
IX COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX E ENGELS 

GT-2. OS MARXISMOS 

O EUROCOMUNISMO EM SUA UNIDADE TEÓRICA: em busca de uma definição. 

Pedro Felipe Narciso 

Mestrando em Sociologia, UFPEL. 

 

O presente trabalho insere-se num esforço de pesquisa mais amplo, o qual 

consistiu em comparar as concepções sobre o Estado e a estratégia socialista de Lênin, 

de Gramsci e dos eurocomunistas, buscando posicionar o marxista sardo ou como um 

desenvolvedor das teses de Lênin, ou como alguém que promoveu rupturas abrindo 

espaço para as então futuras teses do eurocomunsimo. O momento da pesquisa que se 

apresenta aqui se refere à tentativa de definir o Eurocomunismo a partir de sua unidade 

teórica. Tal objetivo não se demonstrou de fácil realização, pois por tratar-se de um 

movimento político efêmero a maior parte da literatura restringe-se aos seus aspectos 

políticos e históricos, abdicando de avaliações de cunho teórico. Numa tentativa, ainda 

que insuficiente, de suprir essa falta na literatura sobre o tema apresentar-se-á, 

respectivamente, uma breve contextualização do Eurocomunismo como uma tentativa 

de renovação do movimento comunista; suas teses fundamentais acerca da constituição 

do Estado; e, por fim, a derivação estratégica feita a partir das teses enunciadas sobre o 

fenômeno estatal. 

Antes de introduzir os pontos que articulam a teoria do Estado e a estratégia 

socialista no eurocomunismo, então, cabe defini-lo no seu contexto. O termo 

eurocomunismo foi usado pela primeira vez pelo jornalista iugoslavo Frane Barbieri no 

ano de 1975 para definir a confluência entre alguns partidos comunistas da Europa 

Ocidental em torno de alguns princípios (MONDAINI, 2009, p. 105).  Essa confluência 

foi materializada a partir de uma série de encontros entre o Partido Comunista Italiano, 

o Partido Comunista Espanhol e o Partido Comunista Francês. Como adverte Pons, 

Muito mais do que um movimento dotado de precisa plataforma, o 

eurocomunismo se configurava como aliança estabelecida em torno do 

distanciamento do modelo soviético e do reconhecimento do valor da 

democracia ocidental. (PONS, 2014, p.508) 

Dessa maneira, não é uma tarefa simples definir quais são os fundamentos 

mais essenciais que sustentam o eurocomunismo, pois, além de ter sido uma articulação 



efêmera, a sua produção teórica de fundo sobre o Estado em seu sentido geral é escassa, 

como já ressaltado. Assim, na tentativa de encontrar uma unidade entre a diversidade do 

pensamento eurocomunista, no presente trabalho serão utilizadas as formulações dos 

principais autores europeus sem negligenciar, entretanto, as repercussões supraeuropeias 

do movimento, sobretudo as contribuições de autores brasileiros. Para que o resultado 

dessa tentativa seja uma caracterização precisa da teoria eurocomunista e não um 

agregado caótico, a unidade da teoria terá como parâmetro as formulações do PCI e de 

seu principal nome, Enrico Berlinguer, assim, aproveita-se a pluralidade de formulações 

sem perder de vista a unidade da teoria, a qual se faz necessária à análise. 

A centralidade do PCI como elemento balizador do eurocomunismo não se 

dá por escolha arbitrária do pesquisador, pois os italianos foram os principais 

articuladores políticos da proposta, sendo que a constituição do eurocomunismo se 

consagra a partir dos encontros de Berlinguer com Carrillo em julho de 1975, na cidade 

de Livorno; e de Berlinguer com Marchais, em novembro do mesmo ano na cidade de 

Roma (MONDAINI, 2006), ou seja, o eurocomunismo não se constitui a partir de 

encontros trilaterais, mas a partir da vontade e da capacidade de articulação do PC 

italiano. 

Para além da política, o PCI desempenha também um papel central na 

elaboração teórica do eurocomunismo. O Partido, antes mesmo do fim da II Grande 

Guerra, via se comprometido com a elaboração de uma política de massas que fosse 

capaz de defender a integridade do território italiano sob um regime democrático que 

fosse estável e, portanto, imune às ameaças do fascismo; sem que por isso fosse imóvel, 

possibilitando o avanço do regime democrático para o socialismo. Assim, antes mesmo 

de se chegar ao eurocomunismo como possibilidade teórica, o PCI já havia 

desenvolvido as concepções de “democracia progressiva” e “via italiana ao socialismo”, 

sendo essa última definida por Togliatti em 1956 como: 

um caminho que prevê um desenvolvimento no terreno democrático, de 

fortalecimento da democracia e de sua evolução no sentido de determinadas e 

profundas reformas sociais. Se não se coloca a questão desse modo, se faz 

uma sumária identificação exterior entre “caminho italiano” e “caminho 

parlamentar”. [...] A utilização do parlamento é uma das possibilidades de 

desenvolvimento de uma ação consequentemente democrática para obter 

profundas reformas de estrutura. [...] Devemos ter presente o que Lênin dizia 

sobre o caráter ilusório da democracia burguesa. Podemos hoje pôr fim, em 

parte e até em grande parte, a esse caráter ilusório; ou seja, podemos criar um 

terreno verdadeiramente democrático sobre o qual se possa desenvolver 

vitoriosamente a luta pelo socialismo, assim como previam os clássicos do 



marxismo. [...] Pretendemos desenvolver, sobre o terreno democrático, a ação 

e a luta das massas operárias e trabalhadoras para modificar profundamente 

as estruturas econômicas da sociedade italiana (TOGLIATTI, 1980, p. 154-

157). 

As preocupações do PCI em desenvolver uma política comunista específica 

para uma realidade política formalmente democrática transformaram o partido numa 

verdadeira instituição da classe trabalhadora italiana, a qual alcançou uma cifra próxima 

aos dois milhões de filiados, sendo o maior Partido Comunista do ocidente e o único 

com chances reais de assumir o poder executivo do Estado por vias eleitorais. 

É esse partido que Enrico Berlinguer assume em 1972, mas agora num 

contexto diferenciado em relação ao tempo em que Togliatti havia exercido as funções 

de secretário geral, até o ano 1964.  No contexto de Berlinguer o movimento comunista 

internacional já se encontrava fragmentando, a URSS estava com a imagem desgastada 

no ocidente e “pela primeira vez desde os anos 20, os jovens revolucionários europeus 

não pertenciam ao movimento comunista, mesmo quando se autodefiniam como 

marxistas” (PONS, 2014, p. 463). “Os partidos comunistas ocidentais se viram sob a 

pressão de um duplo desafio, o da padronização consumista e o da contracultura 

anticonformista, ambas destinadas a alimentar novos impulsos individualistas” (PONS, 

2014, p. 486). 

Ainda nesse contexto de desestruturação do movimento comunista e de crise 

do sistema capitalista, a burguesia parte para uma contraofensiva. No caso da Itália se 

tem uma multiplicação do terrorismo como forma de intervenção política, tanto por 

parte da ultraesquerda, quanto por parte da direita fascista, o que ameaça a estabilidade 

do já instável parlamentarismo italiano. A partir desse contexto de efervescência política 

desfavorável à classe trabalhadora e da responsabilidade que recai sobre PCI como um 

dos possíveis estabilizadores do sistema democrático do país, é que começa a se esboçar 

o projeto eurocomunista (BERLINGUER, 2009, p.83). Isentando-nos de entrar agora no 

debate sobre os interesses imediatos que o PCI tinha a época, como a possibilidade de 

formar um governo de unidade nacional com a Democracia Cristã, busca-se 

compreender os elementos substanciais, ou extraconjunturais, que fundamentam o 

eurocomunismo em sua unidade entre teoria do Estado e estratégia socialista. 

No que diz respeito à teoria do Estado o pensamento eurocomunista se 

articula a partir de uma tese central, a qual sugere que o surgimento do Estado Ocidental 

fundamentado na democracia de massas marcou uma ruptura ontológica com o Estado 



existente até então. Essa tese é constituída por dois argumentos fundamentais. O 

primeiro argumento é de que esse Estado Ocidental fundamentado na democracia de 

massas, ao contrário de todas as formas de Estado até então existentes, não tem o seu 

poder assentado no monopólio da coerção, mas sim no consenso da sociedade civil. 

Como certifica o trecho de Coutinho, a: 

alteração na natureza do Estado capitalista determinou uma mudança 

substantiva na estratégia do movimento operário socialista. Nas formações 

sociais onde não ocorreu significativa socialização da política; onde, 

portanto, não existe uma ‘sociedade civil’ pluralista e desenvolvida, a luta de 

classes se trava predominantemente em torno da conquista do Estado-

coerção, mediante assalto revolucionário [...]. [...] onde o Estado se 

‘ampliou’, as lutas por transformações radicais travam-se no âmbito da 

sociedade civil, visando a conquista do consenso da maioria [...] no sentido 

de influir e de obter espaços no seio dos próprios aparelhos de Estado... 

(2000, p.38-39) 

Desse primeiro argumento floresce o segundo, cujo raciocínio segue do 

seguinte modo: se a sustentação do poder estatal não é mais a violência e todo o aparato 

técnico que essa exige, mas sim a hegemonia nos espaços da sociedade civil, o decisivo 

para o exercício de poder estatal são os acordos que propiciam a formação de consensos 

nos espaços civis, assim, o Estado não se configura mais como monopólio de classe, 

possibilitando, dessa maneira, que o poder seja exercido pela pluralidade de grupos que 

constituem o corpo social, dependendo esses somente da sua capacidade de estabelecer 

alianças e construir consensos.  Desse modo o Estado é tomado como um campo neutro 

onde os diferentes grupos e classes disputam livremente o consenso da sociedade civil. 

Corroborando com esse segundo argumento, no qual o Estado ocidental não tem uma 

substancia de classe, Francisco Weffort afirma que:  

Chamar as modernas democracias europeias atuais de burguesas só é possível 

à custa de um enorme empobrecimento da análise e, por conseguinte, da 

perspectiva política. Seria mais correto dizer que são democracias sob a 

hegemonia burguesa, aliás hegemonia em permanente disputa por parte dos 

trabalhadores. O problema dos trabalhadores nas democracias modernas é o 

de conquistar a hegemonia no campo de uma democracia que consideram sua 

(WEFFORT apud TOLEDO, 1994, p.30). 

 De modo resumido, os dois argumentos basilares do eurocomunismo são: 

a) que o Estado Ocidental democrático não tem como fundamento a violência, mas o 

consenso; e b) que esse Estado democrático não tem uma substância de classe, sendo a 

representação plural da sociedade. Assim, a partir desses argumentos, a teoria 

eurocomunista afirma que o surgimento do Estado Ocidental democrático marca uma 

ruptura com o Estado em todas as suas formas existentes até então. Como forma de 



sistematizar a teoria de Estado eurocomunista de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no presente trabalho, apresenta-se o seguinte quadro: 

QUADRO 4 – A TEORIA DE ESTADO NOS EUROCOMUNISTAS 

ORIGEM FUNÇÃO DIMENSÃO        

Estado ocidental moderno não 

possui a mesma natureza dos 

Estados pré-sociedade civil, sendo 

o desenvolvimento dessa a origem 

do Estado ocidental moderno. 

Representar a pluralidade de 

interesses sociais. 

Sociedade civil 

(Consenso) 

Base material 

Aparelhos 

privados de 

hegemonia: 

partidos, 

sindicatos, 

associações, 

igrejas, etc. 

Fonte: elaboração própria 

Os eurocomunistas, então, não divergem da tradição marxista acerca do 

surgimento do Estado em geral, eles consideram, no entanto, que a natureza do Estado 

democrático no ocidente é diferente das outras formas de Estado que se constituíram ao 

longo da história. No caso do moderno Estado democrático ocidental, sua função não 

seria a dominação, mas a representação da pluralidade de grupos sociais, sendo o seu 

sustentáculo - aquilo que lhe dá sustentação junto à totalidade do corpo social - o 

consenso nos aparelhos privados de hegemonia que, no seu conjunto, formam a 

sociedade civil. 

 É a partir dessa caracterização do Estado que os eurocomunistas constroem 

o seu plano estratégico, posto que para cada argumento que constitui a teoria do Estado 

há uma repercussão estratégica. O reconhecimento de que o Estado democrático 

desenvolvido no ocidente não tem uma substância de classe, podendo ser utilizado 

também pela classe trabalhadora na construção do socialismo, aponta contra a noção 

segundo a qual o proletariado destrói o Estado existente, substituindo-a pela orientação 

de ocupar e ampliar esse Estado. 



A democracia é hoje não apenas o terreno no qual o adversário de classe é 

obrigado a retroceder, mas é também o valor historicamente universal sobre o 

qual se deve fundar uma original sociedade socialista (BERLINGER apud 

COUTINHO, 1979, p.1 e 2). 

Assim qualquer possibilidade de destruição do Estado democrático acaba 

por ameaçar a realização desse ponto estratégico que, inevitavelmente, passa por dentro 

do Estado constituído, como ilustram os trechos a seguir, de Carrillo e Berlinguer: 

Os partidos incluídos na corrente eurocomunista coincidem na necessidade 

de ir ao socialismo com democracia, pluralidade partidária, parlamento e 

instituições representativas, soberania popular exercida regularmente através 

do Estado e dos partidos, liberdade para a oposição, direitos humanos, 

liberdades religiosas, liberdade de criação cultural, científica, artística e o 

desenvolvimento das mais amplas formas de participação popular em todos 

os níveis e ramos da atividade social (CARRILLO, 1978, p.100). 

A larga convergência de opiniões entre o os partidos comunistas do Ocidente 

europeu diz respeito, em particular, ao problema fundamental da relação 

entre a democracia e socialismo: a afirmação do socialismo como 

desenvolvimento e realização plena da democracia; o reconhecimento do 

valor das liberdades pessoais e das suas garantias; os princípios da laicidade 

do Estado, da sua articulação democrática, da pluralidade dos partidos, da 

autonomia do sindicato, das liberdades religiosas, da liberdade da cultura, da 

arte, das ciências; a ideia da uma solução socialista que assegure no campo 

econômico um alto desenvolvimento produtivo, uma planificação que se 

fundamente na coexistência de várias formas de iniciativa e de gestão pública 

e privada (BERLINGUER, 2009, p.68). 

 Desse modo, a defesa do Estado democrático ocidental se apresenta como 

um objetivo central para os eurocomunistas. 

Eis por que falamos não de uma alternativa de esquerda, mas de uma 

alternativa democrática, isto é, de uma perspectiva política de colaboração e 

entendimento das forças populares de inspiração comunista e socialista com 

as forças populares de inspiração católica, além de outras forças de 

orientação democrática. (BERLINGUER, 2009, p.84) 

Se o argumento de que o Estado democrático ocidental não tem substância 

de classe coloca como horizonte a ocupação, a ampliação e a defesa desse Estado; o 

argumento que considera esse como não sendo fundamentado na violência, traz à 

perspectiva estratégica o modo como isso deve ser feito. 

actualmente, los partidos comunistas que se adscriben a una vía democrática 

al socialismo que se ha consagrado popularmente bajo el poco riguroso 

término de eurocomunismo sostienen firmemente que su eventual papel 

dirigente sólo se alcanzará, en el sentido gramsciano de la dirección 

intelectual y moral. Es decir, si son capaces de obtener, competitivamente, 

esa fiínción no mediante medidas administrativas sino a través de una 

argumentación y acción política cualitativamente superior (LASO, 1978, 

p.61) 



Desse modo o desenho estratégico eurocomunista, possuindo uma 

perspectiva indefinida de socialismo (CHAGAS, 2012) tem como objetivo estratégico 

final a ocupação progressiva e gradual do Estado democrático ocidental com a 

perspectiva de sua ampliação, sendo o socialismo fruto desse processo. 

(BERLINGUER, 2009) Os objetivos parciais necessários à consecução do objetivo final 

passam essencialmente pela construção do consenso na sociedade civil por meio de 

negociações, alianças e disputas limitadas pelo Estado de Direito, sendo o parlamento 

uma instituição de primeira importância. 
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