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Resumo: O artigo traz resultados do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso 
de Serviço Social da UNIOESTE. Tem como objetivo analisar em que medida o Intelectual 
Orgânico é peça determinante na elaboração da consciência de classe no Partido Político, e 
a seguinte problemática: “constatar pela teoria gramsciana que o Intelectual Orgânico é 
central na constituição do Partido Político, dá a autorização para afirmar que sua função é 
determinante para criar uma consciência com conteúdos de classe?” A pesquisa de cunho 
teórico verificou em sua conclusão: o Intelectual contribui para a transcendência da 
consciência em si à consciência para si. 
 
Palavras-chave: Intelectual Orgânico; Partido Político; Consciência de Classe; Antonio 
Gramsci. 

 

Abstract: The article brings results of the Course Completion Work presented to the course 
Of Social Service of UNIOESTE. The aim is to analyze to what extent the Organic Intellectual 
Is instrumental in shaping class consciousness in the Political Party, and The following 
problem: "to verify by the Gramscian theory that the Organic Intellectual is the constitution of 
the Political Party, gives the authorization to state that its function is determinant to create a 
consciousness with class contents? The research theoretical verified in its conclusion: the 
Intellectual contributes to the transcendence of the consciousness in itself to the 
consciousness for itself. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O artigo em questão tem como objetivo apresentar os principais resultados do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), apresentado no ano de 2017, ao curso de Serviço Social da 

UNIOSTE, campus de Toledo. A partir da pesquisa e das sucessivas aproximações acerca 

do pensamento de Antonio Gramsci (1891/1937), se extraiu a temática 
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do “Intelectual Orgânico”
3
 e se construiu o seguinte problema a ser investigado: constatar 

pela teoria gramsciana que o Intelectual Orgânico é peça central na constituição do Partido 

Político, dá a autorização para afirmar que sua função é determinante para criar uma 

consciência com conteúdos de classe? Para tanto, cunhou-se pesquisa de tipo exploratória, 

qualitativa e bibliográfica com vista a trazer à tona novas contribuições, inspirar a produção 

de conhecimentos e/ou reavivar conteúdos em debate. O método dialético foi utilizado a fim 

de que se pudesse captar o movimento real do objetivo de pesquisa, haja vista que, 

segundo Netto (2009), é o método científico que permite compreender o objeto de pesquisa 

em sua totalidade e em sua dinamicidade: a busca pela essência é busca pelo todo que se 

articula dialeticamente com as partes constitutivas do objeto. 

 

Assim é que – com a finalidade de trazer os principais resultados da pesquisa – o presente 

artigo está organizado em três seções: 1) a primeira abordará as construções de Gramsci 

em torno da categoria Intelectual Orgânico; 2) a segunda procurará mapear a conformação 

final da teoria do Partido Político nas formulações do autor sardo, expressa – sobretudo – 

pela figura do moderno príncipe e; 3) a terceira – circunscrevendo propriamente os 

resultados da investigação – estabelecerá uma aproximação entre Intelectual Orgânico e 

Partido Político, aferindo as possibilidades do primeiro de elaborar a consciência de classe 

no cerne do segundo. Ora, a própria consciência de classe é elemento suposto para a tarefa 

a ser viabilizada pelo partido, qual seja: a fundação do novo Estado. 

 

2. INTELECTUAIS ORGÂNICOS: A PROPÓSITO DE UMA INTERPRETAÇÂO 
 

Desnudar as acepções fetichizadas e ilusórias que se convencionou estabelecer em torno 

da expressão intelectual
4
 configura-se no primeiro passo metodológico para apreender as 

esquematizações construídas por Gramsci acerca da questão dos intelectuais. Para o autor 

sardo (2001), definir o conceito da categoria intelectual exige apreendê-la a partir de 

processos históricos concretos, visto que a elaboração das camadas intelectuais não se dá 

em um terreno abstrato ou ideal. Num esforço de conceituar a categoria intelectual, Gramsci 

(2001) toma como ponto de partida algumas considerações acerca do trabalho manual e 

intelectual. Para Marx e Engels (1998), a oposição entre cidade e campo concretizou a 

segregação entre trabalho manual e intelectual. Para os autores, 

 

 

[...] teremos duas categorias de indivíduos dentro de uma mesma classe. 
Uns serão os pensadores dessa classe (os ideólogos ativos, que teorizam e 

 
3 Para tratar do tema nos referenciamos em: Alguns temas da questão meridional (Gramsci, 1977); Cadernos do 
cárcere Volume 1, 2 e 3 (Gramsci, 1999, 2001, 2011); Escritis políticos Volume 2 (Gramsci, 2004).

  

4 De acordo com Outhwaite e Bottomore (1996), tende-se, corriqueiramente, “[...] a reunir sob o rótulo de 
‘intelectual’ todas as pessoas envolvidas na esfera da cultura, isto é, no mundo dos símbolos [...] que possuem 
atributos não encontráveis no grupo numericamente bem mais amplo de pessoas [...]” (OUTHWAITE;

  

BOTTOMORE, 1996, p. 386). 
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fazem da elaboração da ilusão que essa classe tem de si mesma sua 
substância principal), ao passo que os outros terão uma atitude mais 
passiva e mais receptiva em face desses pensadores e dessas ilusões [...] 
(MARX; ENGELS, 1998, p. 49). 

 

 

Apesar de permanecerem assentadas na concretude da materialidade histórica e social, as 

reflexões de Gramsci (2001) acerca do trabalho manual e intelectual encontram caminhos e 

contornos divergentes dos fundamentos construídos – num primeiro momento – por Marx e 

Engels. Em Gramsci (2001), a cisão de classe entre pensadores ideólogos e executores de 

atividades é inexistente, dado que se pese que no interior de determinada classe social não 

há uma parcela de classe responsável por desempenhar atividades de caráter puramente 

manuais e/ou intelectuais. “Em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e 

degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade 

intelectual criadora (GRAMSCI, 2001, p. 18)”. Nenhuma atividade pode existir apenas como 

dispêndio de força puramente física: toda atividade laborativa engendra faculdades 

instrumentais e intelectuais em seu processo de objetivação. Por esse motivo, é possível 

que se afirme que todos os homens são intelectuais, visto que todos despendem certo 

conhecimento técnico e, por conseguinte, intelectual no desenvolvimento de seu trabalho. A 

aparente e imediatista classificação das atividades desempenhadas pelos homens em 

funções de caráter manual ou intelectual se dá, na realidade, por se considerar apenas “[...] 

a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na 

elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso” (GRAMSCI, 2001, p. 52). 

 

Partindo desta premissa e julgando-a como verdadeira, algumas considerações devem ser 

sinalizadas para evitar equívocos teórico-metodológicos subsequentes. É bem verdade que 

se possa afirmar que todos os homens, ao despenderem certo quantum de atividade 

intelectual, sejam intelectuais. No entanto, o simples dispêndio de atividade intelectiva – e, 

por conseguinte, técnica –, não é suficiente para caracterizá-los como portadores da função 

intelectual: superar a falácia de indistinta separação entre ser e exercer a função intelectual 

é, pois, condição para apreender os parâmetros determinantes que tratam de lhes incumbir 

distinção
5
. Para Gramsci (2001), a mera descrição das atividades desempenhadas pelos 

homens também não se constitui em elemento determinante para caracterizá-los como 

portadores da função intelectual. Se se quer identificar a função intelectual desempenhada 

pelo homem na sociedade há de se levar menos em conta sua capacidade técnica produtiva 
 
– e suas atividades – do que sua capacidade dirigente: ora, a função intelectiva é 

determinada pelo exercício da função política do homem. Na medida em que tal dimensão 

política estiver presente em suas atividades, isto é, na medida em que – em suas tarefas 

 
5
 até porque “[...] o fato de que alguém possa, em determinado momento, fritar dois ovos ou costurar um rasgão 

no paletó não significa que todos sejam cozinheiros ou alfaiates” (GRAMSCI, 2001, p. 18). 
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cotidianas – for capaz de conduzir e organizar a coletividade de homens da sociedade, 

então – certamente – sua função exercida não é senão também intelectual: “O trabalhador 

rural dirigente de uma liga, se é um dirigente capaz, mesmo que seja analfabeto ou semi-

analfabeto, é um intelectual, na medida em que é um dirigente, um educador de massa, um 

organizador” (GRUPPI, 1978, p. 82). 

 

Isso significa dizer que o exercício da função intelectual está relacionado à capacidade 

dirigente do homem em organizar e dirigir a sociedade – e é precisamente neste aspecto 

que reside a principal diferença entre ser e exercer a função intelectual. O Intelectual 

Orgânico para Gramsci é, pois, àquele que – além de incorporar as determinações da 

própria função intelectual – organiza os interesses e as concepções de mundo das classes 

sociais do bloco histórico hegemônico: se “[...] a cada modo de produção corresponde uma 

classe fundamental e, assim, um tipo de intelectual” (PORTELLI, 1977, p. 89), na 

organização capitalista, certamente os intelectuais orgânicos só poderiam personificar as 

concepções de mundo e os interesses de classe da própria burguesia e do proletariado. 

Ora, segundo Gramsci (2001), os intelectuais orgânicos atuam diretamente na organização 

da sociedade política e da sociedade civil, de modo que é possível afirmar que 

 

são as células vivas da sociedade civil e da sociedade política: são eles que 
elaboram a ideologia da classe dominante, dando-lhe assim consciência de 
seu papel, e a transformam em “concepção de mundo” que impregna todo o 
corpo social [...] Funcionários da sociedade civil, os intelectuais são 
igualmente os agentes da sociedade política, encarregados da gestão do 
aparelho de Estado e da força armada (PORTELLI, 1977, p. 87). 

 

 

Para Gramsci (2001), suas funções podem ser assim caracterizadas: 1) “funcionários da 

superestrutura”, por atuar diretamente na sociedade política e na sociedade civil e; 2) 

“construtres de ideologias”, por atuar na formação do consenso: estes dois elementos são, 

pois, constitutivos e constituintes da própria função exercida pelos intelectuais orgânicos. 

 

3. O PARTIDO POLÍTICO NA TEORIA GRAMSCIANA 
 

Abordar a questão do partido político na teoria gramsciana
6
 exige partir de um ponto 

nevrálgico em suas formulações: Gramsci sinaliza – de início – a preocupação em discorrer 

acerca do partido revolucionário; seu ponto de partida não é o “[...] fenômeno partidário em 

geral [...]” (NERES, 2012, p. 34), mas antes as formas de organização concretas do partido 

 

 
6
 Seguindo os passos de Neres (2012), a discussão do partido político em Gramsci é perpassada pela suposta 

existência de um crivo divisor entre os momentos pré-carcerário e carcerário. A presente pesquisa parte do 
pressuposto de que esta suposta cisão é incapaz de expressar as determinações contidas nas próprias 
formulações do autor sardo a respeito da teoria do partido político: se reconhece a unidade entre escritos pré-
carcerários e carcerários, mas foge aos limites deste artigo se debruçar sob uma análise minuciosa acerca dos 
elementos que compõe, em particular, cada um dos referidos momentos e seus pontos de confluência. 
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do proletariado. Evidenciar esta premissa é imprescindível para apreender o movimento 

exercido em suas formulações: sob a égide da construção de um novo Estado, o moderno 

príncipe se apresenta como síntese, atravessada por determinações, da teoria do partido. 

 

A partir de sua experiência real no Partido Socialista Italiano e, posteriormente, no Partido 

Comunista Italiano, Gramsci (2004) fornece elementos férteis para pensar a discussão do 

partido político: seu objetivo central é a fundação do novo Estado. O auge de suas 

formulações é sistematizada na figura do partido como síntese personificada pelo moderno 

príncipe. Numa clara alusão ao O Príncipe de Maquiavel, Gramsci (2011) tece 

considerações que permitem extrair da obra Maquiavel subsídios para a interpretação do 

partido político: o príncipe de Maquiavel representava o condottiero (condutor) ideal e o 

símbolo da vontade coletiva; era a personificação de uma figura heroica que conduziria e 

trabalharia junto ao povo disperso e pulverizado a fim de fundar o novo Estado: o caráter 

utópico do príncipe reside precisamente nesta constatação; ele não existia na realidade 

concreta e objetiva. Apesar disso, no entanto, é do príncipe de Maquiavel que Gramsci 

(2011) retira elementos férteis para conformar a teoria do partido: na medida em que não é 

puro raciocínio doutrinário e abstrato, o príncipe se faz concreto e objetivo. 

 

O moderno príncipe, o mito-príncipe não pode ser uma pessoa real, um 
indivíduo concreto [como em Maquiavel], [em Gramsci, ele] só pode ser um 
organismo; um elemento complexo da sociedade no qual já tenha tido início 
a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e afirmada 
parcialmente na ação. Este organismo já está dado pelo desenvolvimento 
histórico e é o partido político [...] (GRAMSCI, 2011, p. 16). 

 

 

Quatro elementos são centrais para tratar do moderno príncipe em Gramsci, quais sejam: 1) 

vontade coletiva nacional-popular; 2) reforma intelectual e moral; 3) “guerra de movimento” 

e; 4) “guerra de posição”. Organizar a vontade coletiva nacional-popular significa fazer 

exprimir “[...] a vontade como consciência operosa da necessidade histórica, como 

protagonista de um drama histórico real e efetivo” (GRAMSCI, 2011, p. 17). Sua elaboração, 

conforme Coutinho (2011), presume de uma fase ativa e construtiva, exigindo do partido o 

momento da direção consciente para a organização política do movimento espontâneo
7
 das 

massas. Esta direção – propiciada pelo partido – deve contribuir para a edificação de uma 

vontade “[...] que se realiza na medida em que corresponde às necessidades objetivas 

históricas [...]” (GRAMSCI, 1999, p. 202). Como bem assinala Neres (2012), esta 

constatação evidencia que a formação da vontade coletiva nacional-popular deve organizar 

 
7
 De acordo com Gramsci (2011), o elemento de espontaneidade das massas não pode ser, em seu todo, 

desprezado. Apesar de ser “[...] característico da ‘história das classes subalternas’, [...] que, por isto, sequer 
suspeitam que sua história possa ter alguma importância e que tenha algum valor [...]” (GRAMSCI, 2011, p. 194), 
o movimento espontâneo das massas deve antes ser “[...] educado, orientado, purificado de tudo de estranho 
que poderia afetá-lo [...]” (GRAMSCI, 2011, p. 196, grifo do autor). 
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exatamente a consciência operosa da necessidade histórica, na direção de instauração de 

um novo bloco histórico – livre das amarras da dinâmica capitalista –, possibitando o 

proletariado colocar-se como sujeito histórico. Isto é: enquanto consciência operosa da 

necessidade histórica, a vontade coletiva nacional-popular só pode se estruturar a partir do 
 
“[...] desenvolvimento de um consenso tácito compartilhado, se não pela totalidade da 

população [...], pelo menos pela sua maioria, da necessidade de transformação da ordem 

social e política estabelecida” (NERES, 2012, p. 157). É a consciência de classe que se põe 

como elo que se efetiva tal proposição. 

 

Mantendo relação direta com a vontade coletiva nacional-popular, a reforma intelectual e 

moral também adquire centralidade explícita nas formulações do moderno príncipe: 

conforme Simionatto (1998), a reforma intelectual e moral se concatena diretamente a esfera 

da cultura; contém implícita a premissa de que a conquista pela direção da sociedade 

também se opera pelo campo das ideias e da cultura. Ora, o moderno príncipe – procurando 

criar condições para guiar a classe trabalhadora rumo à fundação de um novo Estado – não 

deve travá-la apenas no plano objetivo, isto é, “[...] das instâncias econômica e política 

(relações materiais de produção e poder estatal), mas também na esfera da cultura” 
 
(SIMIONATTO, 1998, p. 50) e/ou no plano subjetivo. Nele, segundo Coutinho (1992), o 

desenvolvimento de uma nova cultura que possibilite despir-se da influência das classes 

dominantes instaura a possibilidade das classes dominadas se elevar a condição de classes 

dirigentes. A elevação cultural das massas se coloca, pois, como mecanismo indispensável 

para possibilitar a construção de uma consciência de classe livre das amarras da ideologia 

das classes dominantes: é exatamente nesta elevação cultural das massas que a reforma 

intelectual e moral encontra os pressupostos para sua materialização; “[...] mais 

precisamente, o programa de reforma econômica é exatamente o modo concreto através do 

qual se apresenta toda reforma intelectual e moral” (GRAMSCI, 2011, p. 19). 

 

Ao tratar da “guerra de movimento” e da “guerra de posição”, Gramsci pretende sinalizar a 

tática e a estratégia a ser utilizada pelo moderno príncipe com vista a fundar o novo Estado. 
 
Para o autor sardo (2011), se na Rússia czarista a tomada do Estado por meio do “ataque 

frontal” ou da “guerra de movimento” havia alcançado sucesso e/ou os objetivos 

pretendidos, era pelo fato de que – nas sociedades de tipo oriental – se predominava “[...] 

um Estado fortemente burocratizado e coercitivo, com uma burguesia jovem e débil que não 

conseguira gerar uma sociedade civil que viesse a dar densidade e substância a uma 

possível hegemonia [...]” (DEL ROIO, 1998, p. 109). Nestes tipos de sociedades, poderia se 

adotar como estratégia a “guerra de manobrada”, haja vista que o “[...] Estado era tudo, [e] a 

sociedade civil era primitiva e gelatinosa [...]” (GRAMSCI, 2011, p. 262), possibilitando a 

tomada direta do Estado coerção pelo ataque frontal. 
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O cenário italiano, no entanto, se diferia daquele do contexto da Rússia czarista: o 

desenvolvimento moderno das sociedades capitalistas estabeleceu, para as sociedades 

ocidentais, novas formas de organização. No Ocidente, se verificava uma relação mais 

equilibrada entre sociedade civil e sociedade política, isto é: “[...] entre o Estado e a 

sociedade civil [se circunscrevia] uma justa relação e, ao oscilar o Estado, podia-se 

imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil” (GRAMSCI, 2011, p. 

262). É nesse sentido que Gramsci (2011) denota que a extensão da sociedade civil nas 

sociedades ocidentais – e, por conseguinte, dos aparelhos privados de hegemonia – exige a 

refundação da estratégia revolucionária. Ora, isso significaria dizer que, nas sociedades de 

tipo ocidental, a instauração da revolução não poderia se dar – pura e simplesmente – pelo 
 
“ataque frontal”: a existência de uma complexa sociedade civil exigia e/ou demandava o 

estabelecimento de uma tática capaz de desbravar caminhos para o horizonte estratégico. 
 
Gramsci atribuía esta tática exatamente à “guerra de posição”, demarcando a necessidade 

de – nas sociedades ocidentais – substituir a “guerra de movimento” por “guerra de posição”. 

Para o autor sardo (2011), esta não seria uma escolha baseada na vontade individual e 

narcísica, mas era um tipo de substituição colocada pelas próprias condições objetivas 

dadas pelas novas formas de organização das sociedades capitalistas modernas. Esta 

disposição exigia “[...] a construção dos novos institutos da democracia proletária no campo 

da produção, da cultura, etc., até a conformação definitiva de uma autêntica 
 
‘sociedade civil’ proletária nos interstícios do ‘Estado ampliado’ burguês” (NERES, 2012, p. 
 

195) para o posterior assalto ao Estado coerção. 

 

4. A  IMBRICAÇÃO  ENTRE  INTELECTUAL  ORGÂNICO  E  PARTIDO  POLÍTICO: A 
CONSCIÊNCIA DE CLASSE EM QUESTÃO 
 

Ao deslindar acerca da função desempenhada pelos intelectuais orgânicos e pelo partido 

político, Gramsci (2001) assemelha em muitos aspectos as referidas funções, de tal modo 

que se podem exprimir três premissas centrais da relação intelectual e partido, quais sejam: 

1) pela capacidade dirigente e organizativa dos intelectuais, sua função consiste em dirigir – 

política e culturalmente – o conjunto de homens da sociedade; o partido, aproximando-se 

precisamente desta capacidade dirigente, deve propiciar condições para guiar e/ou dirigir a 

classe trabalhadora em direção à fundação do novo Estado. Ora, ambas as funções – tanto 

desempenhada pelos intelectuais orgânicos, quanto pelo partido – evidenciam a capacidade 

de aglutinar, em torno de concepções de mundo e de interesses de classes, os grupos 

sociais que permeiam a dinâmica do bloco histórico: “A convergência entre atividade 

intelectual e atividade organizativa remete à identificação da função do intelectual com a de 

função de membro do partido político. Isso porque, no pensamento gramsciano, essas 

funções são análogas” (SIMIONATTO, 2004, p. 62). Por esse motivo, poder-se-ia dizer que 
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Gramsci praticamente funde e/ou cimenta a relação que se estabelece entre ambas às 

funções, podendo confluir a imbricação de suas atividades diretivas e organizativas, de tal 

modo que é possível afirmar que o próprio partido é um intelectual coletivo. 

 

Que todos os membros de um partido político devam ser considerados 
como intelectuais é uma afirmação que pode se prestar à ironia e à 
caricatura; contudo, se refletirmos bem, nada é mais exato. [...] [sua] função, 
[...] é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual (GRAMSCI, 
2001, p. 25). 

 

 

2) Se é certo que a relação imbricada entre intelectual orgânico e partido político se exprime 

pelo ponto de congruência estabelecido por suas funções dirigentes e educativas de massa, 
 
é também correto afirmar que, o primeiro – ao se vincular organicamente a determinada 

classe social – e, o segundo – ao ter como finalidade a fundação de um novo Estado – 

comportam um projeto de classe social. É por esse motivo que a segunda premissa que se 

pode estabelecer na relação intelectual-partido é a existência de um projeto de sociedade 

que orientam suas ações e, pari passu, – por meio delas – encontram canais de objetivação: 

afirmar que a atividade dos intelectuais orgânicos e do partido político supõe um projeto de 

sociedade não é senão circunscrever a disputa pela hegemonia na sociedade de classes. 

Se a função desempenhada pelos intelectuais orgânicos do proletariado mantém relação 

imbricada com a atividade exercida pelo partido político revolucionário, também é certo 

afirmar que seus respectivos horizontes – enquanto projetos de sociedades – correspondem 

em findar uma nova hegemonia: necessariamente aquela que consente a “[...] capacidade 

de direção, de conquistar alianças, [...] de fornecer uma base social ao Estado proletário” 

(GRUPPI, 1978, p. 5, grifo nosso). 3) Não se analisa a função dos intelectuais e do partido 

sem se fazer referência ao espaço que a cultura adquire nas elucubrações de Gramsci: a 

batalha de ideias e a organização subjetiva do proletariado se colocam como um dos pilares 

da teoria gramsciana. Observa-se uma relação direta entre sociedade civil – esfera em que 

se inscreve a atividade prática dos intelectuais orgânicos e do partido político – e cultura: na 

medida em que a sociedade civil, em Gramsci, tem como suposto a obtenção do consenso 

para a direção da sociedade, a penetração cultural é condição para exercê-lo. A cultura – 

difundida pelos aparelhos privados de hegemonia – é campo organizado pela atividade dos 

intelectuais. Ora, se seu lócus de atuação é o plano superestrutural, a direção ideológica e 

cultural do bloco histórico é também seu campo minado de intervenção. Da mesma maneira, 

o partido político – compondo um dos aparelhos privados de hegemonia da sociedade civil – 
 
é instituição que espraia e propaga o elemento cultural. Por esse motivo, poder-se-ia dizer 

que intelectuais e partido – exercendo suas atividades na esfera da sociedade civil – têm 

suas funções circunscritas na esteira da dimensão cultural, isto é, no âmbito da batalha de 

ideias. A construção de uma nova cultura com vista a operacionalizar interesses do 
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proletariado significa também a preparação das condições subjetivas das classes 

trabalhadoras para a insurreição da luta revolucionária. 

 

A aproximação delineada por Gramsci acerca da relação intelectual e partido permite extrair 

elementos para responder a problemática que se circunscreveu em seu início, qual seja: a 

da possibilidade de elaboração da consciência de classe como processo dirigido pelos 

intelectuais no centro do partido. É possível afirmar que se no partido político revolucionário 
 
– de que trata Gramsci (2011) –, o horizonte de luta é tratar de questões relacionadas à 

grande política, findando a disputa pela construção de um novo bloco histórico, os 

intelectuais orgânicos devem operar na direção do desenvolvimento da consciência de 

classe de seus membros. Ora, a própria função do partido supõe a consciência de classe: 

na medida em que a condução e a organização das condições para a insurreição da 

revolução proletária é atividade fundante do partido, seus intelectuais orgânicos devem 

trabalhar para o próprio esclarecimento das necessidades históricas do proletariado, o que – 

ademais – significa mostrar-lhe a necessidade imperiosa da própria revolução proletária. 

Este feito, no entanto, depende do próprio desenvolvimento da consciência de classe do 

intelectual: somente operando por meio da clareza dos objetivos históricos de classe é que 

pode esclarecê-los para o conjunto do proletariado; a consciência de classe se apresenta, 

pois, como suposto para o próprio intelectual orgânico no partido político. Assim é que o “[...] 

o intelectual precisa provocar, no seio da classe a que está vinculado organicamente, uma 

tomada de consciência dos seus interesses” (SIMIONATTO, 2004, p. 62). 

 

A consciência de classe é o elemeno que estende a possibilidade de afinar a função social 

da classe com o seu ser histórico: exatamente a função determinante dinamizada pelo 

partido político. Os intelectuais assumem papel central no interior do partido político: 

unificam a organização do proletariado, sinalizando e obtendo seu consenso no que tange à 

sua função histórica. Ora, nenhuma “[...] ação de massa é possível se a massa mesma não 

está convencida dos fins que deseja atingir [...]” (GRAMSCI, 1977, p. 28). É na direção da 

ultrapassagem de interesses imediatos e no esclarecimento das necessidades históricas de 

classe do proletariado que os intelectuais orgânicos, no centro do partido, devem operar: “O 

metalúrgico, o carpinteiro, o operário da construção, etc. têm que pensar não apenas como 

proletários (e não como metalúrgico, carpinteiro, operário da construção), mas têm ainda 

que dar um passo adiante: têm que pensar como membros de uma classe [...]” (GRAMSCI, 
 
1977, p. 28-29). 
 

É nesse sentido que, no partido, os intelectuais orgânicos contribuem para a elaboração da 

consciência de classe na medida em que operam a elevação – de seus membros – da 

condição de classe em si à classe para si: este processo é conduzido pelos intelectuais, haja 

vista que a própria natureza de sua função – organizativa, diretiva e educativa – é 
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condição para exercê-lo. “É com a ação do intelectual e do ‘partido’ que pode difundir-se a 

consciência de classe’, transformar-se a ‘classe em si’ em ‘classe para si’, construir-se uma 

‘ideologia’ do proletariado, definirem-se os objetivos e meios para as lutas de classes” 
 
(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 112). Gramsci (1999) já sinaliza esta inferência 

quando assinala que a principal contribuição do partido, sob a atuação dos intelectuais, é 

transcender a consciência do nível econômico-corporativo ao nível ético-político: a 

ultrapassagem dos interesses imediatos e particulares em direção aos de caráter universal 

de classe é princípio dinamizado por seu agente. Ora, 

 

[...] também em Gramsci a fixação no momento econômico-corporativo 
mantém a consciência no nível da passividade, da impotência objetiva [...]  
Somente a passagem para o momento “ético-político” [...] [e] tão-somente 
essa passagem permite ao proletariado superar suas divisões corporativas e 
tornar-se classe nacional, dirigente [...] (COUTINHO, 1992, p. 104-105). 

 
 

Como demonstra Coutinho (1992), a reprodução da ordem econômico-social existente está 

condicionada pela consciência mantida no nível econômico-corporativo, isto é, no nível dos 

interesses particulares e imediatos: sua fixação neste plano não opera senão reformas na 

estrutura social passíveis de garantir sua própria manutenção. Por esse motivo, poder-se-ia 

dizer que a fixação da consciência no nível econômico-corporativo é funcional a própria 

lógica do bloco histórico hegemônico: é reformando alguma coisa que nada se transforma. O 

partido, no entanto, por ter como horizonte a construção de um novo Estado não pode fixar a 

consciência no nível econômico-corporativo; sua função está direta e verticalmente 

associada à elevação da consciência ao nível ético-político, dado que a transformação da 

sociedade e, por conseguinte, a luta pelos interesses históricos de classe é a expressão 

através da qual opera sua direção. Isso significa dizer que o horizonte do partido não é o 

nível reformista das relações sociais, mas antes a transformação radical das relações que 

tratam de (re) produzir a exploração do trabalho pelo capital: eis o caminho para o 

verdadeiro encontro na perspectiva gramsciana. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Estabelecer aproximações entre o intelectual orgânico e o partido político na teoria 

gramsciana é tarefa de que se lançou considerações a fim de responder ao questionamento 

que se saltava de início, qual seja: constatar pela teoria gramsciana que o Intelectual 

Orgânico é peça central na constituição do Partido Político, dá a autorização para afirmar 

que sua função é determinante para criar uma consciência com conteúdos de classe? Ao 

findar do processo de investigação científica, se pode observar que a função dirigente do 

intelectual orgânico – somada a atividade organizativa do partido político acerca da 

construção do novo Estado – possibilita circunscrever a consciência de classe como 
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elemento fundamental da relação simbiótica “intelectual e partido”: somente pela clareza das 

necessidades históricas e universais de classe é que se torna possível ao proletariado se 

aguerrir a marcha da revolução. 

 

Tornar a reafirmar estas constatações é imprescindível para tratar de elencar algumas 

questões passíveis de investigações futuras: a partir do desenvolvimento da presente 

pesquisa, despertou-se a necessidade de investigar a transmutabilidade da categoria 

Revolução no interior do pensamento gramsciano, isto é: capturar os determinantes que 

levaram o autor sardo a trasferir, dos Conselhos de Fábrica ao Partido Político, a direção da 

Revolução. Esta é, pois, a investigação a partir da qual a acadêmica tratará de se ocupar, 

como probema de pesquisa, nos trilhos do mestrado. 
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