho acima demonstra, a construção tradicional do conhecimento pelos especialistas da 
ciência não guarda uma relação dialética nesse processo. Esse é um ponto decisivo, como 
veremos, para o confronto com as teses gramscianas. 
 
A perspectiva de Gramsci 
 Como uma forma de conhecimento passível de crítica à luz da filosofia da práxis 
(expressão usada por Gramsci para nomear o marxismo) encerra uma concepção política, teórica, 
filosófica e, por extensão, uma concepção de mundo que abrange uma unidade entre teoria e 
prática? Como a filosofia da práxis estabelece contato com outras concepções – como aquelas 
religiosas e do senso comum -  e filosofias a fim de se alcançar uma hegemonia (uma direção 
moral, cultural e ético-política) sobre as massas, os homens simples  e os intelectuais e filósofos 
não profissionalizados15? 
 Essas são algumas das questões mais relevantes abordadas no Caderno 11. Percebe-se que 
o ponto não é buscar uma demarcação totalmente excludente entre aquelas formas de 
conhecimento que não se coadunam com a filosofia da práxis, muito embora Gramsci vislumbre 
uma concepção de conhecimento compatível com o marxismo no horizonte, bem como a 
superação do modo capitalista de vida, resultando em nova sociedade, por ele chamada de 
“civilização total e integral”16. Tampouco se deve restringir a discussão do conhecimento e da 
ciência aos marcos dos intelectuais dos loci especializados, como laboratórios e universidades. 
Não temos a pretensão de responder e reconstruir os argumentos referentes a todas essas 
indagações, mas, ao menos, sustentar resumidamente elementos do estatuto epistemológico 
defendido por Gramsci. 
 O contexto dessa reflexão gramsciana é a crítica à obra Teoria do materialismo histórico - 
Ensaio popular de sociologia marxista, de Bukharin. O autor soviético, conforme Gramsci, ao 
buscar formular uma sociologia marxista alternativa àquela de caráter positivista, não superou o 
senso-comum. A empreitada do autor soviético de refutar a ciência positivista não foi bem 
sucedida no objetivo de atingir os homens simples, ficando no registro das filosofias tradicionais. 
                                                 
13 Idem, ibidem, pp. 46-7. 
14 Idem, ibidem, p. 56. 
15 Gramsci considera todos os homens filósofos e intelectuais. Pode-se distingui-los dos filósofos e  intelectuais 
profissionais e tradicionais, especializados. Seriam esses, por exemplo, aqueles encontrados nas universidades. 
16 Antonio Gramsci, op. cit., p. 1434. Sublinhe-se que “total” não refere ao tradicional conceito de Estado totalitário. 
Diz respeito ao corolário de um pleno reencontro da teoria com a prática num processo de devir histórico-dialético. 



 Superar todas as outras concepções de mundo de modo crítico parte, antes de mais nada, 
do senso comum. Trata-se de inovar e criticar o que já existe nas massas, nos homens simples, 
sem implementar nas vidas individuais uma nova ciência desde o início17.  

O intelectual no sentido tratado por Horkheimer tem um sentido de intelectual tradicional 
para Gramsci. Para o comunista sardo, o modo fragmentário de conceber a teoria e o 
conhecimento é excludente quanto a uma perspectiva dialética, tal como Horkheimer? 

De acordo com o autor dos Quaderni del cárcere, o progresso pode ser compatível com 
uma superação crítica do senso comum, ainda que dentro de limites restritos18. Em raciocínio 
semelhante, ao buscar interpretar uma formulação de Engels segundo a qual a materialidade do 
mundo é demonstrada pelo desenvolvimento da filosofia e das ciências naturais, sustenta que a 
ciência consiste na síntese entre a atividade teórica e da atividade prático-experimental dos 
cientistas. Trata-se do primeiro modelo de mediação dialética entre homem e natureza. Há uma 
unidade entre teoria e prática, ainda que esse processo não tenha ainda encontrado seu corolário 
em uma sociedade integral ou total19. Citando uma parte da tradução de Carlos Nelson Coutinho 
do trecho que contempla tal perspectiva:  

“É indubitável que a afirmação do método experimental separa dois 
mundos da história, duas épocas, e inicia o processo de libertação da teologia e da 
metafísica e de desenvolvimento do pensamento moderno, cujo coroamento está 
na filosofia da práxis. A experiência científica é a primeira célula do novo método 
de produção, da nova forma ativa de união entre o homem e a natureza. O 
cientista experimentador é um operário, não um puro pensador; e seu pensar é 
continuamente verificado pela prática e vice-versa, até que se forme a unidade 
perfeita  de teoria e prática”.20 

 Como é possível observar, o processo de desenvolvimento da filosofia, das ciências 
naturais e da superação da metafísica, da religião, do senso comum, mesmo com seus limites, é 
um processo dialético. Tal ponto não é idêntico às formulações de Horkheimer. O filósofo 
alemão não tem em vista o processo como foco central de sua caracterização da teoria e do 
conhecimento crítico. Conforme vimos em citação anterior, o divórcio entre sujeito, teoria e 
prática, bem como a suposição de suas respectivas invariabilidades, não é um processo dialético. 
Para Gramsci, mesmo com os limites referidos, existe uma unidade teórico-prática que se 
consubstancia numa concepção de mundo expressa por uma ação política, ainda que tudo isso 
seja inconsciente ou fragmentário nos homens, todos intelectuais. Por trás de tudo isso, a direção 
dessas condutas com ênfase no consenso, a hegemonia. A unidade entre teoria e prática 
alcançaria o seu corolário na sociedade integral. Para Horkheimer, essa perspectiva não se coloca 
em vista da sua própria avaliação de bloqueio das possibilidades revolucionárias. O momento de 
reconciliação dos processos de trabalho e da racionalidade identificados com a teoria crítica 
levaria à emancipação humana, muito embora não fique claro, em vista da impossibilidade 
revolucionária conjuntural, em que consistiria esse momento. 
 
A perspectiva de Cox 
 Cox compartilha a perspectiva da totalidade social logo no início de seu texto. Ressalta 
que toda e qualquer compartimentalização do conhecimento não passa de convenção acadêmica21 

                                                 
17 Idem, ibidem, p. 1383. 
18 Idem, ibidem, pp. 1385-6. 
19 Idem, ibidem, 1448-9. 
20 Idem, Cadernos do Cárcere, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999, volume 1, p. 166. 
21 Robert Cox, op. cit, p. 85. 



Tal ponto é crucial para a adaptação do argumento de Horkheimer. As teorias tradicionais das 
Relações Internacionais são chamadas por Cox de teorias problem-solving. São incluídas nessa 
tipologia as formulações realistas de Morgenthau e neo-realistas de Waltz22. 
 De acordo com o ex-chefe da Divisão de Programa e Planejamento da Organização 
Internacional de Trabalho (OIT): 
1) Toda teoria se destina a alguém e serve a um propósito, indicando ter uma perspectiva social e 
política. As teorias problem-solving buscam resolver problemas sob uma perspectiva particular 
que também lhes servem como ponto de partida, abordando reduzido pequeno número de 
variáveis e fragmentando a realidade social. Por sua vez, a teoria crítica busca as origens de uma 
dada ordem do mundo na perspectiva da totalidade social e se posiciona diferentemente dessa 
ordem referida, vislumbrando as possibilidades de mudança. Ao mesmo tempo, a teoria crítica 
sempre considera a possibilidade de transformação, as instituições e relações sociais de poder, 
diversamente em relação às teorias problem-solving,23. 
2) Por oposição à ahistoricidade das teorias problem-solving,  a teoria crítica se vê como uma 
teoria da história ao contemplar não somente o passado, mas também um contínuo processo de 
transformação histórica24. 
 Fica clara a oposição com as teorias problem-solving de Waltz e Morgenthau. Essas 
últimas se sustentam em uma base ahistórica que remete ao equilíbrio de poder como uma lei da 
política que permeia todas relações entre os Estados. Ademais, o caráter inerente do conflito entre 
as unidades políticas por conta da natureza humana interesseira, retomando a perspectiva 
hobbesiana. No caso específico da teoria de Waltz, considera-se a estrutura – o sistema 
internacional – de modo neutro, independente de valores ou posicionamentos ou características 
internas particulares das unidades políticas – um raciocínio análogo à categoria do fato social de 
Durkheim. 
 Cox menciona a relevância de Gramsci e outros marxistas para uma análise efetivamente 
histórica e compatível com a teoria crítica. Diversamente de certas abordagens marxistas que 
partilham elementos como as teorias problem-solving, como o estruturalismo de Althusser e 
Poulantzas. Inclui aí a importância do conceito gramsciano de hegemonia no sentido de 
apreender historicamente os processos sociais e referentes às instituições internas e 
internacionais, às idéias, capacidades materiais no que refere à combinação de elementos de 
coerção e de legitimação pelo consenso25. 
 
Considerações Finais: alguns problemas da apropriação livre das formulações gramscianas 
por Cox 
 A livre apropriação generalizada das noções gramscianas nas humanidades26 encontra na 
abordagem de Cox mais um exemplo. Não é um rótulo como “teoria crítica” que atesta essa 
análise. Mas sim o fato de que há uma justaposição sem acuracidade numa mesma vertente 
teórica. Encontramos na teoria crítica das relações internacionais de Cox duas tradições que 
possuem a matriz marxista, mas divergem quanto ao estatuto do conhecimento e à possibilidade 
de sua realização crítica. 

                                                 
22 Idem, ibidem, pp. 91-2. 
23 Idem, ibidem, pp. 87-9. 
24 Idem, Ibidem, p. 89. 
25 Idem, ibidem, pp.  94-107. 
26 Ver a respeito Alvaro Bianchi: O laboratório de Gramsci: filosofia, história e política, São Paulo: Alameda, 2008, 
p. 14. 



 Cox usa o rótulo em questão sem buscar aprofundar em sua teoria conseqüências 
demandadas por duas categorias centrais, respectivamente, de Gramsci e Horkheimer: hegemonia 
e emancipação. Como se trata a natureza do conhecimento com vista à hegemonia como um todo, 
nacional e internacional? Qual a relação entre a totalidade dos processos propugnados pela teoria 
crítica e a sua relação com a emancipação humana nos planos nacional e internacional? Como 
justificar e fundamentar a proposição de uma contra-hegemonia internacional aos Estados Unidos 
em face da ausência de tal categoria na obra gramsciana? Essas questões, a nosso ver, centrais, 
não são sequer cogitadas pelo autor canadense. 
 Os indícios apontam, ao menos, que Cox não leu o caderno 11 de Gramsci. Também 
vulgariza a discussão acerca dos intelectuais, mostrando desconhecimento da elaboração 
gramsciana sobre o tema, Esse é outro ponto problemático, ao que parece, em outros autores 
filiados à teoria crítica27. Parece também não conhecer a sua obra carcerária como um todo 
porque cita edições fragmentadas e temáticas dos Quaderni. 
  

                                                 
27 Apud Craig Murphy: “The promise of critical IR, partially kept”, Review of International Studies, no 33, 2007, p. 
128. Como exemplo, Cox não se vê como intelectual orgânico porque não sente solidariedade especial ou identidade 
com qualquer grupo social. Mark Edward Rupert, outro “neogramsciano” filiado à teoria crítica, parece atribuir o 
entendimento de “intelectual orgânico sobre o movimento de comércio justo” referente ao NAFTA a um intelectual 
tradicional que debate o tema em questão. Ver a respeito, Mark E. Rupert: “(Re)politicizing the Global Economy: 
Liberal Common Sense and Ideological Struggle in the US NAFTA Debate”, Review of International Political 
Economy, Vol. 2, No. 4 (Autumn, 1995), p. 680. Para a conceituação rigorosa de intelectual orgânico, consultar, por 
exemplo, Antonio Gramsci, op. cit., pp. 1513-51. Tal conceituação deveria avançar no sentido de mostrar o 
intelectual orgânico como um organizador da sociedade em geral com o objetivo da criação de situações mais 
favoráveis à expansão de uma determinada classe social. 


