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RESUMO 
 

 
 

Neste estudo buscou-se fazer uma análise que permita a compreensão da constituição ou 

estruturação de crenças culturais e/ou nucleares fomentadas a partir de três prismas diferenciados, 

sendo estes: o marxismo ideológico de Antônio Gramsci; a ótica da Terapia cognitiva 

comportamental de Aaron T. Beck e os conceitos abordadas na obra teórica - Mapas do 

significado: A arquitetura das crenças de Peterson. Procedeu-se a pesquisa a partir de revisões 

bibliográficas de acervo produzidos por estes teóricos e outros autores que discorrem sobre a 

temática, tendo como objetivos a análise dos fatores que possibilitam a criação de crenças 

culturais e/ou nucleares. Buscou-se nestes autores subsídios que permitissem averiguar a hipótese 

de que na formação das crenças culturais. Percebe-se uma multiplicidade de cosmovisões 

individuais e também coletivas com expressões que se distanciam uma das outras, moldando 

estruturas de crenças nucleares que são formas distintas destes grupos de psiquicamente 

interpretar o mundo que estão inseridos e consequentemente, definindo o modo como vivem.  

 
 

 

Palavras-chave: Crenças. Marxismo. Cognitiva Comportamental. Arquitetura. Cosmovisão.



 
 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
This study aimed to make an analysis that allows the understanding of the constitution or 

structuring of cultural and / or nuclear beliefs promoted from three different prisms, namely: 

Antonio Gramsci's ideological Marxism; Aaron T. Beck's perspective on cognitive behavioral 

therapy and the concepts covered in the theoretical work - Maps of meaning: Peterson's 

architecture of beliefs. The research proceeded from bibliographic reviews of the collection 

produced by these theorists and other authors who discuss the theme, aiming at the analysis of 

factors that enable the creation of cultural and / or core beliefs. These authors sought subsidies 

that allowed us to ascertain the hypothesis that in the formation of cultural beliefs. A multiplicity 

of individual as well as collective worldviews is perceived with expressions that move away from 

each other, shaping structures of core beliefs that are distinct forms of these groups from 

psychically interpreting the world they are inserted into and consequently defining the way they 

live.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

A temática que abordaremos neste trabalho, denominada a arquitetura das crenças, foi 

analisada com base em três estudos: a construção teórica de Antônio Gramsci; a abordagem da 

terapia cognitiva comportamental; e a teoria da arquitetura das crenças, de Peterson.  

A formação de crenças e, em específico de crenças nucleares, apresentam 

particularidades com variantes de tempo, contexto e espaço, assim, busca-se neste trabalho 

delinear um possível paralelo existente dentro de três contextos teóricos, quais sejam: o 

marxismo ideológico de Gramsci; a terapia cognitiva comportamental; e a teoria da arquitetura, 

de Peterson. 

Debruçamo-nos sob a investigação, buscando a formulação de uma ótica – dos 

constructos de pensamentos, procedendo a análise do trabalho arqueológico das crenças, com 

base em conceitos fundamentais da terapia cognitiva comportamental (TCC), utilizando 

ferramentas de mensuração e avaliação de possíveis desdobramentos, no meio cognitivo, das 

construções históricas que, segundo Peterson, permeiam o senso comum (ideal coletivo), o 

senso político, etc.   

Na teoria gramsciana referente a filosofia da práxis, observa-se que a superestrutura 

(as ideias, os costumes, os comportamentos morais e a vontade humana) é diretamente formada 

pela base, resumindo, poderíamos dizer que o Estado existe porque a base (as massas) o criou, 

dando-lhe todos os subsídios necessários à sua existência, isto podendo ser feito consciente ou 

inconscientemente.  

Na perspectiva final deste trabalho, almeja-se a consolidação de parâmetros mínimos 

e/ou novos insights que nos permitam uma análise mais acurada dos conteúdos temáticos 

abordados, haja visto que a velocidade das mudanças ideológicas em curso apresenta um 

elevado nível de complexidade. Assim, perceber estas mudanças nos permite entender a 

distinção no campo das crenças, crenças religiosas e ideologias filosóficas e, 

consequentemente, qual o olhar com o qual cada indivíduo tende a ler a realidade que o cerca. 

Sendo este campo, da formação das crenças, uma das mais importantes ferramentas de trabalho 

da psicologia e, em especial da TCC.  

Ao final deste estudo, buscar-se-á constituir elementos mínimos que viabilizem a 

análise das possíveis nuances que envolvem o complexo tema da formação das crenças 

culturais.  
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Face os objetivos propostos, e com o intuito de tornar este estudo mais didático a 

presente análise foi dividida em três capítulos: 1ª O ponto de vista teórico: A relação do 

gramscismo com a formação da consciência universal; 2ª. história da terapia cognitiva 

Comportamental: A formação de crenças nucleares; 3ª. Arquitetura das crenças: da moral e da 

transcendência – uma extensão da cultura. 

Estabelecidos os parâmetros da pesquisa apresentada, procedermos a análise dos 

elementos nucleares da cultura, enquanto constituinte dos repertórios cognitivos de base 

comum aos indivíduos de determinado grupo social. 
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2 UM OLHAR TRIDIMENSIONAL: ELEMENTOS DA CULTURA 

 

 

Até a metade do século XIX, era fato inquestionável que a estrutura lógica da mente 

era imutável e comum a todos os seres humanos, as interrelações humanas eram baseadas nesta 

premissa de que havia uma estrutura lógica uniforme. Podemos dialogar uns com os outros 

apenas porque podemos recorrer a algo em comum a todos nós: a estrutura lógica da razão – o 

sistema de crenças. Todavia, segundo Mises (1944), com o avanço da neurofisiologia surgem 

novas propostas propondo-se construções observáveis através de ressonâncias magnéticas 

(MISES, 1944).  

Outro fato que corrobora com o conhecimento da lógica da razão humana, adentra o 

campo da psicologia com a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) que, em seu processo 

evolucionário, conseguiu desenvolver técnicas que possibilitam a mudança das crenças 

nucleares, principalmente aquelas que propiciam o aparecimento de patologias ou distúrbios 

resultando em prejuízo de qualidade de vida para o indivíduo, gerando gastos com saúde para 

o Estado, etc. (BECK, 2013).  

Considerando que as crenças nucleares podem ser modificadas, podemos conjecturar 

que o ser humano é susceptível a sofrer mudanças em seu repertório cognitivo básico, podendo 

estas serem realizadas de forma plenamente consciente ou com menor nível de conhecimento, 

e neste último caso, nem sempre se percebe que há uma mudança em processo ou ocorrendo 

estas, seriam imperceptíveis e alheias a vontade do indivíduo, indetectáveis, criando condições 

contraditórias à manutenção da saúde do próprio indivíduo (BECK, 2013).  

    Em análise da ótica de Scruton (2014), adentramos outro campo da pesquisa, 

aparentemente distante do universo das crenças por sua envergadura filosófica, todavia, 

reconsiderando o pensar – a construção das ideologias, é factível nos argumentos de Scruton 

que o marxismo ideológico de Gramsci é sim um sistema de constructo de ideias, e 

consequentemente um sistema de comportamento social. O pensar de uma pessoa é 

predeterminado pela classe social a qual pertence e todas elas têm sua lógica própria. Assim, o 

produto do pensamento de um determinado indivíduo não pode ser nada além de um “disfarce 

ideológico” dos interesses egoístas da classe à qual ele pertence (SCRUTON, 2014).  

Segundo Semeraro (2001) o processo de reconstrução do repertorio cognitivo, 

utilizado pelo gramscismo como ferramenta de constructo nas ideologizações de cultura de 

massas dos seus conceitos ideológicos, é um sistema de pensamento constituinte e parte 
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integrante da realidade da práxis, fomentada pelos intelectuais orgânicos, onde existe uma 

ligação inseparável entre o agir e o conhecer. “A leitura dos fatos e a compreensão das coisas 

não são abstrações aleatórias e assépticas, mas derivam da trama sociopolítica na qual os 

indivíduos estão situados” (SEMERARO, 2001). 

Nesta ótica das mudanças de paradigmas, embrião do dilema dos significados 

contraditórios simultâneos, segundo Peterson (2018), apresentam-se apenas duas saídas 

resolutivas nesta equação cognitiva: “Podemos alterar nossos comportamentos (...) ou não 

conseguimos interpretar. Alternativamente, podemos reestruturar nossos contextos de 

avaliação (nossos objetivos e nossas interpretações do presente” (PETERSON, 2018). De 

maneira que o indivíduo supere a mutação – de forma positiva ou não, destas implicações 

paradoxais, dependerá muito do sistema de valoração de determinadas crenças e/ou situações, 

pois nestes processos há um dispêndio de energia psíquica considerável para o indivíduo que, 

para Peterson:  

Esses processos de modificação comportamental e reestruturação constituem atos de 

reavaliação trabalhosa, o que significa uma completa reconsideração exploratória do 

que anteriormente foi considerado apropriado ou importante (PETERSON, 2018).   

A presença de ideias conflitantes é um fato presente e constante, que também surge na 

filosofia da práxis, conflito este que o gramscismo informa ser capaz de extinguir, com 

explicações um pouco vagas de como isso seria possível. Uma teoria que tem crescido ao longo 

dos anos, alcançando cada vez mais novos adeptos e simpatizantes, todavia, tem demonstrado 

alguns pontos de incongruência no seu projeto pacificador (LOLE, 2014). 
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3 O PONTO DE VISTA TEÓRICO: A RELAÇÃO DO GRAMSCISMO COM A 

FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA UNIVERSAL 

 

 

O ponto de vista pode ser definido como uma ótica de observação escolhida pelo autor 

ou pesquisador, pois numa extensão figurativa este ponto expressa a “maneira de considerar ou 

de entender um assunto ou uma questão; óptica, perspectiva” (FERREIRA, 2008), neste caso 

assume-se o ponto de vista da revisão bibliográfica, para a construção metodológica da pesquisa 

e da argumentação, face aos dados coletados referentes ao Gramscismo como constructo de 

ideais socioeconômicos culturais.  

Faz-se aqui um breve relato bibliográfico deste grande pensador italiano e, 

posteriormente um recorte de sua produção, visando descortinar algumas das suas concepções 

mais relevantes a esta pesquisa, no campo das construções filosóficas da: sociedade civil, 

intelectual orgânico, hegemonia cultural, etc.  

Antônio Gramsci, nascido na Sardenha, Itália, em 22 de janeiro de 1891, estudou 

literatura na Universidade de Turim/Itália, onde tornou-se jornalista. Iniciou suas atividades 

como escritor em jornais de esquerda como o Avanti!1, ao longo de sua carreira escreveu sobre 

teoria política, sociologia, antropologia e linguística (FONSECA, 2013). 

Foi membro-fundador e secretário-geral do Partido Comunista da Itália (PCI), e 

deputado pelo distrito do Vêneto, filósofo marxista, e crítico literário. Em 1921, Antônio 

Gramsci aliou-se ao político Amadeo Bordiga e à ampla ala comunista, dentro do Partido 

Socialista. Nesse mesmo ano, representaram o partido no XVII Congresso Socialista em 

Livorno. Romperam com o grupo dos Socialistas e fundaram o Partido Comunista da Itália. 

Gramsci tornou-se um dos líderes do partido (KERTZER, 2001).  

Conforme relata Kertzer (2001), em 8 de novembro de 1926, Gramsci é confinado na 

ilha de Ustica, preso pelo regime fascista de Benito Amilcare Andrea Mussolini. É neste 

momento da vida de Gramsci que nos atemos, pois é justamente neste período, conturbado que  

realiza a maior produção literária e filosófica de sua vida, com a reanálise profunda do 

marxismo detalhando em seus textos como o Estado usa, nas sociedades ocidentais, as 

instituições culturais para conservar o poder. 

                                                           

1 Avanti! foi o diário histórico do Partido Socialista Italiano (PSI). A primeira edição saiu em Roma no dia 25 de 

dezembro 1896, sendo inicialmente dirigido por Bissolati. O nome foi reutilizado por vários jornais, incluindo o 

atual Avanti, órgão online do renascido PSI, ao qual foi cedido a propriedade e o uso exclusivo do título original 

encerado em 1994. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Turim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_(pol%C3%ADtica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avanti!_(jornal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_da_It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
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Segundo Semeraro (2001), em seus Cadernos do cárcere – no total de 33 cadernos 

escolares que lhe eram fornecidos à medida que os requisitava ao diretor do presídio -, a 

produção de Gramsci foi tão fecunda para a causa socialista que ele produziu uma nova 

concepção, com:     

[...] a sua produção carcerária e pré-carcerária, chega a formar um conjunto 

considerável de análises e reflexões que, para além da aparente fragmentariedade, 

revelam uma precisa concepção de mundo, um método de trabalho e o horizonte de 

uma nova epistemologia (SEMERARO, 2001).  

Luciano Gruppi (1980), cita Gramsci como o teórico que mais contribui com a noção 

da hegemonia cultural na reanálise do marxismo, “sendo considerado o teórico marxista que 

mais insistiu nessa questão e que deu uma grande contribuição ao marxismo” (GRUPPI, 1980, 

apud ALVES, 2010). 

Segundo Semeraro (2001), Hegel concebia que a metafísica política construída entre 

Aristóteles e Kant, tinha se dissolvido e os elementos “econômicos” e “sociais” foram 

incorporados a estrutura patronal-familiar ou corporativa. Surge a figura do Estado, que passa 

a ter o controle das relações socioeconômicas e a garantir os interesses particulares da sociedade 

civil. 

Na ótica de Hegel, segundo Semeraro (2001), o Estado passa a ter primazia sobre a 

vontade dos indivíduos, pois nem sempre a vontade deste é a “soma da vontade dos indivíduos, 

mas uma força e uma “substância” universal”, e no contexto da universalidade, o Estado 

visando o bem dos cidadãos, pode exigir sacrifícios – até mesmo da própria vida dos indivíduos 

(SEMERARO, 2001).  

Assim como “Marx e Engels só tomaram da dialética de Hegel sua medula racional, 

abandonando o invólucro idealista hegeliano e desenvolvendo a dialética, para dar-lhe uma 

forma científica atual” (ARAUJO, 2013), Gramsci adota o materialismo histórico do marxismo 

para dar lhe uma nova roupagem, a começar pela sociedade civil (ARAUJO, 2013). 

O autor Semeraro (2001), cita a obra Crítica da filosofia Hegeliana do direito público 

de Marx, afirmando que Hegel apresentava uma importante contribuição conceitual à noção de 

Estado devendo assim ser visto, não “porque descreve o Estado moderno tal como é, mas 

porque faz passar o que é como a essência do Estado” (MARX, 1983, apud SEMERARO, 

2001). Hegel então, abre caminho para que Marx e Engels e, posteriormente,  Gramsci 

pudessem, a partir dos pressupostos básicos e conceitos de Estado e Sociedade Civil, 

desenvolver toda uma extensa e complexa teoria de organização do Estado e da participação da 

sociedade civil nesta sistemática constituinte (SEMERARO, 2001). 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/hegel.htm
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Segundo Nascimento (2012) enquanto a dialética de Hegel pretende ser uma forma 

puramente racional de compreender o mundo, sendo o exercício do Espírito Absoluto2 o 

responsável pela condução da história, sendo muito mais uma ferramenta intelectual que uma 

maneira de mudar a realidade. Para Marx, a dialética deve ser interpretada de acordo com as 

condições materiais projetadas, de modo que não se deve apenas observar a realidade, pois “o 

Estado é apenas um fenômeno, uma aparência projetada acima das atividades econômicas da 

sociedade civil” (SEMERARO, 2001) e, nesta ótica, deve-se buscar modificá-la servindo como 

uma importante ferramenta política, muito mais do que um compromisso real com o exercício 

filosófico (SEMERARO, 2001). 

Outro tópico importante que Marx consegue avançar dos pressupostos de Hegel, 

refere-se a questão da desumanização moderna, ao conceituar e atribuir ao ser social 

capacidades latentes, possíveis de conjugar a liberdade individual com a liberdade de classe dos 

trabalhadores, pois estes agora conseguem “reconhecer e organizar suas próprias forças como 

forças sociais, deixando de separar de si a força social na forma de força política” (MARX, 

1983, apud SEMERARO, 2001) “[...] propiciando assim as condições necessárias a revolução 

do proletariado ” (SEMERARO, 2001).     

Segundo Fonseca (2013), Marx centralizava a teoria do “[...] materialismo histórico, a 

explicação da história por fatores materiais, ou seja, o capital, o trabalho, a divisão social e 

técnica do trabalho e as classes sociais e a luta de classes”. O que diverge na obra de Gramsci, 

onde estabelece a dialética entre a sociedade política e a sociedade civil que tem a primazia na 

“[...] organização de sujeitos ativos, capazes de construir livremente o bloco histórico” 

(SEMERARO, 2001) promovendo a emancipação sociopolítica dos membros da sociedade 

civil como um todo e implantando a subjetividade da filosofia da práxis (FONSECA, 2013). 

De acordo com Fonseca (2013), Cadernos do cárcere, de Gramsci, , foi uma produção 

filosófica que trouxe acréscimos aos conceitos marxistas da época, instaurando definitivamente 

um novo olhar para os indivíduos da sociedade civil e, em especial, na noção de ideologia e dos 

aparelhos ideológicos onde o “[...] conceito de ideologia é complexo, portanto assumindo 

diversos significados nas ciências sociais, também, paradoxos, contradições e ambiguidades” 

(FONSECA, 2013), esta complexidade é enfatizada por Gramsci, como: 

                                                           

2 O Espírito Absoluto pode ser denominado, segundo Hegel, como a identidade eternamente em si, uma vez que 

ele conhece por si mesmo. Além disso, a substância infinita é una e universal, não enquanto particular e finita, 

sendo dividida por meio do juízo em si mesma, em um saber para o qual ela exista como tal.  Quanto à religião, 

esta pode ser designada como algo que se parte do sujeito pertencente a ele o espírito absoluto, isto é, a 

subjetividade (NASCIMENTO, 2012). 
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Na medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade 

que é “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o terreno sobre o 

qual os homens se movimentam, adquirem consciência da sua posição, lutam, etc. Na 

medida em que são “arbitrárias”, elas não criam senão “movimentos” individuais, 

polêmicas, etc. (GRAMSCI, 1995). (...) O processo deste erro pode ser facilmente 

reconstruído: 1) identifica-se a ideologia como sendo distinta da estrutura e afirma-se 

que não são as ideologias que modificam a estrutura e vice-versa; 2)  afirma-se que 

uma determinada solução política é “ideológica”, isto é, insuficiente para modificar a 

estrutura, enquanto crê poder modifica-la se afirmar que é inútil, estúpida, etc.; 3) 

passa a se afirmar que toda ideologia é “pura” aparência, etc. (GRAMSCI, 2001, 

Cadernos Miscelâneos, CC 1). 

Percebe-se que Gramsci se distância do marxismo tradicional, incrementando uma 

nova análise e construção ideológica da sociedade civil, onde “[...] a realidade em sua 

totalidade, não se reduz ao “real”, “ao que é”, mas abarca todas as virtualidades que se gestam 

no seu interior” (SEMERARO, 2001). Todas as ideologias são bem-vindas e contribuem com 

a causa, tem o seu significado subjetivo num processo de validação e incorporação psíquica 

onde até mesmo o “erro” tem a sua importância e é matéria prima para a causa (SEMERARO, 

2001).  

Neste intuito de disseminar e alicerçar os pressupostos básicos para este novo modelo 

de revolução marxista, Gramsci recria modelos estruturais e concebe novas formas de alcança-

los. Uma das características mais importantes neste  caminho em direção a conquista do poder, 

é a sua luta para assimilar e conquistar "ideologicamente" os intelectuais tradicionais, mas essa 

assimilação e conquista se torna mais rápida e eficaz quanto mais o grupo em questão conseguir 

elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos (SCRUTON, 2014). 

Com toda a sua produção pronta, Gramsci tinha alcançado o seu objetivo final. O 

marxismo alcançou o seu ápice intelectual, pois “[...] ele convenceu os seus seguidores de que 

a prática revolucionária e a correção teórica são preocupações idênticas; de que o aprendizado 

traz a sabedoria, e de que a sabedoria é revolucionária” (SCRUTON, 2014).    

 

3.1 O INTELECTUAL ORGÂNICO  

 

Segundo discorre Scruton (2014) o pensamento revolucionário marxista, nascido com 

a publicação dos Cadernos do cárcere, se espalham por várias localidades do globo, e alcançam  

seu público alvo pensado pelo autor como o principal, o intelectual orgânico, responsável pela 
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difusão da filosofia da práxis, que produziria uma reforma intelectual e moral3, sendo, deste 

modo a reforma dos tempos modernos que superaria o alcance provocado pelo liberalismo.  

Gramsci diagnostica algo que ele vai teorizar como sociedade civil e, segundo 

Semeraro (2001), é justamente neste espaço nos seus bastidores onde os principais fatos sociais 

acontecem, onde ocorrem os choques de cosmovisões existentes no meio social onde 

inevitavelmente ao final, uma destas se torna vencedora fazendo-se prevalecer de forma 

hegemônica sobre as demais, podendo esta conquista se estabelecer de forma gradual, sutil ou 

até mesmo abrupta, violenta, traumática, etc.  

Neste ínterim de lutas e disputas surge em cena os personagens que fazem toda a 

diferença no constructo das ideologias gramscianas, os intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 

1982). Na argumentação do autor inglês, Roger Scruton (2014), o marxismo afirma que a forma 

de pensar de uma pessoa é determinada pela classe social a que pertence e todas elas têm sua 

lógica própria.  

Para Gramsci (1982) os primeiros intelectuais orgânicos que realmente fizeram 

diferença no passado compunham o clero religioso da época, estes serviam a aristocracia 

fundiária nos tempos históricos e eles conseguiram desenvolver uma forma de poder quase 

totalitária, foram os:  

[...] eclesiásticos, que monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase 

histórica que é parcialmente caracterizada, aliás, por este monopólio) alguns serviços 

importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, através da 

escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc. 

(GRAMSCI, 1982). 

Segundo Fonseca (2013), ao fazer uma leitura do conceito de intelectual orgânico e da 

relevância do seu papel na “formação sócio histórica das categorias no contexto da produção 

em relação a dinâmica das superestruturas” (FONSECA, 2013), Gramsci acaba por acrescentar 

uma nova significação ao conceito e a função do intelectual, reconhecendo que todo movimento 

social emerge ou atravessa o campo da intelectualidade em algum grau, citando também a 

importância deste para a causa, onde “[...] iguala, mas não revela a distinta função que cumpre 

na relação orgânica com a classe dirigente” (FONSECA, 2013). 

Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os 

“prepostos” do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da 

hegemonia social e do governo político (GRAMSCI, 2001, CC 12).  

                                                           

3 Moral. (Filosofia). Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para 

qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada (FERREIRA, 2008). 
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De forma contributiva, Fonseca (2013) demonstra que Gramsci cria um elo, que liga 

os intelectuais a superestrutura em dois planos: “[...] um chamado de sociedade civil e o da 

sociedade política ou Estado, planos que corresponde a função de hegemonia” (GRAMSCI, 

2001, CC 12). Sobre os ombros destes intelectuais recai a responsabilidade de fomentar os 

subsídios necessários a esta causa pois “[...] só assim se torna possível chegar a uma 

aproximação concreta à realidade” (GRAMSCI, 2001) que eles irão construir utilizando-se de 

duas táticas de abordagens principais:  

1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo dominante 

por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparelho de 

coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não 

“consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a 

sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 

desaparece o consenso espontâneo (GRAMSCI, 2001, CC 1 2).  

Segundo Fonseca (2013), para a formação das bases de classes na análise de Gramsci 

(2001), é necessária a elaboração de uma função dos intelectuais com relação a materialidade 

histórica.  Instaura-se um processo de tomada de consciência onde, tendo como ponto de partida 

a consciência de si mesmo – dos intelectuais, e posteriormente a elevação para a consciência de 

classe – dos grupos, “criando uma nova cultura no contexto de um novo processo social” 

(FONSECA, 2013).  

Neste momento, o grupo estaria psicologicamente preparado para acolher o intelectual 

que melhor se encaixa no perfil apropriado à vinculação da classe subordinada para materializar 

uma nova hegemonia. Desta forma, o intelectual orgânico arroga para si a função estratégica 

desse grupo social, principalmente na vinculação com as classes dirigentes e subordinadas. 

“Para efeito de adjetivação do intelectual vinculado às classes, destacada a função estratégica 

da categoria” (FONSECA, 2013), apresentará a definição do intelectual orgânico na relação 

com cada classe: 

[...] o intelectual orgânico da classe dirigente, ou seja, aqueles agentes que mantendo 

com esta classe uma relação orgânica, lhe conferem homogeneidade e consciência de 

sua função, no campo social, econômico e político; o intelectual orgânico da classe 

subordinada está empenhado no trabalho de acentuar as crises, provocar as 

contradições e organizar sua classe em função de uma nova hegemonia (GRAMSCI, 

2001, CC 12). 

Com relação ao modus operante do intelectual orgânico, no quesito de consciente do 

projeto revolucionário, percebe-se que Gramsci (2001) insere uma questão fundamental de 

atenção plena no âmbito das crises geradas de hegemonia – períodos históricos caracterizados 
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pela desestabilização da ordem política, cultural, econômica e social –, e uma pronta resposta 

da atuação dos intelectuais, que deverão fomentar a eclosão dos mecanismos sociais de ajustes 

das classes menos capacitadas a esta sensível percepção. “Nesses momentos históricos, a classe 

subordinada deve estar preparada para acionar os seus aparelhos de hegemonia” (FONSECA, 

2013). Para alcançar este objetivo é preciso criar o projeto prévio que comtemple uma visão 

com boa amplitude de reengenharia social, como se vê nos relatos do Caderno do cárcere, 

volume 12:      

É preciso elaborar sobre isso um projeto orgânico, sistemático e argumentado. 

Registro das atividades de caráter predominantemente intelectual. Instituições ligadas 

à atividade cultural. Método e problemas de método do trabalho intelectual e cultural, 

seja criativo ou divulgativo. Escola, academia, círculos de diferentes tipos, tais como 

instituições de elaboração colegiada da vida cultural. Revistas e jornais como meios 

para organizar e difundir determinados tipos de cultura (GRAMSCI, 2001, CC 12). 

Segundo Fonseca (2013), Gramsci já antevia a crise, era só uma questão de tempo e 

oportunidade até à sociedade atingir o ponto de mutação – desestruturação das crenças, assim 

já aconselhava os intelectuais orgânicos a estarem de prontidão “[...] organizai-vos porque 

teremos necessidade de toda vossa força” (GRAMSCI, 2004). 

Pode-se dizer, aliás, que a crise escolar que hoje se difunde liga-se precisamente ao 

fato de que este processo de diferenciação e particularização ocorre de modo caótico, 

sem princípios claros e precisos, sem um plano bem estudado e conscientemente 

estabelecido: a crise do programa e da organização escolar, isto é, da orientação geral 

de uma política de formação dos modernos quadros intelectuais, é em grande parte 

um aspecto e uma complexificação da crise orgânica mais ampla e geral” (GRAMSCI, 

2001, CC 12). 

Qualquer ideologia que contribua com a causa da revolução, deve partir do intelectual 

orgânico através de uma linguagem que venha atingir e homogeneizar o discurso da prole, 

visando principalmente suplantar qualquer contradiscurso ideológico que possa combater a 

hegemonia cultural, abrindo assim o espaço para uma revolução socialista (GRAMSCI, 2004). 

A magnitude do papel da linguagem na elaboração dos processos cognitivos, foi um 

instrumento amplamente trabalhado pelo filósofo encarcerado para atingir as massas onde a 

forma de pensar é a língua, a fomentadora direta da cultura. Gramsci (1982) produz toda uma 

complexa teoria de reconfiguração da linguagem, todavia, esta proposta de domínio da 

linguagem, por vezes se choca com linguagens existentes vigentes ou não, antevendo neste caso 

o choque, colocar-se-á os mecanismos de substituição e extinção da linguagem existente para 

todas as manifestações linguísticas que não sejam interessantes para os propósitos da 

hegemonia cultural marxista:  
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Na realidade, toda corrente cultural cria a sua linguagem, isto é, participa do 

desenvolvimento geral de uma determinada língua nacional, introduzindo termos 

novos, enriquecendo de conteúdo novo termos já em uso, criando metáforas, servindo-

se de nomes históricos para facilitar a compreensão e o julgamento de determinadas 

situações atuais, etc. (GRAMSCI, 1982). 

Numa abordagem pragmática da linguagem, Gramsci propõe uma “[...] elaboração 

nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea requer múltiplas condições e 

iniciativas” (GRAMSCI, 1982), haja visto haver multiplicidade de construções regionais da 

linguagem é “um erro muito difundido, consiste em pensar que toda camada social elabora sua 

consciência e sua cultura do mesmo modo, com os mesmos métodos” (GRAMSCI, 1982).   

O povo não sabe o que quer, a “turba cega, em geral não sabe o que quer, porque 

raramente conhece o que lhe convém” (ROUSSEAU, 2002). O filosofo Jean-Jacques Rousseau 

argumentava na obra O Contrato Social, sobre a sua desconfiança com relação as 

potencialidades das massas comuns em auto direcionar a criação de leis igualitárias, nesta 

mesma vertente. Gramsci em Cadernos do cárcere, volume 24, cita que seria inocência dos 

intelectuais orgânicos crerem que o povo (sociedade civil) possuí os elementos cognitivos 

necessários para a formulação consciente de uma consciência única libertária. “É pueril pensar 

que um conceito claro, difundido de modo oportuno, insira-se nas diversas consciências com 

os mesmos efeitos organizadores de clareza difusa: este é um erro iluminista” (GRAMSCI, 

2001, CC 24). 

Segundo Scruton (2014), criou-se um novo mito a apologia à sabedoria, ao intelecto 

que conquistasse maior titulação, um novo nível de superioridade, uma nova casta, melhor 

qualificada – o ser que produz novas crenças, um ser superior, acima das massas comuns, um 

indivíduo que desvia-se do padrão socialista do: todos somos iguais, um paradoxo marxista.  

Gramsci desenvolveu o discurso de que a prática revolucionária e a correção teórica 

são a mesma coisa– o procedimento correto é o movimento, que vai do abstrato ao concreto, 

pela descoberta das determinações intermediárias do próprio movimento concreto –. Tais elos 

intermediários devem ser considerados como elos de especificação, produzidos pela própria 

realidade e ainda não conhecidos, mas passíveis de cognição, de captura da realidade, ou seja, 

quem domina o conhecimento intelectual – domina a verdade, e este tem o direito maior de 

legislar (SCRUTON, 2014). 
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3.2 A ESTRUTURA E A SUPERESTRUTURA  

 

Logo após a Primeira Guerra Mundial, havia uma lacuna na sistematização das 

definições de Estado dentro do repertório conceitual do marxismo. Assim, Gramsci (2001) 

estuda profundamente as relações e conceitos que envolvem as estruturas e as superestruturas 

registrando-as nos seus cadernos. Conceitua o Estado na sua dimensão de abrangência o que 

“[...] significa que por “Estado” deve-se entender, além do aparelho de governo, também o 

aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2007, Cadernos 

Miscelâneos, CC 3). 

O Estado passa a ser visto como um espécimen vivo – organismo em crescimento, e a 

“[...] atividade política é precisamente o primeiro momento ou primeiro grau, o momento no 

qual a superestrutura está ainda na fase imediata de mera afirmação voluntária, indistinta e 

elementar” (GRAMSCI, 2007, CC 13). Uma contribuição que acrescenta ao marxismo, dando-

lhe nova compreensão da noção do Estado no campo da teoria política, “[...] é a observação de 

que a hegemonia da classe dirigente não é automática, e sim obtida mediante ação e organização 

política” (FERREIRA, 2008). 

O “homem coletivo”, é nestes termos que Gramsci contextualiza os indivíduos como 

agentes desta ação política organizada que se destina a tirar as multidões da inércia e da 

passividade. Deste modo, a articulação entre a massa, o partido e o grupo dirigente permitem 

uma ação deste ser coletivo, que se auto capacita para a realização do novo projeto econômico, 

ético-político e científico-cultural, estando agora elevado ao status de portador do: 

[...] conhecimento que saiba articular e orientar as lutas de todo um grupo social na 

criação de um novo tipo de Estado, “exige” a construção de uma nova ordem 

intelectual e moral, ou seja, de um novo tipo de sociedade e, portanto, a necessidade 

de elaborar os conceitos mais universais, as armas ideológicas mais sofisticadas e 

decisivas (SEMERARO, 2001). 

Para Gramsci, o ponto central da filosofia da práxis era conseguir absorver a 

compreensão do movimento histórico sobre a base, a massa, pois “em qualquer movimento 

histórico, é no nível das atividades superestruturais que se traduzem e resolvem as contradições 

surgidas na base. A relação entre estes dois elementos é, ao mesmo tempo, dialética e orgânica” 

(PORTELLI, 2002, apud LOLE, 2014). Assim, Semeraro (2001) busca exemplificar este 

conceito gramsciano da seguinte forma: 

O “movimento histórico” e, portanto, o conhecimento ocorre quando se realiza a 

síntese dialética entre a realidade objetiva do ambiente e a atividade subjetiva dos 
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homens organizados livremente, entre condições materiais e intervenção humana, 

entre estrutura econômica e iniciativa política (SEMERARO, 2001). 

A relação entre estrutura e superestrutura (economia e ideologia), em Gramsci tem 

uma intrínseca aproximação onde, não há uma superioridade de uma sobre a outra. Para Portelli 

(2002), elas conversam entre si de forma dialética “[...], pois existe uma relação orgânica entre 

ambas, sendo impossível desassociá-las” (PORTELLI, 2002, apud LOLE, 2014), todavia, 

ambas têm o seu significado representativo e cada uma delas:  

[...] formam um “bloco histórico”, isto é, o conjunto complexo e contraditório das 

superestruturas e o reflexo do conjunto das “relações sociais” de produção. Disto 

decorre: só um sistema totalitário de ideologias reflete racionalmente a contradição da 

estrutura e representa a existência das condições objetivas para a subversão da práxis 

(GRAMSCI, 2004, Cadernos Miscelâneos, CC 8). 

Nesta perspectiva de Gramsci do funcionamento perfeito da práxis, corroborada pelos 

argumentos da autora Lole (2014), a relação entre esses dois momentos do bloco histórico, da 

estrutura e da superestrutura, é a “[...] base que engendra diretamente a superestrutura, que no 

início é apenas o seu reflexo” (PORTELLI, 2002, apud LOLE, 2014). Assim, com a estrutura 

influído sobre a atividade superestrutural, temos o aparato revolucionário devidamente 

esquematizado com funcionamento necessário a execução da “[...] filosofia da práxis 

“destaque” a estrutura das superestruturas; ao contrário, ela concebe o desenvolvimento das 

mesmas como intimamente relacionado e necessariamente inter-relativo e recíproco” 

(GRAMSCI, 2004, CC 10). 

Uma vez que a filosofia da práxis alcança seu ápice funcional – em concordância com 

a proposta da ideologia hegemônica, as inter-relações entre estrutura e superestrutura atingem 

a sintonia convergente aos intentos da revolução. Adentramos ao papel funcional do Estado, 

pré-estabelecidas dentro de uma cronologia gramsciana de funções e papeis bem definidos e 

elaborados, pois segundo Bobbio (1994) para Gramsci o Estado nunca é um fim auto existente, 

mas sim um agente que tem o seu papel definido e sua relevância na transitoriedade para um 

novo modelo revolucionário, onde:  

Estado não é um fim em si mesmo, mas um aparelho, um instrumento; é o 

representante não de interesses universais, mas particulares; não é uma entidade 

superposta à sociedade subjacente, mas é condicionado por essa e, portanto, a essa 

subordinado; não é uma instituição permanente, mas transitória, destinada a 

desaparecer com a transformação da sociedade que lhe é subjacente (BOBBIO, 1994). 

As relações econômicas, são estruturas inseridas no cronograma da revolução que, 

segundo Gramsci, precisam ser conquistadas pelas classes menos favorecidas para, 
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posteriormente serem moldadas abrangendo uma eticidade e permitindo a distribuição 

econômica mais igualitária entre as massas. A relevância desta conquista é estratégica no 

processo revolucionário, ao ponto de Oliveira (2008) citar que “[...] Gramsci nos mostra que, 

se a ação revolucionária não subverter as relações econômicas, inevitavelmente será obrigada 

a recuar diante da reação das classes proprietárias” (OLIVERIA, 2008). 

 

3.3 A HEGEMONIA CULTURAL NO GRAMSCISMO  

 

A hegemonia cultural, assim como a filosofia da práxis, sociedade civil e outros, foram 

conceitos que adquiriram novas perspectivas com a reanálise filosófica de Gramsci sobre o 

marxismo de Marx e Engels.     

A sociedade civil em Gramsci apresenta um novo modelo de estratificação do poder, 

sendo mais uma das partes integrantes e constituintes que compõem o Estado em sentido amplo. 

Nela têm lugar evidente as relações de poder, uma importante arena da luta de classes: é nela 

que as classes lutam para conquistar hegemonia, ou seja, direção política, capacitando-se para 

a conquista e o exercício do governo. Este conceito, revisitado por Fonseca (2013) explana uma 

temática central na ótica de Gramsci com relação a hegemonia, para a autora: 

[...] a sociedade civil como um conjunto de relações que expressam práticas sociais 

diferenciadas e, por se darem no campo da luta de classes sociais é um espaço de 

construção da hegemonia no contexto das instituições e ideologias (FONSECA, 

2013). 

Coutinho (1999) afirma que Gramsci ao descobrir essa nova esfera, ao dar-lhe um 

nome e ao definir seu espaço, promove a sociedade civil a um novo status quo, promove a 

descoberta de uma nova teoria do Estado. O Estado, para ele, não é mais simplesmente “Um 

comitê para gerir os negócios da burguesia”4, como ainda é dito no Manifesto Comunista5 de 

Marx, mas continua a ser um Estado de classe que, mesmo inserido no capitalismo passa a: 

[...] ser “social capitalista”: o mundo das auto-organizações, do que ele chamou de 

“aparelhos privados de hegemonia”. São os partidos de massa, os sindicatos, as 

                                                           

4 Karl Marx, no Manifesto Comunista, se refere ao Estado nestes termos. A frase de Marx, expressa uma condição 

estrutural sempre oculta pela ideologia que faz ver a aparência como essência (COUTINHO, 1999). 
5 O Manifesto comunista (Das Kommunistische Manifest), originalmente denominado Manifesto do Partido 

comunista (em alemão: Manifest der Kommunistischen Partei), publicado pela primeira vez em 21 de fevereiro de 

1848, é historicamente um dos tratados políticos de maior influência mundial. Comissionado pela Liga dos 

Comunistas e escrito pelos teóricos fundadores do socialismo científico Karl Marx e Friedrich Engels, expressa o 

programa e propósitos da Liga (ARAUJO, 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Comunistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Comunistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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diferentes associações tudo aquilo que resulta de uma crescente “socialização da 

política”. Ele deu a essa nova esfera o nome de “sociedade civil” e insistiu em que ela 

faz parte do Estado em sentido amplo, já que nela têm lugar evidentes relações de 

poder (COUTINHO, 1999). 

Para Coutinho (2011), o marxismo economicista na ótica de Gramsci, é um dos tópicos 

mais relevantes na nova concepção de Estado, pois apresenta uma distinção radical na relação 

entre a estrutura e a superestrutura, onde estas se articulam de forma dinâmica sem pressupostos 

estáticos neste processo assumindo sempre papeis que cada uma tem sobre a outra, pois “[...] 

estão associados às configurações concretas de cada formação social”. Assim, para Gramsci: 

[...] o momento ‘catártico’, o momento da liberdade, da teleologia, do dever ser, da 

iniciativa dos sujeitos, ou, em suma, o momento da política, não é criação absoluta, 

não opera no vazio, mas no interior das determinações econômico-objetivas que 

limitam (mas sem de modo algum cancelar) as margens de realização da liberdade. 

Tal como nos clássicos do materialismo histórico, também em Gramsci a economia 

determina a política não através da imposição mecânica de resultados unívocos, 

‘fatais’, mas antes [sic] delimitando o âmbito das alternativas que se colocam, em cada 

oportunidade concreta, à ação dos sujeitos (COUTINHO, 2011). 

O Estado se amplia graças à inclusão da sociedade civil, segundo Bobbio (1994) esta 

classe doravante legitimada nesta estrutura de poder, passa a exercê-lo, se tornando esta uma 

tomada de posição e o exercício deste poder um plano central na obra de Gramsci: 

Por enquanto, pode-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser 

chamado de “sociedade civil” (isto é; o conjunto de organismos chamados comumente 

de “privados”) e o da sociedade política ou Estado, que correspondem à função de 

“hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de domínio 

direto ou de comando, que se expressa no Estado e no governo jurídico (GRAMSCI, 

1982). 

Buscar a hegemonia, fomentar o consenso, principalmente das massas e tentar 

legitimar-se: tudo isso significa que o Estado deve agora ampliar o leque de interesses, indo 

além daqueles que são restritos ao interesse da classe dominante. Coutinho (1999) traduz a ótica 

estrategista de Gramsci, onde as batalhas assumem um novo espaço de combate, devendo estas 

serem travadas no âmbito da sociedade civil, numa guerra de posição em que se visa à conquista 

“[...] de posições e de espaços, da direção político-ideológica e do consenso dos setores 

majoritários da população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para a sua 

posterior conservação” (COUTINHO, 1992). 

De acordo com Coutinho (1992), Gramsci chegou a compreender o tipo de Estado que 

é próprio dos regimes liberal-democráticos, um Estado bem mais complexo do que aquele de 

que falam os seus antecessores marxistas, era necessário colocar o poder das armas em segundo 

plano e buscar “[...] destacar a importância de formar uma classe dirigente que se mantenha 
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pelo consentimento das massas e não apenas pela força coercitiva” (ALVES, 2010), instaurando 

uma nova abordagem nas luta pelo poder. “Para ele, a passagem da “guerra de movimento” (e 

do ataque frontal) à “guerra de posição” também no campo político [...] parece ser a mais 

importante questão de teoria política do pós-guerra e a mais difícil de ser resolvida 

corretamente” (COUTINHO, 1992). 

Uma tomada de consciência hegemônica, este é o argumento que Bobbio (1994) 

descreve sobre o desfecho que Gramsci previa, a ser adotado por aqueles que compõem a 

sociedade civil, após alcançado o período de maturidade das ideologias orgânicas convergentes, 

fruto do consenso. Estas ideologias teriam um sistema de validação psicológica superior, 

organizando as massas humanas rumo à liberdade. Neste ínterim, Gramsci se utiliza do termo 

catarse, para explicitar este ponto de transmutação psicológica, com eclosão de um novo 

patamar de consciência: 

Pode-se empregar o termo ‘catarse’ para indicar a passagem do momento meramente 

econômico (ou egoísta-passional) para o momento ético-político, ou seja, a elaboração 

superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isso significa 

também a passagem do objetivo ao subjetivo e da necessidade à liberdade (BOBBIO, 

1994). 

Na obra Os Intelectuais e a Organização da Cultura, Gramsci (1982) apresenta o 

processo metodológico que conduzirá as massas a um sistema de hegemonia, onde, citamos um 

destes meios, o jornalismo (estruturado em dois tópicos) como exemplo de membros 

componentes do grupo dos intelectuais orgânicos, agentes responsáveis por este processo de 

transformação filosófica e, uma vez que estes tenham alcançado o objetivo de doutrinar uma 

parcela substancial das massas da sociedade civil, esta por sua vez, se tornará um macro agente 

auto replicante do processo “[...] que é também considerado como tendente a unificar toda a 

humanidade” (GRAMSCI, 1982), culminando em última instância, na catarse coletiva:   

Os leitores devem ser considerados a partir de dois pontos de vista principais: 1) como 

elementos ideológicos, ‘transformáveis’ filosoficamente, capazes, dúcteis, maleáveis 

à transformação; 2) como elementos ‘econômicos’, capazes de adquirir as publicações 

e de fazê-las adquirir por outros (GRAMSCI, 1982). 

Os centros homogêneos de doutrinação ideológica, citados em Gramsci (2001) no 

Caderno do Cárcere, volume 24, serão entrepostos do cabedal intelectual superior e visam 

analisar, corrigir e estabelecer quais as filosofias ideológicas serão apropriadas à causa da 

revolução e a “[...] difusão, por um centro homogêneo, de um modo de pensar e de agir 

homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser a única” (GRAMSCI, 1982). 
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Tendo por fim último a implantação de uma consciência crítica e a destruição do velho sistema 

de crenças existentes:  

O trabalho educativo-formativo desenvolvido por um centro homogêneo de cultura, a 

elaboração de uma consciência crítica (por ele promovida e favorecida) sobre uma 

base histórica que contenha as premissas concretas para tal elaboração, este trabalho 

não pode limitar-se à simples enunciação teórica de princípios “claros” de método: 

esta seria uma mera ação própria de “filósofos” do século XVIII. O trabalho 

necessário é complexo e deve ser articulado e graduado: deve haver dedução e indução 

combinadas, a lógica formal e a dialética, identificação e distinção, demonstração 

positiva e destruição do velho (GRAMSCI, 2001, CC 24). 

Conhece-te a ti mesmo, é um aforismo6 de origem grega revisitado por Gramsci ao 

destacar que, “[...] o início da elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente” 

(GRAMSCI, 2004, CC 11). Segundo Simionatto (2009) esta concepção que norteia um sistema 

ideológico de pertencimento e apropriação do saber é crucial na proposta de Gramsci, onde a 

“história episódica e fragmentada das classes subalternas” (SIMIONATTO, 2009) revela a 

dificuldade que estas têm de alcançar um nível de reflexão crítica sobre as relações de 

dominação às quais estão submetidas, submetendo-as ao conformismo, e assim “[...] somos 

sempre homens-massa ou homens-coletivos” (GRAMSCI, 2004).  

Para superar esta lacuna ideológica é necessária “a elaboração de uma concepção de 

mundo crítica e coerente, necessária para suplantar o senso comum e tornar as classes 

subalternas capazes de produzir uma contra hegemonia” (SIMIONATTO, 2009), através de 

uma mutação cognitiva direcionada, via crítica dos elementos constituintes das bases da 

concepção do mundo, pois esta:  

[...] não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos 

simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, nossa própria personalidade 

é composta, de uma maneira bizarra: nela se encontram elementos dos homens das 

cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista, preconceitos de todas 

as fases históricas passadas estreitamente localistas e intuições de uma futura filosofia 

que será própria do gênero humano mundialmente unificado. Criticar a própria 

concepção do mundo, portanto, significa torna-la unitária e coerente e elevá-la até o 

ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído (GRAMSCI, 2004, CC 11). 

O movimento hegemônico deve acontecer no sentido de uma “reabsorção do Estado 

político pela sociedade civil”, com o predomínio crescente de elementos de autogoverno e 

autoconsciência dos diversos grupos,  que uma vez resetados ou reprogramados estão aptos e 

                                                           

6 Aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. É um 

estilo de sentença que articula literatura e filosofia em que a percepção da vida, da sociedade, ou tudo que venha 

a ser objeto de pensamento, é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa (FERREIRA, 

2008). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogoverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoconsci%C3%AAncia
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“[...] colaboram também para a apreensão dos processos, muitas vezes subterrâneos, de 

construção de resistência ou de contestação que contribuem para a tessitura de uma nova 

hegemonia, de uma nova civilização” (VASCONCELOS et al., 2013).  

Considerando que um dos tópicos de toda esta vasta tese ideológica de reanálise do 

marxismo revolucionário proposto por Gramsci, é a inserção e a formação de uma consciência 

hegemônica, e que esta perpassa, ou pelo menos supõem-se que, adentra o campo das crenças 

nucleares, podemos conjecturar que o ser humano é susceptível de sofrer mudanças no seu 

repertório cognitivo básico e que a “tomada de consciência” – instrumentalização do 

pensamento, para a leitura da realidade tal como agora é vista por Gramsci e os seus prepostos 

mais capacitados, os intelectuais orgânicos, pergunta-se incialmente: Qual a gênese dos 

conceitos que estruturam esta nova realidade? (PRESTELO et al., 2005).  

O que está fora, normalmente identificado como “a” realidade, algo objetivo, que 

podia, inclusive, ser mensurado e comparado. E o dentro, algo da área do subjetivo, 

como aquilo que dizia respeito só a um sujeito, individual e intransferível 

(ANGERAMI-CAMON, 2003, apud PRESTELO et al., 2005).  

De posse desta nova forma revolucionária e talvez, inédita do constructo do pensar do 

homem – através da mensuração e comparação (processos de medição e avaliativos), segundo 

Prestelo et al. (2005), abre-se espaço para uma mudança de paradigmas, via psicologia 

tradicional de forma que “[...] reproduzia uma tentativa modernista de buscar delinear uma 

“verdade” objetiva que pudesse caracterizar como universal” (PRESTELO et al., 2005). 
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4 HISTÓRIA DA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL: A FORMAÇÃO 

DE CRENÇAS NUCLEARES 
 

 

Segundo a psicóloga Judith S. Beck a terapia cognitiva comportamental (TCC), foi 

desenvolvida por seu pai, Aaron Temkin Beck, na Universidade da Pensilvânia na década de 

60, inicialmente para tratamento da depressão, apresentando-se como uma psicoterapia de ciclo 

breve, estruturada, orientada ao presente, direcionada a resolver problemas atuais e a modificar 

os pensamentos e/ou o comportamento disfuncionais (BECK, 2013).  

Com o passar do tempo, a TCC sofreu acréscimos e modificações de outros 

contribuintes, da filha Judith e do próprio Aaron T. Beck, estes ampliaram o foco da Terapia, 

da tecnologia e a duração do tratamento, porém os pressupostos teóricos em si permaneceram 

constantes. Em síntese, o modelo da TCC no âmbito da terapia, voltado para promoção da saúde 

mental “[...] busca aliviar o estresse psicológico, corrigindo concepções e auto-sinais 

defeituosos. Ao corrigir crenças errôneas, podemos reduzir reações excessivas” (BECK, 1976). 

A alta do paciente, ou a sua melhora, dá-se com modificação das crenças disfuncionais básicas 

dos clientes (BECK, 2013). 

O modelo da TCC, desenvolvido por Aaron Beck, apresenta concomitantemente um 

sistema de psicoterapia junto a uma teoria da personalidade e da psicopatologia unificadas, 

apoiadas por evidências empíricas substanciais. Ela possui uma terapia operacionalizada com 

uma ampla gama de aplicações também apoiadas por dados empíricos, que são prontamente 

derivados da teoria (BECK, 2013).  

A eficácia na abordagem da TCC, tem se demonstrado ao longo de vários anos com 

altos índices de sucesso nos tratamentos do transtorno depressivo maior, em transtornos de 

ansiedade generalizada, em transtornos de pânico, em fobia social, em abusos de substância, 

transtornos alimentares, problemas de casais e depressão, aplicada também como o único 

tratamento ou como um tratamento adjuntivo para estes e outros transtornos. Para populações 

de diferentes tipos de pacientes, com diferentes níveis de educação, renda e background7, foram  

adaptadas para trabalhar com pacientes de todas as idades, desde a pré-escola até o ciclo final 

da terceira idade (BECK, 2013). 

 

                                                           

7 Background, os elementos ou fatos que constituem a base, os antecedentes, de um acontecimento, de uma 

situação, etc. Ou o conjunto dos conhecimentos, experiência, etc., que compõem a base intelectual, técnica, etc., 

de alguém (FERREIRA, 2008). 
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4.1 CRENÇAS NUCLEARES, UM PRINCÍPIO BÁSICO NA TCC 

 

Segundo J. Beck (2013), as emoções, os comportamentos e a fisiologia são resultantes 

das percepções que o indivíduo consegue formular de eventos, se baseia em um modelo 

cognitivo que tem suas premissas na terapia cognitiva comportamental (TCC). Quanto ao 

funcionamento, o autor Knapp et al. (2004) argumenta que a TCC pode ser sistematizada em 

três princípios básicos que a norteiam, um sistema cognitivo que gera comportamento e, por 

sua vez se retroalimenta do seu próprio ciclo, descritas numa ordem onde: 

1. A atividade cognitiva influência o comportamento. 2. A atividade cognitiva pode 

ser monitorada e alterada. 3. O comportamento desejado pode ser influenciado 

mediante a mudança cognitiva (KNAPP et al, 2004).  

Este aparato teórico do sistema cognitivo comportamental, somente no século XX 

adquire ares de cientificidade sistematizada, afirmando-se como um modelo psicoterápico que 

veio para ficar no contexto da psicologia moderna. Já era reconhecido pelos “filósofos estoicos: 

“Epíteto, Cícero, Sêneca, entre outros, 2 mil anos antes da introdução da TCC”. O grego 

Epíteto, por exemplo, escreveu que “os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, 

mas sim pelas opiniões sobre as coisas” (BECK et al., 1976, apud WRIGHT et al., 2008). 

A vivência do indivíduo, como ele se sente e se comporta no cotidiano, está 

diretamente relacionado ao modo de pensar e interpretar a respeito dos eventos. “Não é a 

situação em si que determina o que a pessoa sente, mas como ele interpreta uma situação” 

(BECK, 1964, apud BECK, 2013).  

A interpretação de eventos e/ou situações é a chave da compreensão e 

instrumentalização da TCC para entender os mecanismo do funcionamento comportamental de 

cada indivíduo e, para entendermos isso melhor, busca-se em dois outros conceitos: os 

pensamentos automáticos e as crenças nucleares, as respostas que norteiam os fluxos de 

pensamentos dos indivíduos, onde o pensamento automático é “[...] um fluxo de pensamento 

que coexiste com um fluxo de pensamento mais manifesto” (BECK, 1964). Já as crenças 

nucleares são incorporadas em nossa mente como verdades absolutas, também são chamadas 

na TCC de crenças centrais (BECK, 2013).  

As crenças nucleares são formadas junto com o desenvolvimento da criança, segundo 

Beck (2013) podendo apresentar “predisposição genética para o desenvolvimento de 

determinados traços de personalidade, interagindo com pessoas significativas e frente as 

situações vivenciadas” (BECK, 2013). Uma vez que estas estejam formadas, moldam os 
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sistemas cognitivos operantes do indivíduo, porém percebe-se que nem sempre a pessoa tem 

consciência de como elas operam sobre as suas tomadas de decisões e dos padrões 

comportamentais, tornando-a um funcionamento inconsciente ao sujeito. 

Beck, ao estudar inicialmente os processos desadaptativos em transtornos de depressão 

e de ansiedade, realiza toda uma conceitualização cognitiva da depressão na qual os sintomas 

estavam diretamente conexos a um estilo desadaptativo (negativo) de “pensamentos em três 

domínios: si mesmo, mundo e futuro” (BECK, 1964, apud WRIGHT et al., 2008). 

Neste ínterim, buscaremos fazer uma subdivisão em dois tópicos visando elucidar a 

formação das crenças nucleares e dos pensamentos automáticos no funcionamento bio-psíquico 

do indivíduo humano.  

 

4.1.1. AS CRENÇAS NUCLEARES 

 

As crenças nucleares têm o seu início de estudos com as lentes da TCC, focadas em 

análises de autoimagens, um trabalho inicial de Aaron T. Beck (1964) que sistematizou toda a 

teoria e métodos aplicáveis a TCC construída a partir da observação de teóricos analistas pós-

freudianos, tais como: Adler, Horney e Sullivan. “O foco destes nas autoimagens distorcidas 

pressagiava o desenvolvimento de formulações cognitivo comportamentais mais sistematizadas 

dos transtornos psiquiátricos e da estrutura da personalidade” (WRIGHT et al., 2008). 

Segundo Judith S. Beck, na infância as crianças já estão em franco processo de 

desenvolvimento de construção das crenças nucleares, isto se dá a partir das “[...[ ideias sobre 

si mesmas, sobre as outras pessoas e sobre o seu mundo” (BECK, 2013). Uma vez formadas 

estas crenças centrais no repertório cognitivo do indivíduo estas adquirem um status de: “[...] 

compreensões duradouras tão fundamentais e profundas que frequentemente não são 

articuladas nem para si mesmo” (BECK, 2013). Elas passam a ser o principal elemento que 

comporá a cosmovisão da pessoa, pode se dizer que estas crenças num sistema de valoração, 

migram do nível de ideias comuns para o patamar de verdades absolutas, é assim que elas são 

na verdade.  

Aaron Beck (1964) observava que havia uma inter-relação entre cognição, emoção e 

comportamento com implicações diretas na vivência do ser humano, sobre a sua qualidade de 

vida e na mensuração de alguns parâmetros ditos da normalidade (KNAPP et al., 2004). 
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No repertório cognitivo do indivíduo, segundo Judith S. Beck (2013), temos as crenças 

nucleares, estas agem sobre as crenças intermediárias e estas sobre os pensamentos automáticos, 

estes podendo determinar o comportamento e sentimento do sujeito. Para modificar os 

comportamentos pode-se trabalhar com métodos de validação dos pensamentos automáticos, 

esta é uma regra fundamental da TCC (BECK, 2013).  

Corrobora com esta ótica Paulo Knapp et al. (2004), apresentando o modelo cognitivo 

(Figura 1) de Beck (2013) descrito de forma esquemática, demonstra uma perspectiva das inter-

relações desencadeadas a partir de eventos (situações) do cotidiano podendo eliciar diferentes 

tipos de pensamentos automáticos que irão divergir de uma pessoa para outra, porém todos tem 

uma origem central cognitiva que são as crenças nucleares. Estas, compõem o ápice da 

hierarquização cognitiva do modo como cada indivíduo responderá as situações, mesmo que 

estas estivessem numa situação de igualdade – todas as condições e variáveis sejam idênticas 

entre si, pois “[...] não é o evento em si que gera as emoções e os comportamentos, mas sim o 

que nós pensamos sobre o evento; nossas emoções e comportamentos são influenciados pelo 

que pensamos” (KNAPP et al., 2004).  

 

 

FIGURA 1 – Modelo cognitivo 

 

 

Fonte: KNAPP et al. (2004). 

 

Na gênese dos processos de cognição, segundo a teoria da TCC de Beck (1964), 

percebe-se que as crenças nucleares são os pilares que compõem o repertório cognitivo do 

indivíduo, todavia a Terapia Cognitiva Comportamental “[...] não é um modelo linear” onde as 
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situações desencadeiam pensamentos que implicam em comportamentos responsivos as 

emoções manifestadas. Há sempre um contexto onde o indivíduo está inserido que apresenta 

pluralidades de variáveis que influenciaram no processo de “[...] interação recíproca de 

pensamentos, sentimentos, comportamentos, fisiologia e ambiente” (KNAPP et al., 2004).  

Nesta mesma ótica da interação recíproca de pensamentos, segundo o autor Wright et 

al., apresenta um modelo cognitivo comportamental (Figura 2) onde o processamento cognitivo 

tem o papel central na usina dos pensamentos porque “[...] o ser humano continuamente avalia 

a relevância dos acontecimentos internamente e no ambiente que o circunda” (WRIGHT et al., 

2008).  

 

FIGURA 2 – Modelo cognitivo comportamental 

 

Fonte: WRIGHT et al. (2008). 
  

 

Na engenharia estrutural do pensamento, Knapp et al. (2004) aborda os pressupostos 

onde se trabalha com três níveis de cognição (Figura 3) que funcionam num sistema lógico 

descrito na sequência hierárquica de: Crenças nucleares (esquemas); Crenças subjacentes ou 

intermediárias (pressupostos e regras); e os Pensamentos Automáticos (PA).  
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FIGURA 3 – Níveis de cognição 

 

 
 

Fonte: KNAPP et al. (2004). 

 

Também conhecidas como core beliefs, as crenças nucleares compõem a gênese das 

concepções cognitivas, pois “[...] são as nossas ideias e conceitos mais enraizados e 

fundamentais acerca de nós mesmos, das pessoas e do mundo” (KNAPP et al, 2004). Estas são 

incondicionais, ou seja, independe do que se processa no âmbito da exterioridade do indivíduo 

e nos pensamentos à baila ativos do dia-a-dia, ele (indivíduo) tenderá sempre a repetir os seus 

padrões de pensamento em coesão com as suas crenças nucleares (KNAPP et al., 2004).  

Conceituadas as crenças nucleares, Judith S. Beck (2013) preocupou-se em descobrir, 

catalogar e descrever quais eram estas crenças, diagnosticando que haviam as positivas e as 

negativas – também consideradas disfuncionais – quanto aos seus efeitos sobre o indivíduo. 

Enquanto as crenças positivas afetavam os indivíduos resultando em melhorias na qualidade de 

vida em vários aspectos, as negativas apresentavam o resultado inverso, comportamentos e 

sentimentos do tipo: tristeza, angustia, autoimagem baixa, ansiedade, depressão, etc.  Beck se 

atentou para três tipos de crenças nucleares negativas específicas: 

1. Crenças nucleares de desamparo (Helplessness): Crenças sobre ser impotente, 

frágil, vulnerável, carente, desamparado, necessitado. 

2. Crenças nucleares de desamor (Unlovability): Crenças sobre ser indesejável, 

incapaz de ser gostado, incapaz de ser amado, sem atrativos, imperfeito, rejeitado, 

abandonado sozinho. 

3. Crenças nucleares de desvalor (Unworthiness): Crenças sobre incapaz, 

incompetente, inadequado, ineficiente, falho, defeituoso, enganador, fracassado, sem 

valor (BECK, 1995, apud KNAPP et al., 2004). 
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4.1.2. AS CRENÇAS SUBJACENTES  

 

As crenças subjacentes ou intermediárias (Figura 3), também descritas como 

pressupostos subjacentes ou intermediários, aparecem em trabalhos mais recentes sendo 

descritas como: “[...] regras, padrões, normas, premissas e atitudes que adotamos e que guiam 

a nossa conduta” (BECK, 2013). Estas, ocupam espaços nos trabalhos da TCC, devido ao longo 

acervo de pesquisas e estudos amplamente consolidados, o que possibilitou o desenvolvimento 

de uma terapia com metodologia singular e metodologia estruturada na TCC, utilizadas em 

larga escala na psiquiatria e na psicologia, para o tratamento de diversos tipos de patologias e 

pensamentos disfuncionais.  

Beck disponibiliza na sua obra Terapia cognitiva comportamental, o Diagrama de 

conceituação cognitiva (Figura 4) uma das ferramentas – já comprovadas, que possibilita ao 

profissional que a utiliza “[...] planejar a terapia, tornar-se hábil em escolher intervenções 

apropriadas e superar os pontos “emperrados” quando falham intervenções padrão” (BECK, 

2013).  

No trabalho terapêutico propriamente dito, há um processo sequencial e lógico que 

abarca as estruturas dos esquemas cognitivos que, por sua vez, conduzem aos pensamentos 

automáticos que “[...] então influenciam a reação da pessoa é por vezes uma simplificação. 

Pensamento, humor, comportamento, fisiologia e o ambiente podem afetar uns aos outros” 

(BECK, 2013).   

Segundo Knapp (2004), dentro de uma ótica clínica e buscando uma diferenciação de 

conceitos fundamentais na TCC, observamos que os esquemas cognitivos, muitas vezes são 

usados indistintamente e confundidos com os sistemas de crenças nucleares, todavia, na 

realidade os “[...] esquemas são estruturas, crenças são o conteúdo dos esquemas” (KNAPP et 

al., 2004).  
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Figura 4 – Diagrama de conceituação cognitiva 

 

Fonte: BECK (2013). Copyright 2011, por Judith S. Beck, Bala Cynwyd.  

 

Sendo, um ponto de partida relevante na descrição inicial de psicopatologia, Beck “[...] 

propunha que cada condição diagnóstica era caracterizada por esquemas, padrões habituais de 

pensamento um tanto gerais, que marcavam a vulnerabilidade” (BECK et al., 1976, apud 

LEAHY, 2006).  

Aaron T. Beck, usou em suas obras o termo esquemas e também o conceito 

desenvolvido no arcabouço da TCC, definindo que esquemas são: 

[...] estruturas internas de relativa durabilidade que armazenam aspectos genéricos ou 

protótipos de estímulos, ideias ou experiências, e também organizam informações 

novas para que tem o significado, de determinando como os fenômenos são 

percebidos e conceitualizados (BECK, 1964, apud KNAPP et al., 2004). 
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Nesta mesma ótica Knapp et al. (2004) cita Willians com a definição do conceito de 

esquemas onde, ressalta-se a importância das crenças nucleares no funcionamento cognitivo do 

indivíduo, sendo vital no tratamento clínico entender que os esquemas são estruturas mentais 

que: 

[...] contém armazenadas as representações de significados, esquemas são 

fundamentais para orientar a seleção, codificação, organização, armazenamento e 

recuperação de informações de dentro do aparato cognitivo.  Além do mais, esquemas 

têm uma estrutura interna consistente que ordena novas informações que entram no 

sistema cognitivo (WILLIAMS, 1997, apud KNAPP et al., 2004). 

Além dos esquemas cognitivos temos também outras estruturas semelhantes, segundo 

Knapp, há os esquemas: “afetivos, fisiológico, comportamental e motivacional” que 

desempenham no sistema biopsicossocial do indivíduo diferentes funções correlacionadas com 

o seu campo psíquico correspondente, estando estas estruturas “[...] em constante operação na 

estrutura mental do indivíduo” (BECK, 1995, apud KNAPP et al., 2004).  

A TCC tem sua concepção de tratamento vista em um modelo aberto, sendo o 

indivíduo humano um ser em constante processo de mudanças, a prática clínica se estrutura a 

partir de “Novos fatos, novas experiências, ou, inclusive, novas necessidades e preferências 

podem surgir a qualquer momento” (LEAHY, 2006) ela se estrutura no continuum tempo e 

espaço em mudança constante.  

     

4.1.3. OS PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS    

 

No mesmo desfile cognitivo das crenças nucleares, que se apresentam rígidas e 

supergeneralizadas, temos os Pensamentos Automáticos (PA), que para Aaron T. Beck 

apresentam um estado, certo tipo de mobilidade fluídica e codependência existencial onde os 

PA “[...] são um fluxo de pensamentos que coexistem  com um fluxo de pensamentos 

manifesto” (BECK, 1964, apud BECK, 2013). A filha de Aaron T. Beck, Judith S. Beck, 

acrescenta uma delimitação condicionante de predisposições – gatilhos, para eclosão destes. 

Neste contexto de codependência, situando-os geograficamente no âmbito cognitivo, percebe-

se que os PA não ocorrem aleatoriamente eles “[...] são específicos para as situações e podem 

ser considerados como o nível mais superficial da cognição” (BECK, 2013).    

Os pensamentos automáticos, conceituados inicialmente na obra da TCC de Beck 

(1964) referem-se a uma forma peculiar de cognição que ocorre no processo de pensar. Citando 

um breve exemplo – a leitura em curso destas linhas, dos conceitos abordados na obra Terapia 
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cognitivo comportamental: Teoria e prática, de Judith S. Beck (2013), visa facilitar o 

entendimento dos processos envolvidos no construto dos PA. Na leitura deste texto será 

possível notar, sutilmente, que há dois níveis de integração do pensamento ocorrendo, uma 

subdivisão cognitiva, nos detendo ao exercício de captar as flutuações (oscilações) das emoções 

tornam-se ligeiramente perceptíveis a este processo, assim podemos nos atentar para o fato de 

que: 

Parte da sua mente está focada nas informações lidas; ou seja, você está tentando 

entender e integrar as informações. Em outro nível, contudo, você poderá estar tendo 

alguns pensamentos rápidos e avaliativos. Esses pensamentos são chamados de 

pensamentos automáticos e não são resultantes de deliberação ou raciocínio. Ao 

contrário, esses pensamentos parecem surgir espontaneamente; eles geralmente são 

muito rápidos e breves (BECK, 2013). 

O modo como os PA surgem no cenário cognitivo, aliados à sua rapidez fluídica, os 

tornam quase invisíveis a percepção consciente, há um predomínio das emoções e do 

comportamento sobre a ocorrência dos PA, e este fato é justamente a camuflagem que os 

resguarda de um monitoramento consciente e consequentemente, tornando-os voláteis ao crivo 

da razão do indivíduo, assegurando sua posição de inquestionáveis. Não estando sujeitos ao 

crivo da análise consciente, perpetuam a sua existência no bojo das cognições, pois mesmo “[...] 

que você esteja consciente dos seus pensamentos, é mais provável que os aceite sem nenhuma 

crítica, acreditando que eles são verdadeiros. Você nem mesmo pensa em questioná-los” 

(BECK, 2013).  

Resumindo os PA, na ótica de Beck, possuem qualidades de: coexistência, 

espontaneidade e supra lógica, estes, “[...] os pensamentos automáticos coexistem com um 

fluxo mais manifesto de pensamentos, surgem espontaneamente e não estão baseadas na 

reflexão ou deliberação” (BECK, 2013).  

Os PA para Leahy (2006), aparecem no sistema periférico das cognições, elaborando-

se nos bastidores, em um nível mais imediato dos processos de cognição, acrescentando o fato 

de permitirem uma classificação ordenada em correlação com os “[...]vieses ou distorções 

específicas – por exemplo, leitura da mente, personalização, rotulação, adivinhação do futuro, 

catastrofização ou pensamento de costume dicotômico (do tipo tudo-ou-nada)” (LEAHY, 

2006). 

Na elaboração do diagrama de conceituação cognitiva (p. 37), além de instrumentalizar 

o terapeuta na direção do desenlace das cognições que promovem transtornos e/ou sofrimentos, 

permite-se um diagnóstico e a modificação “[...] de pensamentos automáticos que derivam das 
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crenças nucleares (e intervenções que modifiquem indiretamente as crenças nucleares)” 

(BECK, 2013). 

A uma estrutura lógica entre os PA e as emoções, foi a conclusão de Beck, após o 

acumulado de estudos de vários tratamentos com pacientes, evidenciando-se que na gênese das 

emoções do indivíduo, aparecem os PA como elementos chaves deste constructo emocional, 

pois “As emoções que o paciente sente estão conectadas logicamente ao conteúdo dos seus 

pensamentos automáticos” (BECK, 2013). 

A validade e a utilidade dos PA, foi outro aspecto no qual a autora Judith S. Beck faz 

menção na sua obra, onde é possível traze-los cativos nos processos de cognição. Sendo, em 

alguns casos, utilizado o termo de pré-consciente para descrever os pensamentos automáticos 

(WRIGHT et al., 2008), que resultam de um esforço de maior da atenção no percurso destes 

processos, permitindo que sejam “[...] avaliados de acordo com a sua validade e utilidade” 

(BECK, 2013). Feito isto, Beck, categorizou os PA em três categorias principais, sendo estes, 

o primeiro tipo o: 

[...] mais comum de pensamento automático é uma distorção, e ocorre apesar das 

evidências objetivas em contrário. Um segundo tipo de pensamento automático é 

correto, mas a conclusão que o paciente chega pode ser distorcida. [...] Um terceiro 

tipo de pensamento automático também é válido, mas decididamente disfuncional 

(BECK, 2013).  

 Os PA apresentam fortes indícios de características patologizantes, segundo descrição 

de Beck (2013), as ferramentas – técnicas e métodos, utilizadas pela TCC para corrigir estas 

tendências tem apresentado elevados níveis de êxito neste aspecto da adequação afetiva, 

iniciando-se sempre neste processo com “A avaliação da validade/utilidade dos pensamentos 

automáticos e a resposta adaptativa a eles, em geral, produzem uma mudança positiva no afeto” 

(BECK, 2013).     

É possível instrumentalizar os PA com distorção, em tipos de pensamentos que possam 

auxiliar o indivíduo a fomentar a construção de esquemas assertivos e crenças nucleares de 

cunho positivo. Segundo Beck, este é um dos principais objetivos da TCC, pois percebe-se que 

os indivíduos no modus operante do dia-a-dia estão, “[...] em geral, mais cientes das emoções 

associadas, mas, com um pouco de treino, elas podem se tornar mais cientes do seu pensar” 

(BECK, 2013). Beck cita uma das técnicas utilizadas com este intuito no resumo de técnicas 

para identificar pensamentos automáticos (Figura 5) e, uma vez que estes PA estejam no palco 

da consciência do indivíduo, sejam identificados, permitindo serem trabalhados no modus 
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reflexão quanto a sua validade/utilidade e, diagnosticadas incongruências, corrigidas “(de uma 

forma mais adaptativa) geralmente produzem uma mudança positiva do afeto” (BECK, 2013).   

 

Figura 5 – Resumo de técnicas para identificar pensamentos automáticos 

 

 

Fonte: BECK (2013). Extraída de J. S. Beck (2011).  

Copyright 2011, Judith S. Beck, reimpressa com permissão.  
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5 ARQUITETURA DAS CRENÇAS: DA MORAL E DA TRANSCENDÊNCIA – 

UMA EXTENSÃO DA CULTURA  

 

 

Abordamos a questão das crenças nucleares no capítulo anterior, na ótica da TCC, 

visando entender o indivíduo humano a partir dos processos cognitivos, elementos base 

constituintes da subjetividade do ser. Considerando que Beck (2013) argumentava que estas, 

podem sofrer mudanças no decorrer do tempo podendo inclusive ser moldadas e adaptadas de 

acordo com a vontade do indivíduo ou através de autossugestões e indução de agentes externos, 

em conformidade com amplo repertório de pesquisas na área da TCC. 

Para Peterson (2018), na construção de uma teoria sobre a formação das crenças, 

incorpora-se uma gama de informações que vão além dos processos cognitivos, agregando 

outras informações como o significado das mitologias e as relações com a historicidade no 

quesito da formação da cultura, afirmando logo no início da sua principal obra ter descoberto 

“que as crenças fazem o mundo, de maneira tão real – que as crenças são o mundo, em um 

sentido mais que metafísico” (PETERSON, 2018). 

  Numa mesma direção da construção das crenças – da subjetividade, porém, 

conceituando os princípios neurológicos processuais, Damásio (1996) afirma que numa síntese 

da construção das representações mentais, o significado de suas propriedades sensórias – afeto, 

emoção, precisam coexistir.  

Em outras palavras, se nossos cérebros apenas gerassem boas representações 

topograficamente organizadas e nada mais fizessem com essas representações, duvido 

de que alguma vez pudéssemos estar conscientes de sua existência como imagens. 

Como saberíamos que elas são as nossas imagens? A subjetividade, o elemento chave 

da consciência, estaria ausente nesse design do cérebro. Há outras condições que têm 

de se concretizar também (DAMÁSIO, 1996). 

Com o advento das descobertas científicas, a sociedade pós-moderna – tal como a 

concebemos, sofreu uma mudança radical de paradigmas, “o homem não ocupa mais o palco 

central. Consequentemente, o mundo é um lugar completamente diferente” (PETERSON, 

2018). A ciência agora dita as regras, e essa nova perspectiva, acreditava-se que fomentaria a 

criação de uma nova crença dominante, que extinguiria as crenças preexistentes a este fato 

histórico, estas então deveriam ter desaparecido. Todavia, não foi isso que aconteceu. Segundo 

argumentos de Peterson (2018), é um lamentável equívoco acreditar que– na formação e ou 

reformulação das crenças, fatos históricos se sobreponham às crenças culturais arraigadas há 

séculos, outras, há milênios na cultura de um povo. A demonstração desta tese remonta a mais 
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de 100 (cem) anos. Friedrich Nietzsche (2000), na obra Crepúsculo dos Ídolos, já argumentava 

que uma das características da crença mitológica, é a sua atemporalidade no seio da cultura.  

Ao se abdicar da crença cristã, expele-se a pontapés o direito à moral cristã [...] O 

cristianismo é um sistema, uma visão total das coisas pensada em conjunto. No que 

se rompe um de seus conceitos centrais, a crença em Deus, também se dissipa com 

isso o todo: não se tem mais nada de necessário entre os dedos. O cristianismo 

pressupõe que o homem não sabe, que ele não pode saber, o que é bom e o que é mau 

para ele: ele acredita em Deus, que é o único a saber isto. A moral cristã é um 

comando; sua origem é transcendente; ela está para além de toda e qualquer crítica, 

de todo e qualquer direito à crítica; ela só possui verdade, no caso em que Deus é a 

verdade - ela se erige e cai junto com a crença em Deus (NIETZSCHE, 2000).  

Segundo Peterson (2018), Nietzsche ao tecer argumentos sobre a fé cristã dos ingleses, 

defendia a tese de que se as pressuposições de uma ideologia – sistema de crenças 

sistematizado, fossem invalidados, toda a ideologia deveria sucumbir pelo fator resultante das 

premissas serem inválidas. Assim a conclusão lógica sobre estes argumentos, é de que os 

ingleses adentraram no campo das mudanças de crenças cristãs primarias, porém, o cerne da 

crença permanece na legitimação dos:  

[…] princípios fundamentais da tradição moral judaico-cristã continuam a governar 

todo aspecto do comportamento individual atual e dos valores básicos do ocidental 

típico – mesmo que ele seja ateu e bem-educado, mesmo que suas noções abstratas e 

declarações pareçam inococlásticas (PETERSON, 2018). 

 Na constituição do sistema de crenças, Peterson (2018) infere que os sistemas de 

pensamentos pós-experimental são um conjunto com os sistemas de motivação e ação, que se 

auto perpetuam num engajamento paradoxal – um é atualizado, científico, entretanto, o outro, 

é “tradicional, até mesmo supersticioso. Nós nos tornamos ateus em nossa descrição, mas 

continuamos evidentemente religiosos – isto é, morais8 – em nossa atitude” (PETERSON, 

2018). Continuamos a agir e a pensar, na maior parcela de nossa existência, como se nossa 

experiência tivesse um sistema de valoração que é imbuída de significado superior e 

transcendente, que o fundador da Logoterapia, Viktor E. Frankl (2006) chama de “auto 

transcendência da existência humana". 

A Transcendência e a Moral, dois argumentos filosóficos e culturais que apresentam 

suas nuances e complexidades indissociáveis da religião – principalmente a judaico-cristã. Sem 

uma solução fechada para o enigma na formação das crenças o humano se encontraria relegado 

a sua própria sorte. Segundo Frankl (2006), no caso da transcendência, com a sua ausência ou 

fragilização adentramos no “[...] vácuo existencial, que é a neurose em massa da atualidade, 

                                                           

8 Moral. segundo Ferreira (2008):  Relativo à moral. Que tem bons costumes. Relativo ao domínio espiritual (em 

oposição a físico ou material). 
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pode ser descrito como forma privada e pessoal de nulismo; porque o nulismo pode ser definido 

como a posição que diz não ter sentido o ser” (FRANKL, 2006). 

Viktor E. Frankl (2006), em sua obra Em busca de Sentido, adverte contra o “[...] 

perigo inerente na doutrina do “nada mais que” aplicado à pessoa humana” – doutrina com base 

mecanicista e reducionista, sobre o sistema de crenças dos indivíduos eliciando quadros 

neuróticos com supressão da liberdade individual, onde:  

[...] o ser humano é “nada mais que” o resultado de condicionantes biológicos, 

psicológicos e sociológicos, ou produto da hereditariedade e do meio ambiente. 

Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar 

de qualquer forma, a saber, que é um peão passivo e vítima de influências externas ou 

circunstâncias internas. Este fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma 

psicoterapia que nega liberdade à pessoa humana (FRANKL, 2006). 

Retomando a questão da moral na composição das crenças, Peterson (2018) defende 

ser algo que passa, necessariamente por um sistema de avaliação que não pode ser alcançado 

pela ciência, pois ela pode produzir conhecimento in perpetuum, todavia falta-lhe as 

ferramentas para distinguir sobre o bem e o mal – convenções presentes na maioria dos sistemas 

de crenças humano, pois os pressupostos para este aparato nasce no seio das crenças, onde a 

ação humana “[...] pressupõe avaliação [...] Agir é literalmente manifestar preferência [...] 

Tradicionalmente falando, é o nosso conhecimento do bem e do mal, nossa sensibilidade moral, 

que nos permite essa capacidade” (PETERSON, 2018). 

Peterson relembra que o próprio Nietzsche, na obra Além do Bem e do Mal, trouxe à 

tona estas incomodas questões sobre a valência ou significado da moral, não está restrito apenas 

a um singular ambiente cultural, considerando uma ótica expandida de pluriculturalismo, se 

esta questão não permitir evidências mínimas, então cria-se uma contradição, onde “[...] como 

agir poderá até mesmo ser razoavelmente feita, quanto mais respondida” (PETERSON, 2018). 

É sem dúvida que esta é a razão dos moralistas conhecerem tão grosseiramente os 

“facta” da moralidade, através de compêndios arbitrários ou ainda através de uma 

abreviação casual, por exemplo, aquela moral de seu ambiente, de sua própria classe, 

da sua igreja, do espírito do tempo em que vivem, do seu clima, de seu país e 

precisamente por isso estavam mal informados e pouco lhes importava estar bem 

informados acerca das nações, das épocas, da história dos tempos passados; jamais 

estiveram face a face com os verdadeiros problemas da moral que se apresentam 

apenas quando se verifica o confronto de muitas morais. Na, assim chamada, “ciência 

da moral” faltava precisamente, por mais que isso pareça estranho, o próprio problema 

da moral e não havia mesmo a suspeita da existência de algum problema 
(NIETZSCHE, 2002). 

Quanto ao processo de dar significado as coisas, para Peterson (2018) o significado de 

algo é avaliado no componente primário do sistema de avalição é o contexto destes são: 
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“histórias, em uma palavra – constituem objetivos, desejos, vontades” (PETERSON, 2018). 

Neste processo de conceituar significados entra em cena um modo complexo de funcionamento 

do:  

Nosso sistema nervoso central (que) é composto por muitos subsistemas “conectados” 

ou automatizados, responsáveis pela regulação biológica – pela regulação da 

homeostase da temperatura, garantindo entrada calórica adequada e monitorando 

níveis de dióxido de carbono de plasma (por exemplo) (PETERSON, 2018). 

Qual seria a importância destes aspectos fisiológicos na valoração das crenças? 

Peterson (2018) alega que “[…] nós compartilhamos uma estrutura biológica fundamental 

enquanto seres humanos, temos a tendência em concordar amplamente com o que deveria ser 

considerado valioso (pelo menos um contexto específico)” (PETERSON, 2018). Em síntese, 

nossas crenças “[...] podem mudar nossas reações a tudo [...], contudo, continuamos 

indeterminadamente restringidos pelos nossos limites biológicos” (PETERSON, 2018).    

Desta mesma ótica compartilha Damásio (1996), acrescentando o entendimento de que 

para que ocorram os processos de avalição do indivíduo somam-se ao funcionamento da 

estrutura fisiológica, outras modalidades de respostas comportamentais descritas na forma de 

emoções, onde “Para se sentir uma emoção é necessário, mas não suficiente, que os sinais 

neurais das vísceras, dos músculos e articulações e dos núcleos neurotransmissores — todos 

eles ativados durante o processo da emoção” (DAMÁSIO, 1996). O autor trabalha com a tese 

de que o objeto avaliado adentra ao crivo da subjetividade do sujeito, inferindo haver à 

existência das crenças – norteadoras básicas do processo de avalição, trabalhando em conjunto 

com o aparato fisiológico no constructo da qualificação. 

 A ideia de que o “qualificado” (um rosto) e o “qualificador” (o estado corporal 

justaposto) se combinam, mas não se misturam [...] Os estados qualificadores podem 

ser súbitos e, por vezes, mesmo indesejáveis. A motivação psicológica pode não ser 

aparente e até não existir, surgindo o processo de uma alteração fisiológica neutra em 

termos psicológicos. Em termos neurobiológicos, porém, os qualificadores 

inexplicáveis revelam a relativa autonomia da maquinaria neural subjacente às 

emoções. Mas lembram-nos também a existência de um vasto domínio de processos 

não conscientes, parte dos quais é suscetível de explicação psicológica e outra parte 

não (DAMÁSIO, 1996). 

Uma vez que os objetos foram qualificados – segundo sistema de valoração intrínseco 

ao objeto, estes adentram ao “ciclo do retorno, cujas informações podem subir e descer os níveis 

de consciência” (PETERSON, 2018). Neste rito contínuo faz menção a importância do “[...] 

desenvolvimento da narrativa significa abstração verbal do conhecimento desencarnado em 

memória episódica e personificado em comportamento” (PETERSON, 2018). Todavia, o que 
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Peterson denomina de sabedoria comportamental (processual), só estará acessível depois que 

“[...] é representada na memória episódica9, e retratada no drama e narrativa, que ela se torna 

acessível à formulação verbal consciente e à modificação potencial na abstração” (PETERSON, 

2018), assim, tem-se a consolidação dos sistemas de crenças do indivíduo. Reforçando esta 

ótica, Peterson (2018) cita J. Piaget argumentando que as crianças no curso da atividade 

exploratória formam o seu próprio sistema de crenças do indivíduo, onde:  

[…] primeiramente agem (assimilação)10 diante dos objetos e determinam as 

“propriedades” do objeto de acordo com essas ações, e depois, quase imediatamente, 

imitam-se, transformando suas próprias ações espontâneas iniciais em algo a ser 

representado (acomodação)11 e ritualizado (PIAGET, 1932, apud PETERSON, 2018). 

A ritualização do comportamento segue seu curso, sendo diluída num novo processo 

ad continuum de compartilhamento do rito no meio social, onde: 

[…] o comportamento de cada pessoa é modificado pelo outro, pode surgir na 

“ausência” de consciência da estrutura do rito; contudo, uma vez que o ritual social é 

estabelecido, sua estrutura pode rapidamente ser descrita e codificada (presumindo 

capacidade cognitiva e nível de maturação suficientes) (...) – constitui a base para a 

construção da cultura em si (PETERSON, 2018).  

 A base e a natureza do padrão comportamental da ética, conforme argumenta Peterson 

(2018), foram “[...] dadas de maneira verbalmente compreensível, não foram estabelecidas por 

meio de empenho racional” (PETERSON, 2018). Esta inserção de valores no âmbito cultural, 

remonta a um papel secundário pois, antes do conceito situação é preciso haver fé no preposto 

constituído – o conceito da ética (moral). O autor atribui a Nietzsche, citando-o no 

reconhecimento desta ótica:  

O que os estudiosos chamam de ‘alicerce racional para moralidade’ e tentam suprir 

era visto à luz correta, simplesmente uma expressão acadêmica da fé comum na 

moralidade prevalente, um novo meio de expressão para essa fé (NIETZSCHE, 1966, 

apud PETERSON, 2018).  

                                                           

9 Memória episódica. Esta é possivelmente a forma mais relevante de memória para a clínica neurológica, 

psiquiátrica e neuropsicológica. Trata-se de uma forma de memória explícita e declarativa relacionada a eventos 

específicos da experiência pessoal do indivíduo, ocorridos em determinado contexto (DALGALARRONDO, 

2008). 
10 Assimilação é a incorporação dos elementos do meio nos esquemas que o sujeito dispõe e a ação do sujeito 

sobre os objetos e sobre o mundo (MUSSEN, 1977). 
11 Acomodação é a tendência do organismo de ajustar-se a um novo objeto e assim, alterar os esquemas de ação 

adquiridos, a fim de se adequar ao novo objeto recém-assimilado (MUSSEN, 1977). 
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A filosofia explícita (moral), segundo Peterson (2018), é um subproduto dos mythos12 

da cultura, “[...] baseada no procedimento, tornada progressivamente mais abstrata e episódica 

por meio da ação ritual e a observação desta” (PETERSON, 2018). Com aumento da abstração, 

o sistema que possibilita saber – o que gerou, uma representação, na imaginação, do cerne dos 

“[...] ‘predicados implícitos’ de comportamento governados pelo “sistema” de saber como” 

(PETERSON, 2018).  

Gerada a informação, está concomitantemente sistematiza e ordena o comportamento 

do grupo – e do self13, que passa a socializar esta informação dentro de uma previsibilidade 

lógica em face do teor das informações morais abstratas (processuais). Peterson relembra que 

Nietzsche já discorria sobre esta ordem criativa na formação filosófica dos conceitos – das 

crenças, sendo orquestradas através dos (PETERSON, 2018):  

Conceitos filosóficos não são algo caprichoso ou que evolui autonomamente. Eles 

crescem em conexão em relação uns com os outros, embora possam aparecer na 

história do pensamento repentina e arbitrariamente, eles pertencem a um sistema 

assim como todos os membros da fauna de um continente - isto é revelado também 

pelo fato de que os mais diversos filósofos continuam alimentando um esquema 

fundamental definitivo de possíveis filosofias. Sob um encanto invisível, eles sempre 

giram mais uma vez em torno da mesma órbita, por mais independentes que possam 

se sentir com suas vontades críticas ou sistemáticas, algo dentro deles os guia, impele 

a uma determinada ordem um após o outro – a saber, a estrutura sistemática inata e o 

relacionamento dos seus conceitos. Na verdade, seu pensamento é muito menos uma 

descoberta do que um reconhecimento, uma lembrança, um retorno e o regresso a um 

lar remoto, primordial e inclusivo da alma, de onde esses conceitos cresceram 

originalmente, nessa medida, filosofar é uma espécie de atavismo da mais alta ordem 

(NIETZSCHE, 1968, apud PETERSON, 2018).    

 A representação semântica é uma chave que, segundo Peterson (2018) possibilita a 

ampliação dos processos de cognição e consequentemente, a reformulação e a construção de 

novos constructos de saber: “A língua transformou o drama em narrativa mítica, a narrativa em 

religião formal e a religião formal em filosofia crítica, proporcionando expansão exponencial 

da capacidade adaptativa” (PETERSON, 2018). 

  Numa síntese do sistema processual da criação da memória, Peterson (2018) 

argumenta que a representação imitativa do comportamento – “integradas no caráter 

culturalmente determinado”, eliciam a aprendizagem e a “[...] internalização da expressão 

                                                           

12 Mythos (Mito) é uma palavra de origem grega, que tem os seguintes significados: a) Fábula que relata a história 

dos deuses, semideuses e heróis da Antiguidade pagã. b) Tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um 

fato natural, histórico ou filosófico (FERREIRA, 2008). 
13 Self (Psicanálise), conceito psicanalítico que inclui o eu (ego) e o não-eu. É a totalidade da própria pessoa. Inclui 

também o corpo com todas as suas partes, a estrutura psíquica com todas as suas partes, o vínculo com os objetos 

internos e externos e o sujeito como oposto ao mundo dos objetos (LAPLANCHE, PONTALIS, 1986). 
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comportamental socialmente regulamentada do desejo subjetivo” (PETERSON, 2018). Este 

processo de conscientização – internalização de crenças, se manifesta sempre dentro de uma 

sequência lógica e hierarquizada.  

Esse é o circuito que alimenta o desenvolvimento da “consciência” explícita em si: o 

procedimento é estabelecido, depois representado, alterado em abstração, depois 

praticado, ele muda como consequência da modificação abstraída e praticada, essa 

mudança, por sua vez, produz uma alteração na sua representação e a assim por diante, 

de indivíduo para indivíduo, abaixo na cadeia de gerações (PETERSON, 2018).  

Peterson (2018) demonstra o viés do círculo interativo (p. 49) que supostamente tem 

“[...] relação com estruturas cognitivas/memórias subjacentes” (PETERSON) representadas 

esquematicamente na figura 6: abstração da sabedoria e a relação de tal abstração com a 

memória. 

Corroboram com esta teoria de Peterson (2018) do circuito criativo, a partir de crenças 

primevas e do acervo da memória – tomada de consciência, as premissas ontológicas descritas 

nos argumentos de Souza (2011) ao discorrer no artigo: A ontologia do mito de Mircea Eliade: 

possibilidades e aspectos críticos, busca demonstrar uma construção da “ontologia arcaica – 

arcaico no sentido técnico do termo: aquilo que é princípio e principal – que é uma ontologia 

primitiva” (SOUZA, 2011).  

O autor Souza (2011) cita a obra O Mito do Eterno Retorno de Mircea Eliade, 

apresentando argumentos de validação para o fato de que toda historicidade humana está ligada 

a criação e evolução do pensamento sobre os mitos religiosos e, em particular uma 

exponenciação aos pressupostos do cristianismo histórico. “Essa ontologia histórica é 

inaugurada pelas religiões bíblicas e ganha força no cristianismo. A História passa a ter sentido, 

pois tudo foi necessário, exigido pelo ritmo cósmico, pelo demiurgo, pelas constelações ou pela 

vontade de Deus” (ELIADE, 1969, apud SOUZA, 2011). 
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FIGURA 6 – Abstração da sabedoria e a relação de tal abstração com a memória 

 

 
 

Fonte: PETERSON, (2018). 

 

5.1 CRENÇAS RELIGIOSAS, A MORAL E A TRANSCENDÊNCIA 

 

Neste contexto das crenças religiosas, ressaltamos dois aspectos centrais na obra de 

Peterson – abordando a estruturação de crenças: a transcendência e a moral, e de três 

modalidades de crenças nucleares da TCC que são classificadas como negativas ou 

disfuncionais, sendo este um dos principais focos das psicoterapias na reestruturação cognitiva, 

as crenças de: desamparo, desamor e desvalor.  

Pergunta-se: Como relacionar estes cinco tópicos sobre crenças com a filosofia do 

marxismo ideológico de Gramsci? Considerando que a filosofia, resumidamente pode ser 

conceituado como sendo - “[...] uma palavra grega que significa “amor à sabedoria” e consiste 

no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, 

aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem” (SOUZA, 2011), passamos para uma 

análise dos tópicos elencados. 

 O primeiro tópico – a Transcendência, foi abordado sobre o olhar do fundador da 

Logoterapia, Viktor E. Frankl (2006) tendo um significado superior e transcendente para o ser 
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humano, com imersão nas explanações de Peterson (2018) que a retrata como uma condição 

preexistente atrelada a complexidades indissociáveis da religião, citando Nietzsche: “[...] A 

moral cristã é um comando; sua origem é transcendente; ela está para além de toda e qualquer 

crítica, de todo e qualquer direito à crítica” (NIETZSCHE, 2000). 

Segundo os argumentos de Robbins (2011), busca-se o aprimoramento das qualidades 

morais dos fiéis, concebidas pela própria religião cristã no formato de Leis inseridas no livro 

central da religião – a bíblia, um sistema de crenças complexo com mecanismos de validação 

que asseguram a transcendência do indivíduo cristão. O autor acrescenta ser esta – a religião 

cristã, alvo de estudo contínuo da antropologia da religião, onde a transcendência se mostra 

como uma tese arraigada a milênios na cultura cristã:  

[...] muito do trabalho inicial da Antropologia do Cristianismo foi realizado em 

comunidades cuja fé segue tal tradição (...) e o surgimento e a posterior continuidade 

da Igreja. Mas, mesmo diante de tal variação, é justo dizer que quase todas as formas 

de cristianismo atribuem grande importância a uma mudança radical, que se revela 

em uma ou outra dimensão temporal (ROBBINS, 2011).  

Segundo Robbins (2011) na justificação do procedimento de vida do indivíduo em 

concordância com os princípios da moral cristã, há uma função explícita do cristianismo 

descrita na Revista La Civiltà Cattolica14, citando fragmento do artigo Individualismo pagano 

e individualismo Cristiano, com ênfase na busca pela transcendência. 

A fé em um porvir seguro, na imortalidade da alma destinada a beatitude, na certeza 

de poder atingir o eterno gozo, foi a mola propulsora para um trabalho de intenso 

aperfeiçoamento interno e de elevação espiritual. O verdadeiro individualismo cristão 

encontrou nisso o impulso para as suas vitórias. Todas as forças do cristão foram 

concentradas em torno a este nobre fim. Libertado das flutuações especulativas que 

lançam a alma na dúvida, e iluminado por princípios imortais, o homem sentiu 

renascer as esperanças; certo de que uma força superior o sustentava na luta contra o 

mal, ele fez violência a si mesmo e venceu o mundo (LA CIVILTÀ CATTOLICA, 

1932, apud ROBBINS, 2011).  

Na contraposição da manutenção da religião cristã, segundo Scruton (2014), Gramsci 

cria a sua própria religião – a filosofia da práxis, revolucionária, autônoma e independente e se 

posiciona em posição de adversário de todas as demais filosofias e religiões tradicionais que 

possam interferir na revolução das massas, provocando uma ruptura inacessível e 

irreconciliável, descrita no volume 1.  Vejamos: 

                                                           

14 La Civiltà Cattolica é um projeto de publicação dado aos Jesuítas pelo papa Pio IX em 1850, durante um período 

de mudanças convulsivas na Europa. É uma das mais antigas revistas católicas publicada em Italiano, desde 1850 

(Rev. LA CIVILTÀ CATTOLICA, 1932). 
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Uma teoria é “revolucionária” precisamente na medida em que é elemento de 

separação e de distinção consciente em dois campos, na medida em que é um vértice 

inacessível ao campo adversário. Considerar que a filosofia da práxis não é uma 

estrutura de pensamento completamente autônoma e independente, (...) A filosofia da 

práxis não tem necessidade de sustentáculos heterogêneos; ela mesma é tão robusta e 

fecunda de novas verdades que o velho mundo a ela recorre para alimentar o seu 

arsenal com armas mais modernas e mais eficazes. Isto significa que a filosofia da 

práxis começa a exercer a sua própria hegemonia sobre a cultura tradicional 

(GRAMSCI, 2004, CC 11). 

O segundo tópico – a Moral, pode ser analisado por dois prismas diferentes: a 

formação da crença e a difusão na cultura social. Segundo Peterson (2018) a formação do 

conceito foi exaustivamente explorada por Jean Piaget que, demonstrou o sistema de criação 

do conceito, onde o comportamento manifesto ligado ao objeto (a crença) em crianças que 

ainda:  

[...] não são capazes de conceitualização abstrata presumindo que os “objetivos” são 

inicialmente embutidos em operações de reflexo sensório-motoras, que são 

instintivas. Isso essencialmente significa que o que é posteriormente é história, 

primeiramente é padrão – o padrão de comportamento socialmente modificado que 

constitui o ser humano (PETERSON, 2018). 

Assim, pode-se presumir que o padrão da ação precede os constructos sociais (crenças) 

individuais, todavia estes constructos já existiam na memória coletiva – na cultura, por dedução 

lógica chega-se a possível conclusão de que o conceito da moral tem sua gênese originarias nas 

“convenções sociais atuais, produtos de forças históricas” (PETERSON, 2018). O que nos 

remete novamente, conforme já abordado neste trabalho, a fonte primeva da moral tal como a 

concebemos e que atualmente norteia o padrão moral na maioria das sociedades, é um fruto 

histórico concebido na religião cristã (SOUZA, 2011).  

Esta concepção da moral independe de aceitação do homem moderno ou não, é um 

fato que Mircea Eliade (2001) explorou na obra O sagrado e o profano: A Essência das 

religiões, revisitado por Souza (2011) que sistematiza esta angustia da alma humana, 

impelindo-a uma forte tendência do homem do século 21, na tentativa de assumir um novo 

patamar no espaço cultural na posição onde “[...] o homem moderno a-religioso assume uma 

nova situação existencial: reconhece-se como o único sujeito e agente da História e rejeita todo 

apelo à transcendência” (ELIADE, 2001, apud SOUZA, 2011).  

Todavia, as evidências das variáveis históricas apresentadas por Eliade (2001) 

associadas a uma análise criteriosa sobre a condição religiosa, acabam frustrando qualquer 

tentativa que o homem moderno proceda neste intuito, pois sempre estará acoplada neste 

processo, a inserção de um mecanismo de automutilação da memória nesta tentativa 

emancipatória da crença.    
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A falha da ontologia histórica é que o “homem histórico”, como Eliade denomina, o 

humano moderno que deseja ser criador da história, possui descendência do homo 

religiosus, e por mais que o ser humano moderno negue a dimensão do sagrado e do 

mito, os conteúdos e estruturas no inconsciente estão na origem do humano em sua 

condição religiosa (SOUZA, 2011). 

Na descrição que Gramsci faz sobre o princípio da moral, escrita nos Cadernos 

Miscelâneos, a moral deixa de ter um papel central na edificação dos constructos sociais, pois, 

Gramsci articula e incentiva a produção de matérias autobiográficas assumindo estas, um papel 

norteador e central na obra revolucionária. “Narrando, cria-se esta possibilidade, sugere-se o 

processo, indica-se a direção. Assim, a autobiografia substitui o ‘ensaio político’ ou 

‘filosófico’,” (GRAMSCI, 2007, Cadernos Miscelâneos, CC 14). Cria-se um novo sistema de 

constructo para validação da moral, os atos de vida tem potencializados sua representação 

histórica, pois “É certo que a autobiografia tem um grande valor histórico, na medida em que 

mostra a vida em ato e não só como deve ser segundo as leis escritas ou os princípios morais” 

(GRAMSCI, 2007). 

No terceiro tópico – acrescentamos as crenças nucleares de desamor, desamparo e 

desvalor – construções cognitivas disfuncionais. Segundo descrição de Beck (2013), estas três, 

juntamente com outras crenças (positivas), tem suas origens primevas nos constructos sociais 

onde são formadas estruturas de interpelações cognitivas denominadas de esquemas. Neste 

campo “O desenvolvimento de esquemas é moldado pelas interações com pais, professores, 

colegas e outras pessoas importantes na vida da pessoa, além de eventos da vida, traumas, 

sucessos e outras influências evolutivas” (WRIGHT et al., 2008). 

Na busca de uma definição do que seriam os esquemas? Observamos que para Wright 

et al. (2008) os “Esquemas são as crenças nucleares que contêm as regras fundamentais para o 

processamento de informações” (WRIGHT et al., 2008), um conceito resumido que abarca uma 

complexa forma de construção dos repertórios cognitivos de cada indivíduo, desta forma, 

apresentando uma amplitude que vai além do foco principal da TCC, que é a busca pela saúde 

mental.  

Os esquemas possibilitam realizar a leitura de mundo, definido cosmovisões 

individuais que, quando somadas, formam os alicerces da cultura, isto na ótica da arquitetura 

das crenças de Peterson (2018). 

Segundo Souza (2011), os padrões dos esquemas fazendo um curso arqueológico deste 

saber, retornamos ao ponto de partida com o homo religiosus, descrito com propriedade por 

Eliade (2001), que em sua obra mergulha em águas provavelmente mais profundas do que as 

crenças nucleares, pois o mar da ontologia de Eliade (2001) “[...] é inaugurada pela existência, 
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pela sede do ser, pela angústia da falta do sentido, pela profunda insatisfação do homem com 

sua situação atual, com aquilo que se chama condição humana” (ELIADE, 2001, apud SOUZA, 

2011).   

Um mundo mais aceitável para se viver, com alicerces firmes e longevos entrelaçando 

a relação do humano com o sagrado, uma proposta que se apresenta similar tanto na obra Mapas 

do significado: A arquitetura das crenças de Jordan B. Peterson (2018), como na obra de 

Mircea Eliade (2001), onde o autor do seu próprio estilo de vida, em última instância, é o 

próprio indivíduo, sendo este: 

O sujeito religioso, funda seu mundo a partir da experiência com o sagrado e a 

vivência dos mitos, realizando cultos e ritos de um modelo transcendente que assegura 

a normalidade e estatuto ontológico do ato religioso. Eliade assume uma postura 

ontológica da religião com ênfase nos mitos antigos perante as diversidades do mundo 

(SOUZA, 2011). 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A finalidade desta pesquisa tem um cunho básico estratégico, onde se busca no cerne 

da temática adotada, através de palavras-chave de referência proceder a pesquisa e seleção do 

referencial teórico visando à resposta da problemática em questão e a hipótese apresentada neste 

estudo.  

Os objetivos proposto nesta produção são de natureza descritiva, onde se busca 

referenciais teóricos a partir de fonte de dados. Com o foco desta pesquisa voltado para a 

sistemática de construção de crenças: segundo a teoria ideológica de Gramsci, da TCC  e da 

Teoria da Arquitetura das crenças de Peterson. 

No quesito da abordagem tem-se uma método qualitativo e de revisão de materiais 

bibliográficos tais como: artigos científicos, periódicos, livros, etc. baseados numa produção 

científica voltada para o tema específico como referência com a justificativa na sequência 

descritiva das obras citadas no item das referências.  Com o entendimento do problema 

proposto, realizou-se as pesquisas a partir de revisões bibliográficas através do mecanismo de 

busca do periódicos CAPES, considerando que a ferramenta de busca utilizada possibilita o 

acesso direto a outras fontes, tais como: Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVSALUD), entre outras. Sendo inserido algumas obras (livros) 

com justificativa ao final. 

O procedimento da pesquisa converge para uma estrutura bibliográfica, na busca de 

produção científica, de cientistas e pesquisadores que discorrem sobre o assunto. Procedendo-

se, inicialmente à pesquisa on-line utilizando-se de recursos com a inserção de elementos 

textuais prévios nos mecanismos de buscas supracitados, com as seguintes palavras chaves: 

Gramsci, crenças nucleares na TCC e crenças de Peterson. 

Assim, delimitado o método de pesquisa e o problema/tema a ser abordado, reuniu-se 

textos, obras e pesquisas de estudiosos, que serviram de base para as considerações finais. Com 

foco nos objetivos específicos procedeu-se a análise, com base nas teorias mais aceitas sobre o 

tema, dos fatores que possibilitam a criação de crenças na historicidade humana.   

Ao final, buscou-se apresentar um resumo de concepções compreendidas de formações 

de crenças, sem, contudo, esgotar o tema devido à complexidade da sua extensão.  

Na inclusão dos livros referentes aos Cadernos do Cárcere, justifica-se mediante a 

importância destas obras, traduções do Professor Dr. Carlos Nelson Coutinho que mesmo 
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apresentando um interstício de tempo longo, em alguns casos de obras com até 40 anos de 

traduzidas, estas obras são um precioso material de estudo e pesquisa pela fidedignidade com 

as obras originais, escritas na língua italiana pelos organizadores  que publicaram inicialmente 

as obras de Antônio Gramsci. 

A inclusão dos livros referentes a terapia cognitiva comportamental e do autor Jordan 

B. Peterson, Mapas do significado: A arquitetura das crenças, faz-se justificada face ao aspecto 

fidedigno com as concepções expressas pelo autor, onde se demandava uma pesquisa ampla e 

profunda para entender o conceito de crenças que este e os demais autores expressavam nas 

suas obras.  

Todavia a pesquisa de material de outros autores veio a complementar a ideia dos 

autores principais, porém, sempre se fazia necessário recorrer ao próprio autor para entender 

alguns casos apresentados em material mais recentes que se refere a estes autores. 

 

  



56 
 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente trabalho apresentou uma revisão sistemática bibliográfica sobre o tema 

proposto. Com a problematização definida, buscou-se via estudos bibliográficos: apresentar 

uma teoria sobre crenças e as implicações na psicologia. 

 A validade deste trabalho, pode ser pautada a princípio, na necessidade de 

disponibilizar um maior conhecimento ao ser humano sobre si mesmo, seus possíveis sistemas 

de crenças e, principalmente, a psicologia disponibilizando um olhar diferenciado do 

profissional sobre as particularidades de seu cliente, no caso sobre o sistema de crenças 

individuais.  

Demostrando a importância do profissional psicólogo, onde foi possível observar, o 

sistema de crenças para a TCC, segundo Beck (2013), volta seu olhar principalmente para as 

especificidades intrínsecas do ser humano a partir dos: construtos das cognições, dos esquemas 

funcionais, da compreensão dos processos patologizantes, dos mecanismos, técnicas e 

metodologias que possibilitam a “cura”, dum melhor viver, com menos dor e sofrimento, etc. 

Concentra-se no presente do ser, os conceitos filosóficos podem ser utilizados como 

reforçadores de comportamentos. 

 Segundo Gramsci, num sistema de crenças, o ser humano é o começo e o fim do 

materialismo histórico – que, reescrita é a filosofia da práxis. O homem é o agente primevo da 

revolução e o beneficiário direto da hegemonia cultural, neste contexto, da revolução, as crenças 

são criadas a partir das autobiografias, são um subproduto da práxis das massas. Em outras 

palavras, os sentimentos e as produções das massas é que definirão o conceito de verdade e, a 

priori, a verdade é tudo que acontece no aqui e agora circunscrito ao seu próprio espaço- tempo.   

Segundo Peterson na Teoria da formação das crenças, corroborado pela ontologia do Mito 

(da religião) de Eliade, as crenças adquirem um papel fundamental na constituição do real, e 

consequentemente o conceito de verdade para este grupo, permitindo os subprodutos desta 

leitura que são os conceitos da moral e da transcendência. Imprime ao humano uma visão 

metafísica, de temporalidade – abarcando temas complexos como eternidade, nas religiões –, e 

de transitoriedade estabelecendo elos supra sensoriais com conectivos do humano (temporal) 

com o mundo do sagrado (atemporal). O homem mergulha na ruptura do laço espaço-tempo, o 

“projeto” de vida transcende para além do aqui e agora.  
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Conclui-se que a mudança faz parte de um processo evolutivo inexorável e natural da raça 

humana, nesta ótica as crenças tendem naturalmente a duas vertentes: uma adaptativa, se 

aproximando do novo em algum nível, geralmente que permita a ambas uma coexistência 

pacífica, ou as vezes, sofrendo uma mutação em diferentes níveis de reformulação de conceitos. 

Algumas dessas mudanças podem apresentar resultados benéficos, positivos, outras 

negativos, neste caso, promovendo o adoecimento tanto físico como também mental do ser 

humano, segundo alerta Viktor E. Frankl (2006).  

Assim, consideram-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados, demonstrando 

que há divergências na formação das crenças das três teorias pesquisadas, todavia cada uma 

delas tem a sua significância e relevância para grupos sociais distintos devido ao fato da 

necessidade intrínseca destes de se relacionarem.  

Neste contexto pesquisado, cabendo ao psicólogo o importante papel de conhecer, 

compreender e analisar estas diferenças, isto é, analisar interpretativamente as crenças do 

paciente e entender o caminho percorrido para se chegar a um determinado estado mental, isto 

podendo ser descrito como uma capacidade ou habilidade humana de colocar-se no lugar de 

uma outra pessoa – empatia, e também, o ato de pensar sobre o que os outros estão pensando, 

sendo atualmente uma importante capacidade para o desenvolvimento sócio cognitivo humano 

pois permite ao indivíduo predizer possíveis estados mentais de outras pessoas e com isso 

pensar sobre os próprios estados mentais podendo inclusive se auto aperfeiçoar, isto segundo a 

Teoria da Mente (ToM)15.  

 

 

  

                                                           

15 ToM. Chamada de “Relational Frame Theory”, de acordo com essa visão da empatia e da fala, estas estão em 

relação direta com um complexo sistema de habilidades relacionais baseadas na discriminação e respostas verbais 

à relações ainda mais complexas sobre si próprio, os outros, espaço e tempo, e a transformação destas funções 

através de relações estabelecidas (HAYES, 2001). 



58 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti. O conceito de hegemonia: de Gramsci a Laclau e 

Mouffe. Lua Nova, São Paulo, n. 80, p. 71-96, 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br 

/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452010000200004&lng=en&nrm =iso > acesso 

em: 16 abr. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452010000200004.  

 

 

ARAUJO, Marcele Juliane Frossard de., O manifesto Comunista / Rev. Info Escola. 17 set. 

2013. PUC-Rio. Disponível em: < https://www.infoescola.com/sociologia/manifesto-

comunista/ > acesso em: 2 out. 2019.  

 

 

BECK, Aaron Temkin. Pensamento e depressão: II Teoria e terapia. Arquivos de Psiquiatria 

Geral. Belmont: JAMA & Archives, v.10, n.6, 1964. 

 

 

______, Aaron T. Terapia cognitiva e distúrbios emocionais. Oxford, Inglaterra: 

International Universities Press. 1976. Disponível em: < http://www.scirp.org/ 

(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/Articles.aspx?searchCode=Cognitive+therapy+and+t

he+emotional+disorders&searchField=All&page=1&SKID=58814382 > acesso em: 5 out. 

2019. 

 

 

BECK, Judith S. Terapia cognitiva-comportamental: teoria e prática / Judith S. Beck; 

tradução: Sandra Mallmann da Rosa; revisão técnica: Paulo Knapp, Elisabeth Meyer – 2. ed.– 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

 

BOBBIO, Norberto. O conceito de sociedade civil. tradução: Carlos Nelson Coutinho – 2 ed. 

Rio de Janeiro: Edições Graal, 1994. 

 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: Um estudo sobre seu pensamento político. Rio de 

Janeiro: Campus. 1992. 

 

 

_________, Carlos Nelson. Gramsci: O pensador hegemônico. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 21 nov. 1999. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br /fsp/mais/fs21111 

99904.htm > acesso em: 5 out. 2019. 

 

 

_________, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política. São Paulo: 

Boitempo, 2011. Disponível em: < https://www.boitempoeditorial.com.br/produto/de-rousseau 

-a-gramsci-329 > acesso em: 5 out. 2019. 

 

 

https://www.infoescola.com/autor/marcele-juliane-frossard-de-araujo/3333/
http://www.scirp.org/%20(S(i43dyn45teexjx
http://www.scirp.org/%20(S(i43dyn45teexjx
https://www1.folha.uol.com.br/


59 
 

 

 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais / Paulo 

Dalgalarrondo. - 2. ed. - Porto Alegre: Artmed, 440p. 2008. 

 

 

DAMÁSIO, António R., O Erro de Descartes: Emoção, Razão e o Cérebro Humano. 

tradução: Dora Vicente e Georgina Segurado - Descartes’ error: Emotion, reason and the 

human brain, Putnan. Pub. Group., São Paulo: Companhia das Letras, 336p. 1996.  

 

 

ELIADE, Mircea, O sagrado e o profano / Mircea Eliade ; tradução Rogério Fernandes. – 

São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. O dicionário da Língua português. Revisado 

conforme Acordo Ortográfico. 2 ed. Curitiba: positivo, 2008. 

 

 

FONSECA, Laura Regina da Silva Câmara M. da., Sociedade civil, esfera pública e 

hegemonia: estudo sobre a criação da Universidade Federal do Pampa / UNIPAMPA. 

Tese (Doutorado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRGS). 246p. Porto Alegre. 2013. 

 

 

FRANKL, Viktor Emil. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. 

Petrópolis: Vozes. (originalmente publicado em 1984). 2006. 

 

 

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. tradução: Carlos Nelson 

Coutinho. – 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1982.     

 

 

_________, Antônio. Cadernos do cárcere I. tradução: Carlos Nelson Coutinho. coedição: Luiz 

Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira – 2 ed.   Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

Vol. I. Introdução ao estudo da filosofia, a filosofia de Benedetto Croce. 2004. 

 

 

_________, Antônio. Cadernos do cárcere 2. tradução: Carlos Nelson Coutinho. coedição: 

Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. – 2 ed.   Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, Vol. 2. Os intelectuais, O princípio educativo, Jornalismo.2001. 

 

 

_________, Antônio. Cadernos do cárcere 3. tradução: Carlos Nelson Coutinho. coedição: 

Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. – 3 ed.  Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, Vol. 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. 2007. 

 

 

GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. 2 ed. Rio de Janeiro: Graal. 1980. 

 

 



60 
 

 

 

HAYES, S. C., et al., Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human 

language and cognition. tradução: Teoria do quadro relacional: uma conta Pós-Skinneriana da 

linguagem e cognição. Ed. Springe. New York: Kluwer Academic/Plenum. 2001. 

 

 

KERTZER, David. Rituais políticos e a transformação do Partido Comunista Italiano. Horiz. 

antropol., Porto Alegre, v. 7, n. 15, p. 15-36, Jul. 2001.   Disponível em: < http:/ 

/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832001000100002&lng 

=en&nrm=iso > acesso em: 6 oct. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832001 

000100002. 

 

 

KNAPP, Paulo et al., Terapia Cognitiva-comportamental na prática psiquiátrica / 

organizado por Paulo Knapp – Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

 

LA CIVILTÀ CATTOLICA. Individualismo pagano e individualismo Cristiano. Fascículo 

de 5 mar. 1932. Disponível em: < https://www.laciviltacattolica.it/ > acesso em: 5 out. 2019.  

 

 

LAPLANCHE, J., & PONTALIS, J. B., Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 

Fontes. (Original publicado em 1967). 1986.   

 

 

LEAHY, Robert L., Técnicas de terapia cognitiva: manual do terapeuta / Robert L. Leahy: 

tradução: maria Adriana Veríssimo Veronese, Luzia Araújo. – Porto Alegre: Artmed, 360p. 

2006. 

 

 

LOLE, Ana. Emancipação para quem: uma análise gramsciana sobre estudos de gênero e 

Serviço Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Rio de Janeiro, 2014. 

 

 

______, Ana. Filosofia da Práxis em Antônio Gramsci. Encontros com a filosofia. 2014 

Disponível em: < http://en-fil.net/ed6/conteudo/archives/Artigo_Ana%2520 Lole.pdf& 

prev=search > acesso em: 5 out. 2019.  

 

 

MISES, Ludwig von. Omnipotent Government: The Rise of Total State and Total War, 

1944. Disponível em < https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1518 > acesso em:  

1 mai. 2019. 

 

 

MUSSEN, Paul. The roots of caring, sharing and helping / As raízes de cuidar, 

compartilhar e ajudar. tradução: Claudio Simon Hutz. San Francisco: Freeman. 1977. 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832001000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832001000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832001000100002&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832001
https://www.laciviltacattolica.it/
http://en-fil.net/ed6/conteudo/archives/Artigo_Ana%2520%20Lole.pdf&%20prev=search
http://en-fil.net/ed6/conteudo/archives/Artigo_Ana%2520%20Lole.pdf&%20prev=search
https://mises.org/etexts/mises/og.asp


61 
 

 

 

NASCIMENTO, Rosemberg do Carmo. O homem ante as manifestações do espírito 

absoluto na perspectiva hegeliana. 4 nov. 2012. Disponível em: < https://pensamento 

extemporaneo.com.br/?p=2392 > acesso em: 1 mai. 2019. 

 

 

NIETZSCHE, Friedrich, Crepúsculo do Ídolos. tradução: Paulo César de Souza. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2000. Disponível em: < https://farofafilosofica. 

com/2016/11/18/nietzsche-18-livros-para-download-em-pdf/ > acesso em: 5 set. 2019. 

 

 

______., Além do Bem e do Mal. tradução: de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2 ed. 2002. Disponível em: < https://farofafilosofica. com/2016/11/18/nietzsche-18-

livros-para-download-em-pdf/ > acesso em: 5 set. 2019. 

 

 

OLIVERIA, Thiago Chagas. Formação Política e Consciência de Classe no jovem Gramsci 

(1916 – 1920). In: Seminário do Trabalho, 6. – (UFC). 2008. Disponível em: < 

https://www.estudosdotrabalho.org/2Fanais6seminariodotrabalho/2Fthiagochagas.pdf&usg=A

OvVaw2ak1n25rr3O3X37d1Ct6gh > acesso em: 10 out. 2019. 

 

 

PETERSON, Jordan B., Mapas do significado: A arquitetura das crenças / tradução: 

Augusto Cezar. 1 ed., Ed. É Realizações Ltda (Abertura Cultural). 696p. 2018. 

  

 

PRESTELO, Eleonôra Torres et al. Cuidar do humano: uma preocupação pós-moderna. 

Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 1-7, jun.  2005.  Disponível em < 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812005000 

100001&lng=pt&nrm=iso > acesso em:  1 abr. 2019. 

 

 

ROBBINS, Joel. Transcendência e Antropologia do Cristianismo: linguagem, mudança e 

individualismo. Relig. soc., Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 11-31. Jun. 2011. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872011000100 

002&lng=en&nrm=iso > acesso em: 5 out. 2019. 

 

 

ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato Social. tradução: Rolando Roque da Silva. Ed. 

Eletrônica: Ridendo Castigat Moraes. mar. 2002. Disponível em: < 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/contratosocial.html > acesso em: 5 out. 2019. 

 

 

SCRUTON, Roger. Pensadores da nova esquerda: tradução: Felipe Garrafiel Pimentel. – 1 

ed. São Paulo: E. Realizações, 2014. 

 

 

SIMIONATTO, Ivete. Classes subalternas, lutas de classe e hegemonia: uma abordagem 

gramsciana. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n.1, p. 41-49, jun. 2009. Disponível em: < 

https://pensamentoextemporaneo.com.br/?p=2392
https://pensamentoextemporaneo.com.br/?p=2392
https://pensamento/
https://www.estudosdotrabalho.org/2Fanais6seminariodotrabalho/2Fthiagochagas.pdf&usg=AOvVaw2ak1n25rr3O3X37d1Ct6gh
https://www.estudosdotrabalho.org/2Fanais6seminariodotrabalho/2Fthiagochagas.pdf&usg=AOvVaw2ak1n25rr3O3X37d1Ct6gh
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812005000%20100001&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812005000%20100001&lng=pt&nrm=iso


62 
 

 

 

www.scielo.br/pdf/rk/v12n1/06.pdf > acesso em: 6 out. 2019. http://dx.doi.org 

/10.1590/S1414-49802009000100006. 

  

 

SEMERARO, Giovanni. Gramsci e a sociedade civil: cultura e educação para a sociedade 

civil. Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2 ed. 2001. 

 

 

___________, Giovanni. Anotações para uma teoria do conhecimento em Gramsci. Rev. 

Bras. Educ., Rio de Janeiro, n. 16, p. 95-104, Apr. 2001. Disponível em < http://www.scielo 

.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782001000100010& lng=en&nrm=iso > 

acesso em:  1 mai. 2019.  

 

 

SOUZA, Vitor Chaves de., A ontologia do mito de Mircea Eliade: possibilidades e aspectos 

críticos. Estudos de Religião, v. 25, n. 41, 203-215, jul./dez. 2011. Disponível em < 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/ER/article/view/ 2538/2785 > 

acesso em: 5 out. 2019. 

 

 

VASCONCELOS, Kathleen Elane Leal; SILVA, Mauricelia Cordeira da; SCHMALLER, 

Valdilene Pereira Viana. (Re)visitando Gramsci: considerações sobre o Estado e o poder. 

Rev. katálysis, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 82-90, jun. 2013.  Disponível em < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802013000100009&lng 

=pt&nrm=iso > acesso em: 5 out. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S 1414-

49802013000100009.  

 

 

WRIGHT, Jesse H. et al., Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental [recurso 

eletrônico]: um guia ilustrado / Jesse H. Wright, Monica R. Basco, Michael E. Thase; tradução 

Mônica Giglio Armando. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 

http://dx.doi.org/
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/ER/article/view/%202538/2785
http://dx.doi.org/

