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O objetivo deste trabalho é destacar as análises de Gramsci sobre a questão sexual apresentadas nos Cadernos do Cárcere, de modo a propiciar a reflexão sobre algumas questões sobre gênero e classe presentes na obra desse importante autor marxista 
Os Cadernos do Cárcere de Gramsci apresentam uma análise marxista da realidade histórica que até hoje se põe como texto fundamental para diferentes áreas do conhecimento, especialmente para a Educação, onde suas categorias permanecem como importantes instrumentos teóricos para o trabalho intelectual crítico.
Grande parte de sua obra é dedicada à análise da formação de novos sujeitos sociais, com o horizonte na construção de um projeto de sociedade.  Para ele, as transformações da realidade por meio de uma consciência nunca são separadas dos condicionamentos sociais e dos conflitos de classe. 
A questão sexual se apresenta na obra quando da análise de Gramsci sobre o Americanismo e na “história dos grupos subalternos”.
Verifica-se que toda sua crítica, bem severa, é dirigida ao conteúdo e a forma da pressão coercitiva sobre a questão sexual.  Porém, isso não significa que ele seja contrário à sua regulamentação e racionalização.  Ao contrário, para ele, quando não direção de regulamentação ocorre um colapso caótico na sociedade.  No conjunto de sua obra fica indicado que a regulamentação, para ele, tem que ser orientada pelos grupos e classes subalternos, e não pelos industriais, o que significa uma regulamentação com outra direção de classe e com outra hegemonia, ou seja, a construção de uma outra ética sexual. A construção da ética sexual e de costumes, além de ser ato de vontade do trabalhador ou grupos subalternos,  tem compromisso de ser sincrônica com os novos processos de trabalho e de produção, de modo que possa construir e consolidar a transformação social.  Por fim, ressalta que a construção de uma nova “personalidade feminina” é absolutamente necessária e urgente, para orientar as transformações éticas civis e jurídicas para uma nova mentalidade.
Gramsci analisa a concepção iluminista e libertária como um dos fatores ideológicos hegemônico de classe na sociedade moderna sobre a questão sexual, e mais particularmente no americanismo. 
“É preciso insistir no fato de que, no terreno sexual, o fator ideológico mais depravante e “regressivo” é a concepção iluminista e libertária própria das classes não ligadas estritamente ao trabalho produtivo, concepção que, a partir dessas classes, contagia as classes trabalhadoras.[...] De qualquer modo, o que se pode opor a esta função das elites é a mentalidade iluminista e libertária na esfera das relações sexuais.” (GRAMSCI, 2001:264-265).
1. Concepção iluminista
Outhwaite e Bottomore (1996)  resumem o Iluminismo como um modo de pensar resultante “da “revolução científica” do final do século XVII. A natureza,  até então compreendida como ação divina, passou a ser Natureza regulada por um sistema de leis universais.  O Homem passa a ser compreendido também como parte dessa Natureza.  Assim, “a sociedade humana era, portanto, regulada por leis gerais que correspondiam às leis científicas que controlavam o universo material”.  As leis científicas sendo criadas para a felicidade do homem davam à racionalidade humana a capacidade de conhecer a si mesmo e a sociedade. 
No Iluminismo, o universo fora criado por uma Providência benéfica. A “mão invisível” da Providência garantia que a busca individual de um auto-interesse iluminista conduziria sempre ao bem-estar da sociedade como um todo.” (OUTHWAITE E BOTTOMORE,1996:375-376).  
O conceito de homem natural, pautado no empirismo e no racionalismo, preconizava a reconquista da pura natureza racional, a inocência primitiva que, livre de preconceitos e superstições, levará uma nova forma de vida social, econômica e política,  porque entre os homens naturais não existem diferenças e desigualdades.
O contrato social é o ato pelo qual os homens passam do estado de natureza ao estado civil, base para a formação do Estado.  No estado de natureza, os homens viviam sem leis, e a desordem deveria ser corrigida através da comunidade ideal.  O poder político tem origem no livre consentimento dos futuros cidadãos. No estado civil existe um poder comum que obriga à observação das leis que permitem uma coexistência pacífica.
Para Rousseau, os homens constituíram a sociedade para lutar contra a natureza, mas só aceitariam o contrato social se continuassem a ter a liberdade individual que tinham no estado de natureza .  
A perspectiva libertária que Gramsci refere-se não é clara.  De modo geral, pode ser compreendida como a negação de qualquer forma de dominação ou determinação.  Ou ainda a liberdade individual absoluta.  Na ideologia da questão sexual pode ser pautada, como Costa (1998) irá explicar, no reino da intimidade na sociedade moderna.
1.1 A Invenção dos dois sexos
	Laquer (2001) desenvolveu uma pesquisa em que mostra que até a Renascença, havia a concepção da existência de um só sexo, o masculino, do qual a mulher era uma versão imperfeita, que ele denomina modelo de sexo único. As mulheres, segundo Galeano no século II d.C., “eram essencialmente homens, nas quais uma falta de calor vital – de perfeição – resultara na retenção interna das estruturas que no homem são visíveis na parte externa” (LAQUER, 2001:16).   O modelo de dois sexos passa a existir no Iluminismo, sendo o corpo da mulher o oposto do corpo do homem. Da Antigüidade até a Renascença, o discurso dominante sobre os corpos masculino e feminino era a de versões de hierarquia verticalmente ordenada de um sexo; a partir do Iluminismo, são opostos ordenados horizontalmente.
A noção de que o orgasmo feminino era relevante para a fecundação está presente nos livros médicos, nos populares registros de parteiras e nos guias de saúde e manuais de casamento, até o final do Iluminismo.  É a partir desse período que a contingência do prazer abriu a possibilidade da passividade e falta de “paixão” da mulher.  A  independência da concepção com relação redefiniu a natureza sexual da mulher.
“A biologia e a experiência sexual humana refletiam a realidade metafísica na qual se acreditava que a ordem social repousava.  A nova biologia, em busca pelas diferenças fundamentais entre os sexos, [...] emergiu precisamente quando as fundações da velha ordem social foram abaladas de uma vez por todas.” (Idem:22).
1.2. O sexo no Iluminismo
	Laquer coloca duas explicações para a forma como os dois sexos modernos foram inventados: uma é epistemológica e a outra política.  A epistemológica tem duas articulações. A primeira é a divisão aguda entre o possível e o impossível, entre o corpo e o espírito, entre a verdade e a falsidade, e entre o sexo biológico e o gênero teatral.  A segunda parte da explicação epistemológica é que todas as formas complexas que se apresentavam os corpos confirmavam a existência de uma ordem de um mundo hierárquico regida pela a natureza. 
O ideário do Iluminismo trouxe profundas transformações políticas e sociais.  Segundo Laquer, os embates desde o século XVII até o período pós-revolucionário do século XIX citavam a distinção da anatomia sexual “para apoiar ou negar todas as formas de reivindicações em uma variedade de contextos sociais, econômicos, políticos, culturais e eróticos. [...]Qualquer que fosse o assunto, o corpo tornou-se decisivo.” (Idem:192).
Os teóricos políticos do Iluminismo argumentavam que não havia base para nenhum tipo específico de autoridade – do rei sobre o súdito, do escravizador sobre o escravo, ou do homem sobre a mulher.  A pessoa é uma criatura sem sexo cujo corpo não tem relevância política.  Porém os homens se tornam chefes de famílias e de nações e eles, e não as mulheres, fazem o contrato social.  A razão para a subordinação foi justificada como 
“conseqüência de uma série de lutas que deixaram a mulher em posição inferior.  Locke diz simplesmente que como “a última Determinação, a Regra, deve existir em algum lugar, ela naturalmente recai sobre o homem, o mais capaz e o mais forte.  Para Hobbes isso é muito menos claro; pode-se apenas conjecturar que o fato de a mulher ter filhos coloca-a numa situação vulnerável, que permite que o homem conquiste a ela e ao filho e crie direitos paternos por contrato, ou por conquista, conforme os termos hobbesianos.” (LAQUER, 2001:196).
Os ideais universais de liberdade e igualdade não podiam excluir essencialmente as mulheres.  A diferença sexual como natureza é que justificaria o domínio dos homens na esfera pública. A biologia da diferença sexual ofereceu a base da explicação na qual as mulheres já eram subordinadas ao homem no estado natural e anterior à existência das relações sociais, e por isso o contrato social só podia ser criado entre os homens.  O  resultado era a exclusão feminina da nova sociedade civil por razões baseadas na ‘natureza’.
Para Rousseau, entre homens e mulheres no mundo natural há somente uma enorme atração física, mas destituída do que ele chama de “amor moral”, que molda esse desejo e fixa-o exclusivamente em um objeto específico.  Não existe ciúme nem rivalidade, nem casamento nem preferência por esta ou aquela, pois as mulheres, que não têm períodos de cio e abstinência como as fêmeas animais, são sexualmente disponíveis.   Nos seres humanos, as paixões “são suscitadas com mais freqüência do que necessário à multiplicação da espécie”, e precisam ser controladas pela civilização.
A passagem para o mundo social se inicia, para Rousseau, com a expansão geográfica da raça humana, com o início da divisão de trabalho e o domínio sobre os outros animais.  Assim, “afirmou a prioridade de sua espécie e preparou-se a distância para reivindicar prioridade para si próprio como indivíduo”.  Mas a individuação do desejo, a criação do que ele chama de parte moral do amor (“um sentimento artificial”) e o nascimento da imaginação são interpretados como criação das mulheres, especificamente como produto da modéstia feminina. Mas a modéstia é natural e não um produto da cultura: “ao abandonar as mulheres a desejos ilimitados, Ele (o Ser Supremo} junta a modéstia a esses desejos a fim de reprimi-los.” (LAQUER, 2001:246).  
A definição sobre a mulher na sociedade civil resume-se em ser modesta, em despertar desejo mas não ter desejo.  Entretanto, para Rousseau, esse é um papel e uma função essencial na sociedade.  Toda civilização parece ter se originado da secular perda da inocência, quando a mulher se tornou temporariamente indisponível para o primeiro homem. Laquer  cita Diderot sobre  a criação do desejo, do casamento e família, se não do próprio amor, localizados “no momento em que as mulheres se resguardam pela primeira vez.” (Idem:247).  A discriminação que a mulher faz para escolher um só homem e dominá-lo e seduzi-lo para o casamento faz parte de sua natureza, que é completamente contrária a do homem.  
Enfim, é na “natureza” da mulher para o amor moral, para a individuação do desejo e, consequentemente, o casamento monogâmico, que está a salvação civilizatória do controle das paixões dos homens.  Por sua vez, a natural reivindicação de prioridade para si próprio como indivíduo, a natural ausência de amor moral e presença do amor sexual do homem criam as condições para a perspectiva libertária da questão sexual moderna.
1.2. Paixão e razão
No trabalho de Jurandir Freire Costa (1998) sobre o amor, os três primeiros séculos da Igreja se caracterizaram pelo martírio. Na literatura cristã, o amor é cantado à todos, mas é mais importante cantar os feitos dos mártires, dos evangelizadores, da luta contra o opressor.  A idéia vai se cristalizando e o amor ao próximo vai se delineando.  Entretanto, na corrente mística, já começa a se desenvolver muito êxtase sentimental com relação a Deus.
No amor cortês, surgido na Idade Média, o sentimento como êxtase não é mais dirigido a Deus, mas a mulher.  A Igreja, sentindo-se ameaçada, começa o culto à Maria nos séculos 12 e 13: se há uma mulher que pode merecer o amor é a mãe de Deus, nunca as damas.
Até então, tanto no helenismo quanto na teologia cristã, o amor era um bem objetivo, que estava do lado de fora e vinha habitar as pessoas.  Antes do romantismo, ninguém imaginava que o amor fosse qualquer coisa que viesse de dentro.  Era independente do sujeito, chagava-se à ele pelas práticas que buscavam a virtude e plenitude da vida moral.
Ao final do século XVIII, o indivíduo começa a ser definido como composto de sentimentos e interioridade, preparando a explicação materialista em oposição à religiosa ou sobrenatural.  Outro fator foi a reação ao modo de vida da corte, contra a arte da sedução, do amor como arte de representação.  O movimento é de interiorização dos sentimentos para que não manifestem o que estão sentindo e não percam a posição no jogo da corte, nem os privilégios.
Segundo Freire, a partir do romantismo houve uma espécie de vitória da corrente moderada do rousseaunísmo: o amor surge, pode ser apaixonado, extático, sexual na adolescência, mas depois tem que se tornar sensato, atender aos compromissos de criação dos filhos, da reprodução da família e formação do cidadão.  Mas, ao mesmo tempo que em que falava do apaixonamento da juventude, Rousseau abria espaço para que o amor fosse cristalizado, de modo a que se pudesse pensar nesse amor apaixonado não só na juventude, mas coexistindo durante toda vida.  
Assim, de um lado as tensões são acalentadas pelo calor da paixão, e de outro algo totalmente racional, articulado à reprodução da sociedade e à criação do indivíduo burguês e do cidadão democrático.  O ideal romântico refere-se a essa divisão, onde pode-se experimentar a princípio tudo que se queira do ponto de vista privado, mas que do lado público é o terreno da calma, sem grande excitação.
Quando o amor romântico se instala, sua expressividade cultural é enorme enquanto ideal e transcendência.  Se apresenta como idéia que não atendia exclusivamente ao interesse e às sensações do indivíduo.
Segundo Jurandir Freire Costa, a privacidade, eixo central dessa discussão, tem duas acepções.  A primeira, conquista do ideário democrático, é que a vida pessoal diz respeito aos sentimentos pessoais, é livre para se fazer e refazer independente de intervenção pública. A segunda é a intimidade, essa fronteira bem clara entre o que é e publicizável e o que é da ordem da interioridade e dos sentimentos.
2. Americanismo e fordismo: o novo trabalhador
É no trabalho de Gramsci sobre o americanismo e o fordismo que se encontra desenvolvido o tema da questão sexual.  Ele compreende o americanismo como a nova forma do processo de trabalho e a nova forma de organização social moderna.  Refere-se assim ao amadurecimento do capitalismo, que com novas formas, mantêm o caráter e as relações das classes fundamentais das relações sociais de produção do capital.  
O conceito de Estado ampliado de Gramsci compreende a sociedade política e a sociedade civil, que emerge na sociedade capitalista madura pela complexidade dos problema relativos ao poder.  Nesta se encontram os aparelhos privados de hegemonia (partidos de massa, os sindicatos, as diferentes associações) através dos quais as classes dirigentes e subalternas lutam para conquistar hegemonia ou seja, pela direção política. Esta se conquista por consenso entre os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, envolve a ação de diversos grupos sociais presentes na sociedade civil.  Os instrumentos da hegemonia são a coerção e a persuasão. 
A nova forma de do processo do trabalho no americanismo está pautada nas cadeias de montagem (fordismo) e na definição científica dos tempos, dos movimentos e das funções (taylorismo).  É a nova “economia programática” centrada na produção industrial fordista.  Da racionalização da produção e do trabalho na fábrica fordista decorre a  racionalização da sociedade na perspectiva capitalista. Gramsci coloca que “a “estrutura’ domina mais imediatamente as superestruturas e estas são “racionalizadas” (simplificadas e reduzidas em número).” ( (GRAMSCI, 2001:248).  A hegemonia, para ser exercida, necessitava de uma quantidade mínima de intermediários da política e da ideologia, ou seja, persuasão e coerção com mínimo de mediações de aparelhos privados.  A nova fábrica fordista é princípio e síntese de toda a formação social.  Ficam definidas as forças produtivas em jogo no processo econômico e social. A hegemonia nasce da fábrica.
O processo de trabalho exigia um novo tipo humano, cuja constituição se fez através da adaptação psicofísica. A grande transformação técnica do processo de produção e sua racionalização exigia uma força de trabalho que não mais se qualificava pela participação ativa do trabalhador, sua inteligência ou criatividade.  Ao contrário, era preciso “reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico maquinal”. (GRAMSCI, 2001:266). 
O processo educativo do novo nexo psicofísico tem como resultado o automatismo dos movimentos do trabalhador.  Gramsci analisa o automatismo na fábrica de modo dialético: “verifica-se na realidade que o cérebro do operário, em vez de mumificar-se, alcançou um estado de completa liberdade.  Mecanizou-se completamente apenas para o gesto físico; a memória do ofício, reduzidos a gestos simples repetidos com ritmo intenso “aninhou-se” nos feixes musculares e nervosos e deixou o cérebro livre e desimpedido para outras ocupações.” (Idem:272).  Gramsci coloca que os industriais norte-americanos sabiam muito bem disso, que o automatismo construía também a possibilidade de pensar, e que além de pensar também de sentir, e “o fato de que o trabalho não lhe dá satisfações imediatas [...] pode levá-lo a um curso de pensamentos menos conformistas”. (Idem:272).  A afirmação do conhecimento de causa dos industriais é apontada por Gramsci pela observação de uma “série de cautelas e iniciativas “educacionais”, que podem ser encontradas nos livros de Ford e na obra de Philip.”  
O conformismo em Gramsci significa uma relação não anacrônica entre superestrutura e estrutura, onde pensamento e vontade estão em conformidade com os processos produtivos.
Esse “novo nexo psicofísico” , que desliga a relação arte e trabalho, a que o trabalhador é coagido, precisa ser mantido também fora do trabalho para que pudesse ser equilibrado e não provocar um “colapso fisiológico”. “Os novos métodos de trabalho são indissociáveis de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não é possível obter êxito num campo sem obter resultados tangíveis no outro” (Idem:266). Esse novo nexo psicofísico, imposto de fora por uma nova forma social, será eficiente se puder ser transformado em um movimento interno e proposto pelo próprio trabalhador. 
A transformação do operário fordista no operário moderno, generalizado para toda sociedade, implica num longo processo onde ocorram mudanças “das condições sociais e dos costumes e hábitos individuais, o que não pode ocorrer apenas através da “coerção”, mas somente por meio de uma combinação entre coação (autodisciplina) e persuasão[...].” (GRAMSCI, 2001:274).  A eficácia se dá pela combinação de “força (destruição do sindicalismo operário de base territorial) com persuasão (altos salários, diversos benefícios sociais, habilíssima propaganda ideológica e política).” (Idem:147).
Segundo Outhwaite e Bottomore (1996) Ford justificava os altos salários porque eram a recompensa pela disciplina e estabilidade da força de trabalho em uma empresa racionalmente organizada.  Os altos salários também formam o mercado comprador necessário para a produção em massa.  “Em ambos os casos, a classe operária era convidada a se beneficiar de sua própria submissão à autoridade gerencial dentro da firma.”
Para intervir nas condições sociais e nos costumes e hábitos individuais, os industriais investigam a vida íntima dos operários, serviços de inspeção são criados para controlar a moralidade.  Isso se justifica porque com o alto salário, faz-se necessário o controle para que seja gasto racionalmente, o que significava aumentar a eficiência da ação automatizada e não danificá-la, como com o uso do álcool e o abuso e irregularidade das funções sexuais.  Para que esse controle fosse persuasivo, a “moralidade” instrumental à produção foi articulada ao puritanismo,  vinculando-o a um puritanismo tradicional, “ou seja, apresentando-se como um renascimento da moral dos pioneiros, do “verdadeiro” americanismo”. (GRAMSCI, 2001:268).
O americanismo, através do fordismo e taylorismo, programa uma nova forma de organização social moderna onde está implicada a produção de um estilo de vida com uma ética puritana, racionalizada e econômica, para que os comportamentos, identidades e afetos garantissem o novo trabalhador da fábrica racionalizada. 
Regularizar e conter a prática sexual do trabalhador parece ter duas funções: uma é não desperdiçar suas energias nervosas, produzindo algum tipo de “estafa” ou “exaustão”; a outra é disciplinar seus movimentos, mantendo coerência e continuidade educativa do seu corpo entre o trabalho e na sua vida sexual.  A contenção se faz pela monogamia apoiada no puritanismo: 
2.1. Americanismo e a moralidade de classes
A  ação do Estado ampliado nas suas funções de coerção e persuasão, refletem na análise de Gramsci sobre a constituição do americanismo especialmente em dois exemplos: o álcool e a questão sexual.  A proibição do álcool como instrumento de controle fordista sobre o trabalhador é assumida como função do Estado, através da “lei para todos”.  Sobre esse aspecto, Gramsci deixa muito clara a ação dirigente da classe dominante sobre a classe subalterna através da separação entre a moralidade-costume para os trabalhadores e para outras camadas da população: 
“Quem consumia o álcool introduzido pelo contrabando nos Estados Unidos?  O álcool tornara-se uma mercadoria de grande  um luxo e nem mesmo os mais altos salários podiam permitir que fosse consumido pelos mais amplos estratos da classe trabalhadora: quem trabalha por salário, com horário fixo, não tem tempo para dedicar à procura do álcool, ao esporte de eludir as leis.” (GRAMSCI, 2001:268).
Gramsci coloca que a regulamentação da moralidade-costume do novo trabalhador envolve a hegemonia da ideologia de classe sobre questão sexual.  O predomínio das “cores “fascinantes” da fantasia romântica própria do pequeno-burguês e do boêmio vadio.” (Idem) é contrastada em seu texto com as ‘cores’ da união sexual dos camponeses, estreitamente ligada ao sistema de trabalho rural: 
“o camponês [...] ama sua mulher, segura, sempre presente[...].  Aparentemente, isso faz com que a função sexual se torne mecânica; mas, na realidade, trata-se de uma nova forma de união sexual”. (Idem).
A regulamentação sobre a questão sexual pressupõe determinações de gênero.  Gramsci problematiza a ação ideológica sobre a mulher destacando duas construções: um ideal ‘estético’ masculino sobre o sexo feminino, no qual a sexualidade virou um esporte e a mulher é um tipo de  brinquedo de lazer;  e as determinações de classe sobre o gênero feminino, destacando que o homem-industrial continua a trabalhar, mesmo se milionário, mas sua mulher e suas filhas tornam-se cada vez mais ‘mamíferos de luxo’; a maneira como é seleciona a beleza feminina mundial e colocando-a em leilão nos concursos de beleza, escolha atores cinematográficos, gerando uma “mentalidade de prostituição”. (Idem:270).  
Ele analisa que esses fenômenos são característicos das classes altas e tornam mais difícil a coerção sobre as massas trabalhadoras para adequá-las às necessidades da grande indústria, já que as classes trabalhadoras são muito influenciadas por essas classes, exatamente por serem dominantes e dirigentes constróem modelos sociais, que entendo ser complexificado pelo machismo.
3. Pressão coercitiva e crise de libertinismo
Gramsci indica que no pós-guerra, houve uma crise dos costumes contra uma forma de coerção causada pelas necessidades da guerra e não por imposição para criar os hábitos adequados a nova forma de trabalho. Por isso mesmo eram entendidas como provisórias.  
“Esta pressão reprimiu particularmente os instintos sexuais, até mesmo os normais, em grande massa de jovens”.  A crise que se desencadeou com o retorno à vida normal foi  mais violenta por ter atingido todas as camadas da população e por ter entrado em conflito com as necessidades dos novos métodos de trabalho que foram se impondo nesse meio tempo (taylorismo e racionalização em geral).” (GRAMSCI, 2001:263-264).
Assim, Gramsci analisa duas formas históricas de pressão coercitiva da questão sexual: uma é quando a coerção se faz sem uma classe dirigente , como apontado no caso da guerra; a segunda é quando a pressão coercitiva se faz por uma classe dominante, como no americanismo e em toda mudança no processo civilizatório, nos quais a ‘educação’ cumpre objetivo foi criar novas formas de produção e de trabalho.  Essas duas formas de coerção, segundo a análise de Gramsci, implicam também em duas formas de libertinismo da questão sexual, ou seja, a perspectiva libertária em tom jocoso e depreciativo, constituindo um quadro mórbido da liberdade individual absoluta, fazendo aproximações ao antiproibicionismo no caso da questão sexual.
“Até agora, todas as mudanças do modo de ser e viver tiveram lugar através da coerção brutal, ou seja, através o domínio de um grupo social sobre todas as forças produtivas da sociedade: seleção ou “educação” do homem adequado aos novos tipos de civilização, isto é, às novas formas de produção e de trabalho, ocorreu com o emprego de inauditas brutalidades, lançando no inferno das subclasses os débeis e os refratários, ou eliminando-os inteiramente.  Em todo advento de novos tipos de civilização, ou no decurso do processo de desenvolvimento, houve crises. [...]As crises de libertinismo foram numerosas: toda época histórica teve a sua.  Quando a pressão coercitiva é exercida sobre todo complexo social (e isso ocorre sobretudo depois da queda da escravidão e do advento do cristianismo), desenvolvem-se ideologias puritanas, que dão a forma exterior de persuasão e do consenso ao uso intrínseco da força: mas, uma vez obtido o resultado, pelo menos em certa medida, a pressão se quebra [...] e surge a crise do libertinismo.” (GRAMSCI, 2001:262-263).
Como mostra Gramsci, a pressão coercitiva da questão sexual se faz sobre toda a área social, o que significa que as classes média e classe dominante também sofreram a pressão.  Como as massas trabalhadoras ou já adquiriram os hábitos e costumes necessários aos novos sistemas de vida e de trabalho, ou continuam a sentir a pressão coercitiva sobre as necessidades elementares de sua existência, a crise do libertinismo ou só atinge superficialmente a massa trabalhadora ou indiretamente, já que, segundo Gramsci, “deprava suas mulheres”.  Gramsci reforça essas diferenças ao acrescentar que “o antiproibicionismo não foi desejado pelos operários, e a corrupção que o contrabando e o banditismo trouxeram consigo era difundida nas classes superiores.” (Idem:263).
“É preciso insistir no fato de que, no terreno sexual, o fator ideológico mais depravante e “regressivo” é a concepção iluminista e libertária própria das classes não ligadas estritamente ao trabalho produtivo, concepção que, a partir dessas classes, contagia as classes trabalhadoras.  [...] As camadas populares são obrigadas a observar a “virtude”; os que a pregam não a observam, mesmo prestando-lhe homenagem verbal, e, portanto, a hipocrisia é de determinadas camadas; isto certamente não pode durar e levará a uma crise de libertinismo, mas quando as massas já tiverem assimilado a “virtude” em hábitos permanentes ou quase, isto é, com oscilações cada vez menores.   [...] De qualquer modo, o que se pode opor a esta função das elites é a mentalidade iluminista e libertária na esfera das relações sexuais; de resto, lutar contra essa concepção significa precisamente criar as elites necessárias à tarefa histórica, ou, pelo menos, desenvolvê-las para que a função delas se estenda a todas as esferas da atividade humana.” (Idem:264-265).
4. Mulher, machismo e relações de classe 
Gramsci também trata da questão de gênero e classe quando discute a história dos grupos sociais subalternos (GRAMSCI, 2002).  Ele destaca que na origem dos grupos subalternos está a atividade coletiva e espontânea.  Sua história é desagregada e episódica, pois existe tendência à unificação, ainda que em termos provisórios, que é continuamente rompida pela iniciativa dos grupos dominantes.  Estão sempre em estado de defesa. 
O conceito de grupos subalternos remete, no trabalho de Gramsci, ao conceito de partido.  Uma diferença política fundamental entre os lazzarettistas e a Sociedade das Armas, analisados no seu texto, é que no primeiro não há ação de partido, mas no segundo sim; o povo cumpre essas função.  
“A unidade histórica fundamental [da classe dirigente], por seu caráter concreto, é o resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e “sociedade civil”.  As classes subalternas, por definição, não são unificadas e não podem se unificar enquanto não puderem se tornar Estado: sua história, portanto, está entrelaçada à da sociedade civil, é uma função “desagregada” e descontínua da história da sociedade civil e, por este caminho, da história dos Estados ou grupos de Estado” (GRAMSCI, 2002:139)
A história dos grupos subalternos implica no desenvolvimento da história dos partidos dos grupos subalternos e seu lugar no campo de disputa da sociedade civil.  É através das funções de partido que os grupos subalternos entram na disputa pela hegemonia, ou seja, é através dos seus partidos que podem se tornar Estado.
Ao alertar sobre os “perigos da analogia histórica” do Estado antigo e medieval com o Estado moderno, Gramsci elucida a relação dos grupos sociais e Estado.  No primeiro, os grupos sociais tinham vida própria e o Estado era, “num certo sentido”, “um bloco mecânico” desses grupos que funcionavam coletivamente por pressão político-militar.  Isso muda com a constituição do  Estado moderno:
“substitui esses bloco mecânico dos grupos sociais por uma subordinação destes à hegemonia ativa do grupo dirigente e dominante; portanto, abole algumas autonomias, que, no entanto, renascem sob outra forma, como partidos, sindicatos, associações de cultura.”(Idem:139)
Analisando os problemas dos grupos subalternos na história romana, Gramsci afirma que 
“A questão das mulheres na história romana é semelhante à dos grupos subalternos, mas até certo ponto; só num certo sentido o “machismo” pode ser comparado a uma dominação de classe e, portanto, têm mais importância para a história dos costumes do que para a história política e social. (GRAMSCI, 2002:138).
Com essa afirmação, Gramsci se contrapõe a Engels, segundo o qual o homem domina a mulher como o capitalista domina o proletário.  Gramsci aqui se refere à história da mulher romana, o que traz especificidade que não é possível discutir nesse trabalho. Mesmo desconsiderando a especificidade histórica que o contexto é apresentado, e trazendo a expressão sobre o machismo para sociedade moderna, o “certo sentido” em que machismo e dominação de classe podem ser comparados refere-se concepção iluminista e libertária, onde desigualdade e submissão assumem contornos muito específicos no que diz respeito a questão sexual.   A mudança do modelo de sexo único para o modelo de dois sexos é que individualizou os sexos e transformou a mulher no ‘segundo sexo’.   Neste período, a desigualdade e submissão se pautam na oposição homem e mulher, e como diriam os iluministas, tanto no mundo natural quanto no mundo social.   A inscrição biológica que ela traz a exclui da possibilidade do contrato social, porque está excluída da vida pública e por sua natureza, sua função social é conformada na vida privada para reprodução e moralização da sociedade.  É bom lembrar que isso se realiza pela sua ‘natureza reprimida’ e pelo desejo do ‘amor moral’, aspectos estes ausentes no homem, ser movido pela paixão e amor sexual, que precisam do casamento como instituição civilizatória para controlar esses impulsos naturais.
A afirmação de que a questão sexual tem mais importância para a história dos costumes do que para a história política e social não significa que, para Gramsci, não tenha importância para as últimas ou que seja secundária.  Os costumes, como bem analisou no americanismo com destaque à questão sexual, são fundamentais para a construção do novo trabalhador nas novas formas de organização do trabalho e produção, ou seja, para a hegemonia.
A prática revolucionária processual se faz na afirmação das classes subalternas e num novo sistema econômico-social, orientadas por uma transformação intelectual e moral que funcione como um cimento de idéias e de valores das classes subalternas.  A construção de uma nova hegemonia não se faz somente no campo econômico, mas também no campo ético, sem entretanto prescindir daquela.
O movimento de oposição e desconstrução da mentalidade humanista e libertária sobre a questão sexual de Gramsci é muito importante de ser ressaltado.  É nesse ponto que ele localiza especificamente a necessidade da reconstrução da condição feminina pela mulher e ainda, que essa reconstrução esteja organicamente articulada com um projeto de hegemonia das classes subalternas:
 “A mais importante questão ético-civil ligada à questão sexual é a da formação de uma nova personalidade feminina: enquanto a mulher não tiver alcançado não apenas uma real independência em face do homem, mas também um novo modo de conceber a si mesma e a seu papel nas relações sexuais, a questão sexual continuará repleta de aspectos mórbidos e será preciso ter cautela em qualquer inovação legislativa.  Toda crise de coerção unilateral no campo sexual traz consigo um desregramento “romântico”, que pode ser agravado pela abolição da prostituição legal e organizada.  Todos esses elementos complicam e tornam dificílima qualquer regulamentação do fato sexual e qualquer tentativa de criar uma nova ética sexual adequada aos novos métodos de produção e de trabalho.  Por outro lado, é necessário encaminhar esta regulamentação e criação de uma nova ética.  Deve-se observar como os industriais (especialmente Ford) se interessam pelas relações sexuais de seus empregados e, em geral, pela organização de suas famílias; a aparência de “puritanismo” assumida por esse interesse (como no caso do proibicionismo) não deve levar a avaliações erradas; a verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção e do trabalho enquanto o instinto sexual não for adequadamente regulamentado, não for também racionalizado.” (GRAMSCI, 2002:251-252).
5. Algumas reflexões sobre a relação gênero e classe
É claro no texto de Gramsci que ele discute a questão sexual como parte importante do processo de transformação social.  Ele aponta aspectos sobre a condição feminina, porém basicamente todas as análises se voltam para a coerção da questão sexual do homem.  Mesmo assim, sua análise propicia reflexões importantes sobre a relação gênero e classe.
	A mulher da concepção iluminista e libertária foi fundamental na definição de quem realiza e quem não realiza o contrato social e quem assume e quem não assume o Estado e a ordem pública.  Sua exclusão, diferente dos não proprietários, se dá sobre o que não a qualifica ‘naturalmente’ à direção racional. A autoridade para a ordem pública tem determinação de classe quando exclui os livre de propriedade e a determinação de gênero quando biologiza os sexos.  A exclusão da mulher é de fundamental importância para que o princípio da natureza fosse afirmado como definidor e orientador da autoridade pública dirigente de uma classe.  A Verdade científica  sobre a diferença sexual foi importante mediador do Estado que funda o contrato social liberalismo.
	A questão sexual se apresenta como uma das mediações superestruturais do fundamento do contrato social de compra e venda de força de trabalho.  Sua legitimidade está por ser firmado entre os iguais, por natureza biológica (que é sexual), os livres em arbítrio (na vida privada) e fraterna por serem indivíduos autônomos vivendo em sociedade.  Isso constitui uma ética civil. O machismo na sociedade moderna, determinado e determinante dessa ética, é uma postura que reforça e é reforçada, no plano superestrutural, pelo mito do homem natural, princípio da dissimulação da oposição e exploração das relações na sociedade de dois sexos e de luta de classes.  O machismo só pode ser comparado a dominação de classe na sociedade moderna no sentido de  reconstruir, no campo das questões de gênero, os princípios ‘naturalizados’ que fundamentam as relações no contrato de trabalho do modo capitalista.
É isso que torna a concepção iluminista e libertária um parte importante do processo de hegemonia, que legitimam o poder de uma classe. Sua força está na consolidação do senso comum da naturalização histórica dos “devidos lugares” dos sujeitos políticos e sociais.  
	Essa dimensão de fundo significa problematizar gênero e desmontar a diferença iluminista libertária do sexo, porque mina, em uma de suas bases, os pressupostos do livre contrato do capitalismo, no que diz respeito, em sentido amplo, a desnaturalização dos valores e das relações sociais.
	A diferença de classe e oposição de classe são coisas distintas.  A diferença de classe é classificatória, e tem sido freqüentemente utilizada quando há  dissociação da ética civil e costumes da política e da história.  Essa desconexão leva a binarismos, colocando o problema da relação classe e gênero como fatores em eixos lineares, ou seja, pelo gênero, a mulher é categoria geral; pela classe são particularidades. Entendo que essa não é a melhor forma de colocar a questão da condição feminina.  Como afirma Jameson (1994), 
“se conseguirmos nos acostumar a pensar em classe como uma categoria, mais do que uma propriedade empírica[...], talvez fique mais natural considerá-la como sendo algo sempre contingente e corporificado, como sempre tendo que se realizar e especificar através de categorias como classe e gênero.” (p.82)
	O movimento feminista produziu e vem produzindo muitas mudanças sobre a condição feminina nas últimas décadas.  A questão é que apesar do sufrágio, de muitas conquistas na equiparação salarial (ainda longe de ser universalizada) e dos direitos reprodutivos, mesmo assim, a diferença proposta pelo iluminismo libertário permanece hegemônica quando entramos no campo, digamos, das relações intersubjetivas: a violência doméstica contra a mulher por exemplo, ou de modo mais geral, no âmbito dos costumes e o cotidiano, aquilo que ‘se costuma chamar’ de campo privado.  É aí que é necessária a reflexão das mediações.  Inclusão não é antônimo de exclusão.  O antônimo de exclusão é emancipação. (Castel; Boaventura)
O esvaziamento político e histórico do gênero e dos costumes de modo geral, cria uma ética sobre o feminino que dificulta, na classe subalterna, as mediações da questão sexual na totalidade das relações sociais, ou seja, nas suas relações e sua função de hegemonia. 
A invisibilidade dessas questões é decorrente, dentre outras determinações, das fortes dimensões corporativas dos grupo subalternos e da extrema naturalização das relações de gênero no senso comum, demandando que sua elevação filosófica se torne tarefa a ser assumida pelos intelectuais orgânicos e pelos partidos das classes subalternas.
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