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Gramsci e nós 

“Na realidade ‘cientificamente’ apenas se pode prever a luta, mas não 

os momentos concretos dela, que não podem deixar de ser o resultado 

de forças contrastantes em contínuo movimento…  Realmente “prevê-

se” na medida em que se opera, em que se aplica um esforço 

voluntário e portanto se contribui concretamente para criar o resultado 

“previsto”
1
. 

Começo pelo título. “Nós” é aqui o pronome pessoal da primeira pessoa do plural. No 

entanto, se se quiser tomar a palavra na acepção, que igualmente consta dos dicionários, 

de pontos de ligação ou de cruzamento, o que nos remete para situações históricas 

complexas, intricadas e que exigem uma resolução (situações em que se impõe “cortar o 

nó górdio”), também será adequado. Pode dizer-se que, como teórico do materialismo 

histórico, e ao mesmo tempo como militante e dirigente comunista, Gramsci não se 

ocupou de outra coisa senão de equacionar os meios de desenlaçar os nós da História 

com os quais se confrontou. Creio que daí vem desde logo uma lição útil. 

Em certo passo dos Cadernos do Cárcere, a propósito das concepções fatalistas ou 

providencialistas da História, Gramsci observa que, em determinadas situações de 

derrota dos indivíduos ou dos colectivos, o fatalismo pode ser um extraordinário recurso 

de resistência moral. Quer dizer, a convicção de que a História joga a nosso favor pode 

ajudar a persistir perante uma dificuldade ou um revés. Mas logo acrescenta que o 

prolongamento dessa crença providencialista pode ser também uma fonte de inércia, de 

passividade, em suma, de incapacidade de resposta adequada às situações. 

Parece-me que, na presente situação portuguesa e internacional, esta tendência para o 

fatalismo, nomeadamente sob a forma do determinismo histórico, vivido como 

confiança num futuro diferente e alternativo mas indeterminado e por natureza 

longínquo, está muito presente entre os comunistas e entre as pessoas com ideais 

socialistas, que sofreram e sofrem os efeitos das derrotas verificadas nas últimas 

décadas. Tal confiança abstracta no futuro pode assim tornar-se uma fuga ao defrontar 

concreto das dificuldades do presente e um obstáculo à busca de respostas actuais. 

                                                           
1
 A. Gramsci, Quaderni del Carcere, Torino 1975, p. 1403. 
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Daqui, em minha opinião, a necessidade de revalorizar aqueles pensadores, teóricos e 

estrategas da tradição do marxismo que contrariaram o determinismo histórico, a 

começar por Lenin. Na medida em que Gramsci foi talvez quem teve, nesta tradição, a 

oportunidade de dar uma elaboração teórica mais desenvolvida ao problema – que era o 

problema da revolução russa e do leninismo – da organização dos factores subjectivos 

na História, da vontade colectiva capaz de intervir eficazmente na História, Gramsci 

parece-me especialmente actual. É mais que tempo de que seja seriamente estudado, 

discutido, diria mesmo absorvido, em Portugal, e pelos comunistas portugueses em 

primeiro lugar. 

Falar de organização dos factores subjectivos na História é falar de política, de política 

marxista, e esse é um dos nós, quer dizer, um dos problemas essenciais da teoria 

marxista. Como é que uma teoria da História centrada nos chamados factores materiais, 

em primeiro lugar na estrutura económica, pode compreender uma teoria da Política, 

que é por natureza vontade, quer dizer, organização de factores subjectivos?  

Foi a esta questão que Gramsci procurou responder, em particular nos escritos da prisão, 

os Quaderni del Carcere. Ele foi preso em 1926, morreu em 1937, e trabalhou de forma 

sistemática nos Cadernos a partir de 1929 e enquanto a saúde lho permitiu, até 1935. 

Mas não há nenhum corte entre os escritos da prisão e os escritos jornalísticos e 

políticos anteriores a 1926, nomeadamente os do período em que se tornou líder do 

Partido Comunista de Itália, a partir de 1924. Não há uma ruptura, embora haja 

obviamente registos e temporalidades diferentes da escrita, dentro de uma continuidade 

profunda de intuitos. Do conjunto dos Quaderni, o Caderno 13, intitulado Noterelle sul 

Machiavelli, merece, para o que aqui me ocupa, uma atenção própria, por ser um dos 

mais completos e aquele em que os problemas da teoria política são encarados de 

maneira mais sistemática. 

Antes disso, importa referir sumariamente alguns dados biográficos. Antonio Gramsci 

nasceu em 1891 na Sardenha – uma região pobre e quase uma colónia da Itália, facto 

que não é independente da atenção que veio a dar à “questão meridional”, a questão do 

subdesenvolvimento do Sul na história italiana. A sua infância foi marcada pela pobreza, 

sobretudo a partir da prisão do pai por delito administrativo. Teve de começar a 

trabalhar precocemente e era doente – sofria de uma deformação da coluna que o tornou 



3 

 

 

 

corcunda e de pequena estatura. Em 1911 entrou com uma bolsa para a universidade de 

Turim como estudante de Letras, curso que não concluiu. Algum tempo depois aderiu 

ao Partido Socialista e tornou-se, a partir de 1915, redactor dos jornais Il Grido del 

Popolo e Avanti!. Em relação ao problema que aqui quero abordar, importa mencionar 

um dos textos mais frequentemente citados do jovem Gramsci, então com 26 anos, 

publicado no Avanti! a 24 de Novembro de 1917 e escrito a propósito dos 

acontecimentos da revolução de Outubro na Rússia, ocorrida cerca de 15 dias antes. 

Trata-se de “La rivoluzione contro il Capitale”, sendo aqui o Capital a obra de Karl 

Marx. À primeira vista, trata-se de um paradoxo. Aquela que é normalmente vista como 

a “revolução marxista” por excelência é neste artigo apresentada como acontecimento 

em contradição com o texto teórico basilar do marxismo. Mas aquilo que Gramsci 

defende não é uma desvalorização das aquisições teóricas de Marx. O que ele pretende é 

sublinhar que, enquanto iniciativa de vontade organizada, a revolução de Outubro – a 

tomada do poder pelos sovietes, dirigida pelo partido bolchevique e por Lenin – 

desmentia as interpretações economicistas, deterministas e fatalistas do marxismo, 

interpretações essas que eram predominantes no movimento operário e socialista e que, 

na opinião dele, eram responsáveis pela rendição da II Internacional ao capitalismo. É a 

partir desse posicionamento anti-determinista – que tinha também a ver com a sua 

formação filosófica, em que fora marcante a influência de Benedetto Croce e da tradição 

do idealismo crítico – que se dá toda a sua evolução ulterior.  

A Itália foi, como é sabido, um dos países em que, no período imediatamente após a I 

Guerra mundial, o capitalismo foi posto em causa pela força e dimensões do movimento 

operário, nomeadamente com o aparecimento dos conselhos que se espalharam nos 

grandes centros industriais do Norte e que, com o movimento das ocupações de fábrica 

de Setembro de 1920, pareceram estar à beira de tomar o poder. Gramsci foi um dos 

fundadores e desde início secretário de redacção do semanário L’Ordine Nuovo, lançado 

no 1º de Maio de 1919, que se tornou, em Turim, o principal órgão do movimento dos 

conselhos de fábrica.  

Pouco tempo depois forma-se, em Janeiro de 1921, o Partido Comunista de Itália, do 

qual Gramsci é também um dos fundadores, sem ter nele de início um papel 

preponderante. O líder do PCd’I é nesta fase Amadeo Bordiga, um homem de grande 
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autoridade e muito popular no recém-nascido partido, mas que será, a partir de 1923, o 

principal objecto das críticas de Gramsci e de Togliatti, apoiados pela Internacional 

Comunista. A posição de Bordiga, como a de muitos dos que ocuparam posições de 

liderança nos primeiros anos de vida dos Partidos comunistas europeus, era 

essencialmente marcada pela crença na inevitabilidade histórica da revolução mundial, 

i.e., em que a revolução começada na Rússia e continuada na Alemanha e noutros países 

(e que na Hungria conduziu até à formação duma república de tipo soviético, que durou 

quatro meses) estaria destinada a vencer em todo o mundo. A partir de 1921, depois do 

fracasso dos acontecimentos de Março desse ano na Alemanha, e sobretudo a partir de 

1923, com o fracasso da revolução alemã em que a Internacional Comunista apostara, 

esta concepção é decisivamente posta em causa, ou mesmo posta em cheque, na IC e 

pela própria liderança soviética. Quer dizer, é visível, a partir de então, que a revolução 

socialista triunfou e se consolida isoladamente na Rússia, portanto num dos mais 

atrasados países europeus, logo com menos condições, do ponto de vista dos 

paradigmas da análise marxista, para a existência de uma sociedade socialista. Estas 

constatações estiveram na origem de uma profunda reelaboração estratégica, tanto na 

orientação da Rússia soviética como na Internacional Comunista. A principal expressão 

da primeira foi como é sabido a adopção da NEP, a nova política económica. Na IC, o 

correspondente a esta viragem estratégica foi a política de frente única. Se não era 

possível no curto prazo a revolução socialista e a tomada do poder pelos partidos 

comunistas, então era preciso pelo menos encontrar formas de preservar as conquistas 

sociais alcançadas no pós-guerra, e sobretudo conter e fazer recuar as ameaças que 

impendiam sobre o movimento operário e os direitos democráticos. Concretamente, em 

Itália isto significava derrotar o fascismo, que desde os fins de Outubro de 1922 dirigia 

o governo e que se afirmava já como um fenómeno de dimensão internacional. É neste 

quadro de viragem para as políticas de frente única e de luta contra o fascismo que, em 

1924, Antonio Gramsci – anteriormente representante do Partido Comunista de Itália na 

Internacional Comunista em Moscovo, e que em 1923 se transferira para Viena – 

assume as funções de secretário-geral do Partido Comunista de Itália. No mesmo ano de 

1924 tem lugar o assassinato do socialista Matteoti por fascistas próximos de Mussolini, 

o que desencadeia uma prolongada crise política que colocou Mussolini e o partido 

fascista em sério risco de perderem o poder. Gramsci, que pudera regressar legalmente a 
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Itália porque fora eleito deputado, tem um papel destacado durante a crise Matteoti, 

propondo às oposições, que tinham saído do Parlamento em protesto contra Mussolini, a 

constituição em Antiparlamento, o que representaria uma forma concreta de desafiar o 

poder e a própria legitimidade do governo fascista, numa situação em que ele se 

encontrava em profunda crise. Quer dizer, era uma iniciativa política que representava a 

saída do PCd’I do isolamento e da mera proclamação de objectivos ideais para 

interpelar outros partidos, e através deles suscitar uma reagrupação de forças capaz de 

colocar o fascismo em cheque e de, ao mesmo tempo, elevar a capacidade de influência 

do Partido Comunista. Esta concepção do papel da intervenção política comunista era o 

exacto oposto da que caracterizava as teses de Roma, propostas por Bordiga em 1922, 

que compendiavam a orientação do Partido até então. Qual era o fundo essencial das 

teses de Roma e do pensamento de Bordiga? Era a ideia de que, uma vez que a análise 

marxista permitia definir o capitalismo como um sistema historicamente ultrapassado e 

que a alternativa histórica do comunismo se achava madura, função dos comunistas era 

esclarecer, propagar, difundir esta ideia… e esperar que as massas aderissem a ela. 

Naturalmente, Bordiga não subestimava a necessidade de organização, pelo contrário, 

mas encarava-a dum ponto de vista essencialmente sectário. Segundo ele, a tarefa dos 

comunistas era essencialmente a contraposição ideológica ao capitalismo, independente 

das circunstâncias de tempo e lugar. Isto conduzia a uma fundamental passividade, no 

sentido em que não se procuravam definir objectivos parcelares que suscitassem a 

adesão de massas mais amplas, de correntes sociais e políticas que se situavam fora da 

esfera de influência própria do Partido Comunista mas eram capazes de contribuir para 

uma mudança da relação de forças. Essa passividade e imobilismo foram o objecto 

principal da crítica de Gramsci, e de certa maneira o ponto de partida da elaboração que 

ele vai desenvolver sistematicamente no período da prisão, aliás em condições 

extremamente difíceis, sobretudo a partir do agravamento do seu estado de saúde. 

Nunca é demais sublinhar a relação entre a reflexão teórica contida nos Cadernos do 

Cárcere, escritos na prisão entre 1929 e 1935, e a intervenção política de Gramsci como 

dirigente comunista, até à sua prisão em fins de 1926. Aliás pode dizer-se que os três 

textos mais importantes que escreveu nesse ano “prenunciam” e contêm já os 

fundamentos da reflexão que desenvolverá nos Quaderni. Foram eles o relatório, 

preparado em conjunto com Togliatti, apresentado ao Congresso de Lyon (já em 
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situação de clandestinidade, o PCd’I viu-se forçado a realizar o congresso no 

estrangeiro), as famosas Teses de Lyon; o estudo sobre a questão meridional, onde estão 

já presentes mesmo se não explicitados os conceitos centrais da teoria dos intelectuais, 

do bloco histórico e da questão da hegemonia; e as cartas a Togliatti e ao CC do Partido 

Comunista soviético sobre a crise política na URSS (a questão de Trotsky e da oposição 

versus a maioria).  

Não sendo obviamente possível fazer aqui um resumo dos 29 Cadernos do Cárcere 

(acerca dos quais me limito a assinalar que existe hoje uma útil edição temática em 

Português, 6 volumes, dirigida pelo brasileiro Carlos Nelson Coutinho, recentemente 

falecido, que tem em conta a edição crítica italiana e a bibliografia recente), quero 

apenas para concluir sublinhar aquilo que me parece constituir um dos sentidos da obra 

que continua a fazer a sua pertinência e necessidade política.  

Não podemos ignorar o contexto que constituiu o ponto de partida das reflexões de 

Gramsci na prisão, aliás por ele mesmo explicitado nas conversas que, em 1930, 

manteve com os companheiros do cárcere de Turi de Bari. Era um período em que se 

vivia o impacto da devastadora crise económica mundial iniciada no ano anterior, crise 

essa que os partidos comunistas, na sequência das análises do VI Congresso do 

Comintern em 1928 e das conferências que se lhe seguiram, interpretavam como 

demonstração do esgotamento histórico e anúncio do colapso iminente do capitalismo à 

escala mundial e, portanto, da maturidade e inevitabilidade de um novo ciclo de 

revoluções socialistas. Desta análise decorreu a famosa política ‘classe contra classe’, 

que colocou como central o desmascaramento da social-democracia, vista como último 

obstáculo à conquista das massas para a revolução.  

Ora o ponto de partida do trabalho teórico de Gramsci na prisão é justamente a crítica 

desta concepção, i.e., da ideia de que “as crises históricas fundamentais são 

determinadas imediatamente pelas crises económicas”, como escreve num dos cadernos. 

E, nas discussões da prisão, como foi relatado por alguns dos seus companheiros, 

explicou que, dada a diversidade da composição de classe da sociedade italiana, o peso 

dum campesinato explorado mas culturalmente dependente da influência dos grandes 

agrários e da pequena-burguesia, o peso dos vínculos que ligam esta pequena-burguesia 

ao aparelho de Estado e às classes dominantes, dada além disso a ruptura dos laços 
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organizativos a nível político e sindical da classe operária em consequência da repressão 

fascista, a experiência da crise não podia traduzir-se para a maioria numa adesão ao 

comunismo. Era por isso necessário propor objectivos políticos “intermédios”, capazes 

de ir ao encontro das preocupações e anseios de estratos sociais diversos e de propiciar 

o início de um processo de luta destas camadas por transformações políticas que, por 

seu turno, abrissem a possibilidade de uma abertura do espaço de intervenção do 

movimento operário e, consequentemente, de uma alteração da relação de forças 

política. Concretamente, retomando aspectos da experiência política do PCd’I no 

período da crise Matteoti, Gramsci entendia que o Partido devia formular a exigência de 

uma Assembleia Constituinte, o que correspondia na prática a pôr em causa a existência 

do regime monárquico, que tivera decisivas responsabilidades no acesso do fascismo ao 

poder e na manutenção de Mussolini . 

Será efectivamente numa linha deste género que a Internacional Comunista se orientará, 

sob a direcção de Dimitrov, a partir de 1934, e será também com uma orientação 

semelhante que os comunistas italianos, na sequência da II Guerra mundial, travarão e 

vencerão, em conjunto com outras forças, a batalha pela República. 

Simplesmente, a crítica de Gramsci ao economicismo da análise da IC no período 

‘classe contra classe’, à convicção de que a superação revolucionária do capitalismo 

estava necessariamente contida nas próprias leis de existência deste, foi apenas o 

começo de um trabalho muito mais vasto no terreno do materialismo histórico. Quer 

dizer, para Gramsci não basta a constatação da contradição entre as forças produtivas e 

as relações de produção como critério de interpretação histórica e instrumento de 

previsão, porque tal constatação nada nos diz sobre a natureza das forças sociais capazes 

de superarem a contradição e em benefício de quem. A compreensão da globalidade das 

relações sociais e da possibilidade de as revolucionar exige o conceito de bloco 

histórico, i.e., saber como é que concretamente uma determinada organização das forças 

produtivas numa sociedade se articula com as superestruturas políticas e ideológicas ou, 

dito de outra forma, qual a composição política e ideológica das forças capazes de 

exercerem hegemonia numa sociedade por se revelarem as mais aptas a assegurar-lhe 

um sentido (uma “função nacional”) e uma coesão. 
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Creio que estas indicações são suficientes para perceber o alcance que têm na indagação 

de Gramsci o estudo da história dos intelectuais, a insistência na função do partido 

comunista como intelectual colectivo e a análise das condições em que essa função pode 

ser realizada, e ainda como é que a realização dessa função dirigente do “Príncipe 

moderno” que é o partido político (e Gramsci tinha em vista o partido comunista) exige 

um trabalho próprio de “ciência da política”. Ciência que é, claro, muito diferente das 

tecnologias de gestão dos sistemas políticos existentes cultivadas pela “ciência política” 

burguesa. Mas que não é redutível a uma mera profecia genérica dum devir histórico 

que está por definição em aberto, nem redutível ao diagnóstico da estrutura de classes 

definida ao nível económico. Antes exige a tomada em conta de uma grande diversidade 

de elementos, desde o enraizamento social das organizações políticas e sindicais ao da 

sua capacidade de conhecimento e influência, de construir alianças, de dividir e 

neutralizar adversários tendo em vista derrotar o inimigo principal. Como Gramsci 

observou, embora cada partido seja expressão de um grupo social, “ocorre que, em 

determinadas condições, determinados partidos representam um só grupo social na 

medida em que exercem uma função de equilíbrio e de arbitragem entre os interesses do 

seu próprio grupo e os outros grupos, fazendo com que o desenvolvimento do grupo 

representado ocorra com o consenso e com a ajuda dos grupos aliados, se não mesmo 

dos grupos decididamente adversários”
2
. 

O que é que tudo isto tem a ver connosco hoje? Resumidamente, diria isto: perante o 

carácter inexorável com que parece desenvolver-se a ofensiva capitalista, sob a forma 

dita do neo-liberalismo e ligada ao fenómeno da globalização, penso que devemos 

precaver-nos em relação a uma espécie de atitude milenarista, correspondente ao tal 

providencialismo de que o Gramsci falava, e que corresponderia a pensar que, 

simplesmente porque as contradições do Capital são insuperáveis, necessariamente o 

socialismo surgirá. Na verdade, a situação de hoje é portadora de contradições. No caso 

português, de uma contradição matricial, que data da própria formação do actual regime 

                                                           
2 Antonio Gramsci, Cadernos do Cárcere, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2006, vol.II, p. 59. 
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democrático, entre uma Constituição democrático-social – e quando me refiro à 

Constituição é por um lado a Constituição formal, mas é também toda a soma de 

instituições e de práticas que constituem direitos adquiridos pelos Portugueses, pelas 

massas populares – e um poder económico (que neste momento também domina o 

poder político), que é incompatível com esses direitos e essa Constituição. É verdade 

que essa contradição pôde ser iludida e adiada durante muitos anos, e temos ideia de 

como essa contradição pôde ser gerida e de quem foram os responsáveis por essa gestão. 

A integração na União Europeia, com os vultuosos fundos do processo de integração, 

uma dinâmica económica propulsionada pelo incentivo ao endividamento, 

nomeadamente para aquisição de propriedade, a gigantesca mistificação ideológica 

(propiciada pela privatização e concentração dos media) em torno das benesses infindas 

e do futuro radioso da EU – que transportaria Portugal para a prosperidade, só tendo o 

país que abdicar da capacidade de decisão sobre o seu presente e futuro – foram 

exaltadas pelos partidos que governaram nos últimos 36 anos. Assim se acreditou uma 

ideia de “consolidação da democracia” e de superação fácil dos problemas históricos de 

Portugal. Bastou porém uma crise económica internacional de certa dimensão para pôr a 

nu a artificiosidade e iniquidade da dita “consolidação democrática”, que de facto tem 

consistido na progressiva e sistemática expropriação dos direitos da maioria. 

A contradição que mencionei subsiste portanto, e exprime-se hoje da forma brutal que 

os números do desemprego e da miséria traduzem. Ou há-de ser superada no sentido 

democrático, pela defesa dos direitos políticos e sociais que a Constituição estabelece e 

pelo combate aos factores sociais e políticos que, ao longo da história do regime 

democrático, impediram a sua efectiva concretização, ou então será superada – como 

aconteceu no final da I República em circunstâncias que têm vários aspectos comuns 

com as actuais – pela liquidação da Constituição e do regime democrático vigente e sua 

substituição por qualquer fórmula de corporativismo (cada vez mais de novo na moda), 

ditatorial e necessariamente brutal na substância, mesmo que mantenha formalidades de 

representação democrática, aliás como já em seu tempo o salazarismo soube fazer. É 

claro que hoje a UE existe – e possivelmente continuará a existir –, e que em qualquer 

caso a conexão com os desenvolvimentos internacionais e europeus é necessariamente 

mais estreita do que nos anos 30. Mas engana-se quem pensar que o que daí resulta é 

necessariamente positivo do ponto de vista democrático. Na realidade o mundo e a 
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Europa são hoje percorridos de novo por um combate entre reacção e democracia, entre 

progresso e retrocesso social, em que o que se passa em Portugal não é mero reflexo de 

acontecimentos exteriores. Podemos ser das primeiras vítimas da transformação em 

curso dos sistemas políticos num sentido reaccionário e anti-democrático, como também 

podemos, com inteligência e determinação, retomar os valores de Abril – para o que 

contamos com o importantíssimo factor de força ideológica e material que é termos a 

Constituição (a lei fundamental) do nosso lado. E com isso daríamos uma extraordinária 

contribuição de solidariedade e um impulso a todos os que na Europa e no mundo se 

movem com idênticos objectivos. 

Não podemos pensar que sairemos das desgraças presentes por uma redenção súbita. A 

resposta começa já. É possível, perante situações concretas, realizar alianças sociais e 

também alianças políticas que tenham em conta as fragilidades e divisões do adversário.  

O fascismo português, o salazarismo, foi de certa maneira uma formação hegemónica. 

Conseguiu de certa maneira constituir um “bloco histórico”. O actual poder económico 

e político não o conseguiu até hoje, porque há contradições essenciais na articulação 

entre a base económica (de capitalismo monopolista dependente), um regime político 

(incluindo o sistema de partidos) nascido duma revolução democrática e uma 

superestrutura ideológica contraditória, caracterizada por um agudo conflito entre 

tendências de regressão autoritária e a consciência dos direitos democráticos enraizada 

no povo, ao mesmo tempo que por oscilações e divisões na classe dominante quanto à 

aplicação das políticas contra-revolucionárias e anti-democráticas. São esses outros 

tantos focos de contradição que podem ser explorados e levados de vencida por uma 

resposta democrática. 

 

 


