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I. 0 CONCEITO DE
HEGEMONIA EM GRAMSCI

Antonio Gramsci, sem nenhuma duvida, foi 0 te6rico marxista
que mais insistiu sobre 0 conceito de hegemonia; 1 e 0 fez recla-
mando-se particularmente de Lenin. Alias, diria mesmo que, se
se quer ver 0 ponto de contato mais constante, mais enraizado,
de Gramsci com Lenin, esse me parece ser 0 conceito de hegemo-
nia. A hegemonia e 0 ponto de confluencia de Gramsci com U-
nin:

I:!i.uma passagem onde Gramsci escreve: "Tudo e politica,
indusiye a filasofia au asfilosoflas; e a {mica fllosofjae a bistorii
em ato, ou s~a, a prgprilWdd.a. E nesse sentido que se pode inter-
pretar a tese do proletariado alemao como herdeiro da filosofia
classica alema e que se pode afirmar que a teorizacao e a realiza-
cao da hegemonia por Ilitch foi tanibem urn grande even to me-
tafisico". 2 (0 termo metafisica e aqui usado nao em seu sentido
proprio, mas para indicar 0 ponto mais alto da filosofia.)

Essa afirmacao de Gramsci, ou seja, sobre 0 valor filosofico
da teorizacao e da realizacao da hegemonia do proletariado, re-
pousa sobre algumas teses, contidas precisamente na passagem
em questao. Repousa sobre a afirmacao da identidade entre his-
toria e filosofia (a filosofia e hist6ria em ato). Trata-se de uma

I 0 termo hegemonia deriva do rego eghestai. que significa "con~er
gula". "ser 11er"j ou tambem do verba eghemoneuo, que slgnfl'iCil"setgu~,
~'prcceder", "conduzir", e do qual deriva "estar II frente". "CO!Daoda[",~el'-..O
Sllobor" por eghemonia. 0 antigo grego enlendia a direQAosuprema do edrclto,
Trats·se portanto, de 11m lermo militar. HesemOnico era 0 chefe mllitar, 0 gula a...
.tllmbem 0 comandante do lldrclto. Na epoc, das guerras do Peloponeso. falou-
s.ede cidade hegem.6nica_para indicar a cidade ·que dlrisiaa alianQa das cldades
sresas em luta eItlrui.
2 A, Gramscl, II materialis'!1o storico e la jllosojla di Benedtltto Croce, Roma, Edl-
tori Riunltl. 1971, p. 32. [Hal edlQAobrasllelra: Concep~60 diall/ica da his/6ria.
Rio de Janeiro, Ed. ClvllizlIQAoBrllsllelra, 1966)



tese rica de multiplas implica~oes (-inclusive discutiveis como
tent~rei mostrar em li~Oesposteriores), mas que cito aq~i para
subhnhar como Gramsci articula, em estreita conexao, teoria e
pnitica, teoria e a~ao politica. Portanto, pode-se compreender 0
que Gramsci te~ em vi~ta quando se refere a tese de Engels, con-
tl~a ?O conh~cldo escnt~ Ludw.ig Feuerbach e 0 fim da fi/osofia
classlCaalema, onde se dlZ precisamente que 0 proletariado ale-
ma~ e 0 her?~iro da filosofia chlssica alema, sendo tal porque
reahza na pratlca as teses da filosofia, resolve e supera na pnitica
aquelas contradi~oes filos6ficas que, no plano do pensamento
especulativo, nao podem ser resolvidas, podendo se-lo apenas
numa nova sociedade, numa sociedade comunista. Agui a SUplO.-
~ao das contradicOes de classe e tambem a superal;ao das con-
tradiyOes filo~ficas,--9-\Le-sa.u...n.o-1!ivel~aideologia, a expressao
de contradiCOes sociais nlio soluveis porvi.a~ especuTativa,-mlis
tao-somente p~r via revQluciQ..naria.E~e ~~§:f!g~I:§",~e~a:
tese de Marx e e a tese sobre a qual Gramsci insiste...-9_PIoletaria-
'do e herdeiro da fi~ofia cl~_sJca ~lema pgIql1e_~ra.~uz__eI11rean~
d~ auldaespeculatlvo naq~ela filosofia; nega, no
s~tido dial<~ticodo termQ,_~,-I!9rtllnto, sup~~aa~f!J()sQfi.a~especu-
l~tiva ~a medida em <lY7 a ~e~liza;.-e-u:ealiza na inversao 5!~.Q.l'a:.

I ~-~na mversao revoluclQ!uma da ~1n!.tJ!nLde uma sociedade di-
'\ vidida em c~sses antl!gQnicas. . -~--_.-.-_.----"

Tambem essa tes~ de Engels e plena de implica~oes filosOfi-
cas, sobre as quais nao me deterei agora. Gostaria, ao cantcirio,
~subl~nhar mais uma vez essa unidlMk entre teori~'y'_{lratica,
essa umdade que faz da politica. a realfilosQ(i;i, na medidaem
que a polttt~-e ao ~~!D0-i~iiiP~t~Qrlllep-l'.!!tic.a -~~_qu.~lli,
que nao apenas mterp~ta 0 mundo, mas gue transform a 0 mun-
do com a al;ao, segundo a undecima tese de 'Maix-sohre-Feiier~
bacll: "os hr6sofoiate agora mterpretaram 0 mundo mas se tr'a-
fa e de transforma-lo", e, portanto, de passar da filo~ especu:-
lativa a politica, a al;aor-evolucionarili:----'

essa conexao oet:eoriaeprUica 'que permite a Gramsci
afirmar que a teoria e a realiza~ao da hegemonia do proletariado
(e com esse termo, referindo-se a Lenin, indica a ditadura do
proletariado) tern urn grande valor filos6fico, ja que a hegemo-
nia do proletariado representa a transformacaq, a construciio de
uma nova sociedade, de uma nova estrutura econOmica, de uma
~ova o~ganizacao poUtica e tambem de uma nova orienta~ao
ldeologlc.a e cultural. Como tal, ela nao tern conseqUencias ape-
nas no nivel material da economia ou no nivel da poUtica, mas
no nivel da moral, do conhecimento, da "filosofia", Portanto, a
revolu~ao e entendida pOI'.Oramsci - e ele continuamente 0 repe-
te - como reforma intelectual e moral. Trata-se de vel'.0 que tem
em comum este conceito gramsciano, 0 de reform a intelectual e
2

moral, com 0 conceito de revolu~ao cultural do qual fala Lenin,
sobretudo a prop6sito do mundo rural russo, nos ultimos anos
da sua vida. Creio que tenha em comum tudo, e que contenha
tambem algo mais. Aqui quero apenas recordar que, quando
Gramsci fala de reforma intelectual e moral, liga-se a uma orien-
tal;ao politico-cultural italiana da epoca, liga-se a Salvemini, a
Gobetti, aos que consideravam ter side uma desventura para a
ltalia nao ter conhecido alga comparavel a Reforma protestante,
uma "reform a" que envolvesse profundamente os costumes e
criasse uma nova relal;ao entre cultura e sociedade, entre inte-
lectuais e povo, mas de ter conhecido, em troca, a Contra-
Reforma. exem 10 da reforma protestante Gramsci acrescen-
Ja 0 da Revolul;ao Francesa, 0 e uma~y"qJ:!~iQ_qy,e.~:g}iitr~~=-

, rio do RisOi:iii11elnoitalt@:Q," conseg~l!y'olv~L.9 __L~g.r~!.9S
j1l.ais...pr.of-\J.fl.desda sociedade, as grandes massas-eampones.as.-e. •.·
~esse modo, operar profundamente nao a{lenas na~La ec;2_:.
nfunil.:a, sOl.:iaLe-politica,mas-tambem""na_orienta~aQ_G.llltural e_
i5!eol6gica da sociedade francesa. __ '

Decerto, esse modo de falar da reforma intelectual e moral
pressup6e urn certo julgamento sobre 0 Renascimento italiano,
considerado como movimento essencialmente de cupula, como
movimento que aprofunda a distancia entre intelectuais e povo.
Gramsci se inspira no julgamento de De Sanctis sobre 0 Renas-
cimento, bem como naquele de Toffanin acerca do carater con-
servador e restaurador do Humanismo, pelo qual ele e influen-
ciado em propor~ao maior que ajusta.<...Issonos diz que 0 concei-
to de hegemonia e apresentado por Gramsci em toda_S1UUill!lili:
tude, isto e, como1ilf,W3Iue-uperanaoapena8SObre a estrutura

...ecQ!!omicae sobre a organiza~ao polllic.iLdJLs.ucienade,JIlasJam-":_-
Q~nL~Qhre...Qmodode -p_ens-a.r,_sobreas orienta£,Q.IDden16gicas e
inclusiY.esobrc ..o modo de conhecer.

....,." ' _. _._--".~"- .._~-----------_._-._"--
Em outro ponto, diz Gramsci: "A proposi~ao contida na In-

trodu~ao a crftica da economia po/{tica[ trata-se na realidade do
Prefacio de Marx ao seu escrito Contribui~ao a cr(tica da econo-
mia polftica. de 1859J, segundo a qual os homens tomam cons-
ciencia dos conflitos de estrutura no terreno das ideologias, deve
ser considerada como uma afirma~ao de valor gnosio16gico, isto
e, cognoscitivo, e nao puramente psico16gico e moral", 3 voces
certamente se recordam dessa passagem famosfssima, na qual
Marx afirma precisamente qu~ a base economica, a estrutura,



determina uma complexa superestrutura politica, moral, ideol6-
gica, que e condicionada por essa base economica da sociedade,
isto e, pelas relacoes de producao e de troca. Para Gramsci, essa
e uma afirmacao de carater gnosiol6gico, no sentido de que indi-
ca 0 processo atraves do qual se formam as ideias, as concepcoes
do mundo.

Disso decorre - afinna Gramsci - que 0 principio te6rico-
pratico da hegemonia tern tambem urn alcance gnosiol6gico e,
"portanto, deve-se buscar nesse campo a contribuicao te6rica
maxima de Ilitch a filosofia da praxis. Ilitch teria feito com que a
filosofia progredisse enquanto filosofia, na medida em que fez
progredir a doutrina e a pratica politica". 4 Se, da mudanca da
estrutura, deriva uma mudanca do modo de pensar e da cons-
ciencia, a hegemonia do proletariado (e aqui seentende como tal
a ditadura do proletariado), que transforma a sociedade, trans-
forma tambem 0 modo de pensar. E, portanto, a teoria e a reali-
zacao na pnhica da hegemonia do proletariado saD urn grande
evento filos6fico. A contribuicao de Lenin a filosofia na~ reside
apenas em ter teorizado a ditadura do proletariado, mas em te-Ia.
realizado nos fatos. Tr'ata-se do valor filos6fico do agir, do
transformar a sociedade. A filosofia na~ mais procede simples-
mente atraves de conceitos, de uma especie de partenogenese dos
pr6prios conceitos, mas a partir da estrutura economica, das
transformacroes ocorridas nas relacroes de producao, numa conti-
nua relacao dialetica entre base economica, estrutura social e
consciencia dos homens.

Gramsci acrescenta que a realizacao de um aparato hege-
monico, isto e, de urn aparato de dir~ao - po~iZer:-doaQ~_
rata do Estado -, enquanto cria urn nQJLO-1emm~016gico de: ..
termina Hilla reforma das consciencias, novos metodos de cOIlhe-
ciillento, sendo-a~sim_u~nto filos6ficQ~_

Ji.claro 0 ponto de vista no qual Gr.ams.cise-colQ...ca..Hlluma-
relaca 0 estrutura-su peres trutura ideoI6gica.-A-estru.tu.ra....d.eter.•
~ a superestrutura edisso deriva a estt:eita-co.nexAo...entnL_
polftica e filosofia.,A filosafia esta na poHtica-.-M-ornento..max-i-
ma da palltica? a revolucao,..LClia~il:Lde.....um..no¥.O-EBtado.,_de__
urn novo pa~e de um~JY!Q.e. a por isso que Grams-
ci diz que a maxima contribui~ao de Unin a filosofia esta na di-
tadura do proletariado, est! na obra de transforma~llo revolu-

cion aria. Essa estreita identidade de poHtica e filosofia faz com
que 0 momento culminante da filosofia seja a politica transfor-
madora, e que 0 filosofo seja 0 homem politico como trans for-
mador. Eo caso de Lenin, dirigente da ditadura do proletariado,
como te6rico e como pratico. Essa afirma\;ao e ligada ao julga-
mento de Gramsci sobre a obra filos6fica de Lenin (ele conhecia
no maximo Materialismo e empiriocriticismo e tinha reservas
substanciais sobre esse escrito). 0 julgamento segundo 0 qual
Lenin vale como filosofo sobretudo na sua obra de politico deri-
va certamente dessa reserva em relacao a obra filos6fica de Le-
nin, mas e tambem urn julgamento mais geral, ou seja, urn julga-
mento precisamente sobre 0 valor filosofico da politica.

Daqui deriva, para Gramsci, a centralidade e 0 valor essen-
cial da no\;ao de hegemonia em Lenin.

o que entende Gramsci quando fala de hegemonia, referin-r
do-se a Lenin? Gramsci entende a ditadura do proletariado. Isso
resulta evidente das passagens citadas. Gramsci fala de principio
te6rico-pnhico, de teorizacao e realiza\;ao da hegemonia, ou se-/
ja, da Revolucao de Outubro e da ditadura do proletariado. Isso
se toma explicito num texto de 1926, no qual ele diz: "Os comu-
nistas turineses se haviam colocado concretamente a questao da
hegemonia do proletariado, ou seja, da base social da ditadura
proletaria e do Estado proletario"; S ve-se aqui uma estreita co-
nexao entre hegemonia do proletariado e ditadura do proletaria-
do. A ditadura do proletariado e a forma politica na qual se ex-
pressa 0 processo de conquista e de realizacao da hegemonia.
Com efeito, escreve ele ainda, "0 proletariado pode se tomar
classe dirigente e dominante na medida em que consegue criar
urn sistema de alian\;as declasse que the permit a mobilizar con-
tra 0 capitalismo e 0 Estado burgues a maioria da populacao tra-
balhadora". 6 A hegemonia e capacidade de Qjrecao-,de c.9nqJ.lis=..
tar alian~e..de.J:arnecU-Uma-base-sgci-al--aO-Bstado I

~tIrio. Nesse sentid9J.p-od.e_~s.e_dizer-que-ah~g~ID..Q!1iadoP-J9~- (flk
letariado realiza-se na soc~dade civil,_en.9.YJ:mtQ..a~d.i1iID1x.a_do-
proletanado e a forma estatal assumida pela hegemonia.- -----

4 Ibidem.
4

S A. Oramsci, La quest/one meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1966, p. 13.
6 Ibidem.



Lenin e a no~ao de hegemonia

Gramsci, portanto, refere-se a ditadura do proletariado. Em
Lenin encontramos a no~ao de hegemonia, em sua substancia,
ainda que nao com 0 USOdesse termo, em todas as paginas por
ele dedicadas a ditadura do proletariado. Com efeito, deve-se
sublinhar que, para Lenin, a ditadura do proletariado e a dire~ao
de urn determinado tipo de aliancas. Sobre isso, Lenin insiste
sempre e muito. Mas, quando fala da ditadura do proletariado,
Lenin jamais usa 0 termohegemonia. Usa 0 termo classico de
Marx e se compreende a razao disso: ele esta empenhado numa
polemica direta, numa aspera luta contra os reformistas, contra
os social-democratas que negam 0 conceito marxiano de ditadu-
ra do proletariado. Por conseguinte, ele reafirma com to do 0 vi-
gor nao apenas a teoria, mas tambem 0 tenDO classico usado por
Marx.

o termo "hegemonia", em troca, e usado por Lenin repeti-
das vezes, numa situa~ao hist6rica inteiramente diversa, em face
da revolu~ao russa de 1905. A revolu~ao de 1905 aparece it so-
cial-democracia russa (cOni exce~ao de uma posi~ao particular, a
de Trotski, segundo 0 qual a revolu~ao de 1905 se apresentava
como revolu~ao democratica mas s6 podia se afirmar como.re-
volu~ao proletaria) como uma revolu~ao de carater democrati-
co-burgues. Mas se delinei,am duas posi~oes: a posi~ao da direi-
ta, dos mencheviques, e aquela dos bolcheviques. A direita con-
sidera que, tratando-se de 1.,lmarevolucao democratico-burguesa,
a dire~ao da mesma cabe a burguesia liberal e democratica; que
o proletariado deve certamente apoiar a revolu~ao, mas deve evi-
tar transformar-se em seu protagonista e assumir responsabilida-
des de dir<?~aonuma revolu~ao que nao e a sua. A posi~ao de Le-
nin e oposta: diante dessa revolu~ao democratico-burguesa, cabe
ao proletariado sua dir~~ao e cabe ao proletariado tornar-se pro-
tagonista da mesma. Essa posi~ao dos bolcheviques deriva de
urn juizo hist6rico concreto sobre a burguesia russa e sobre 0
modo atraves do qual ela se fora formando. Ou seja: a burguesia
russa, 0 capitalismo russo se formara a partir da desagregacilo
da comunidade camponesa (a obtchina) e, por isso, 0 capitalismo
russo era, para falarmos sumariamente, muito ligado as camadas
feudais e ao czadsmo. Em suma, a burguesia russa era uma bur-
guesia debit, que nilo tinha a capacidade de se afirmar de modo
autOnomo e de pOr-se a cabec;a da revoluc;ao; nao tinha a capaci-
dade de conduzir a sua revolucao a solucaes democraticas conse-
qUentes; terminaria por parar no meio do caminho, no compro-

6

misso com 0 czarismo e com as camadas feudais. Enquanto a
luta do proletariado pela liberdade politica e uma luta revolucio-
naria, pensava Lenin, a luta da burguesia e em troca uma luta
oportunista, ja que tem por objetivo a esmola, a divisao do po-
der com a autocracia e com a classe dosproprietarios rurais. A
tese de Lenin ~ que, a depender da fon;a politico-social que dirija
a revolucao, a revolucao burguesa tera duas possfveis conclusoes:
ou 0 capitalismo se desenvolveni graCas a uma revolucao guiada
pela burguesia, dominada pelo compromisso, e, portanto, nas
condi~oes mais diffceis para a classe operaria; ou a revolucao
burguesa se desenvolvera sob a direcao do proletariado, que, po-
rem, s6 podera dirigi-Ia arrastando consigo a grande massa dos
camponeses. Tambem nesse caso a revolucao democratica aju-
dara, sem nenhuma duvida, 0 desenvolvimento do capitalismo.
Os trabalhadores continuarao certamente oprimidos pelo capita-
lismo, mas 0 desenvolvimento do capitalismo se processani em
condi~oes menos desfavoraveis para 0 proletariado e esse ultimo
podera desfrutar de posicoes mais avancadas para manter e im-
pulsionar suas conquistas; encontrar-se-a em condi~oes mais fa-
voraveis para desenvolver, na democracia, a luta pelo socialis-
mo.

Escreve Lenin, em seu famoso Duas taticas da social-
democracia: "As obje~oes anarquistas, segundo as quais n6s re-
tardaremos a revolucao socialista ao nos batermos agora pel a re-
volucao democratica, respondemos: nao, nao a retardaremos,
mas daremos 0 primeiro passo para ela com 0 unico meio possi-
vel e atraves do tinico caminho seguro, precisamente atraves do
caminho da republica l:iemocratica. Quem deseja camin'har para
o socialismo por uma via que nao seja a democracia politica che-
gara inevitavelmente a conclusoes absurdas e reaciomirias, tanto
do ponto de vista economico quanta do ponto de vista politi-
co". 7 0 caminho da revoluoao democnhica, naquela especifica
situaoao russa, nao e a via mais longa, e sim aquela mais breve e
segura para 0 socialismo; nao diminui 0 ritmo da marcha para 0

socialismo, mas a prepara e, nos limites do possivel, a acelera.
Disso resulta a colocaOao de Lenin sobre a relacao do proletaria-
do com a revoluc;ao democrAtico-burguesa. Ele diz: "Os neo-
iskristas [a corrente de direita no Partido Operario Social-
Democrata RUsso] compreendem de modo radicalmente err ado
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a sentido e a significado da1categoria 'revolu~ao burguesa'. Em
seus raciocinios, surge constimtemente a ideia de que a revolu~ao
burguesa 6'uma revolu<;ao que pode gerar somente 0 que 6 van-
tajoso para a burguesia. Nada 6 mais errado que uma tal id6ia. A
revolu~ao burguesa 6 uma revolu~ao que nao sai dos quadros do
regime economico e social burgues, ou seja, do capitalismo. A
revolw;ao burguesa expressc;la necessidade de desenvolvimento
do capitalismo; nao apenas ~la nao destroi as bases do capitalis-
mo como, ao contnirio, as amplia e aprofunda. Essa revolu~ao
expressa, porta~to, as interesses nao Iapenas da classe openiria,

I mas tambem de toda a burguesia. Dado que, em regime capita-
lista, 0 dominio da burguesia sobre 0 proletariado 6 inevitavel,
pode-se dizer com plenodireito que a revolw;ao burguesa ex-
pressa nao tanto os interesses do proletariado quanto aqueles da
burguesia. Mas 6 absolutamente absurda a ideia ue a revolu-
Gao burguesa. ~ - dQ.Qs interesses do
prole.tarlado....-,EssaIdela absurda se reduz, au a velha teoria po-
lpulista, que afirma ser a revolu~ao burguesa contniria aos inte-
resses do proletariado e que, par conseguinte, nao temos necessi-
dade das liberdades politicas burguesas; ou s'e reduz ao anarquis-
mo, que condena qualquer participa~ao do proletariado na revo-
IUGaoburguesa, na politicaburguesa, no parlamento burgues.
No campo teorico, essa id6ia esquece as principios elementares
do marxismo acerca da inevitabilidade do desenvolvimento do
capitalismo sobre a base da produGao mercantil. 0 marxismo en-
sina que uma sociedade baseada sabre a produGao mercantil e
que efetua trocas com as naGoes civili;zadas deve ela mesma, num
determinado estagio do seu desenvolvimento, ingressar no cami-
nho do capitalismo. 0 marxismo rompeu definitivamente com as
fantasias dos populistas e dos anarquistas, segundo as quais, par
exemplo, a Russia poderia evitar a desenvolvimento capitalista,
escapar do capitalismo, etc."; 8 Temos aqui uma afirma~ao histo-
rica muito importante, que explica precisamente toda a coloca-
cao de Lenin: naquela fase da hist6ria nissa, 0 desenvolvimento
do capitalismo e urn fate progressista, e nao reacionario. 0 de-
senvolvimento capitaiista e necessario para quebrar os vinculos
da sociedade feudal e, portanto, para desenvolver 0 proletaria-
do; e a condicao para que se crie a possibilidade da rcvolu~ao
proletaria e do socialismo. Mas, diz ele, a revolucao democn\tica

6 certamente mais \,antajosa para a burguesia, mesmo se 6 vanta-
josa tamb6m para 0 proletariado. Ele observa, porem, que a re-
volucao democnitica, ainda que nos limites burgueses, precisa-
mente porque da ao proletariado as liberdades politicas, precisa-
mente porque permite ao proletariado desenvolver suas proprias
lutas, e tambem aquela que, em umcerto ponto, faz com que as
grandes massas entendam que a d'emocracia continua a ser, para
as trabalhadores, limitada e formal enquanto persistir a proprie-
dade privada dos meios de produ~ao. E 0 propriodesenvolvi-
mento da democracia que poe em discussao a propriedade priva-
da dos meios de produCao, como obstaculo a uma afirmaGao real
da democracia, a uma sua afirmaGao que, para as massas popu-
lares, nao possua apenas urn carater formal.

Temos aqui, assim, 0 modo de raciocinio dial6tico de Lenin:
apos ter afirmado que, por urn lade, a revoluGao democratico-
burguesa e mais vantajosa para a burguesia embora seja tamb6m
vantajosa para 0 proletariado, logo em seguida, por outro lado,
diz que ela na realidade 6 mais vantajosa para 0 proletariado do
que para a burguesia, ja que a burguesia e obrigada a temer 0 de-
senvolvimento de sua propria revolu~ao, e obrigada a temer urn
desenvolvimento de si mesma que ponha em perigo 0 poder e a
propriedade privada. 0 proletariado, em troca, retira de tal re-
volu<;ao a unica possibilidade de avanGar para 0 socialismo. E
Lenin afirma: "A revoluGao burguesa, portanto, apresenta para
a proletariado as maiores vantagens; a revoluGao burguesa e ab-
solutamente necessaria no interesse do proletariado. Quanto
mais for completa e decisiva, quanta mais for conseqiierrte, tanto
mais a sucesso do proletariado na sua luta contra a burguesia e
em favor do socialismo estara assegurado". 9

Temos aqui a relaGao democracia-socialismo: 0 desenvolvi-
mento da democracia, inclusive nos limites burgueses, aparece
como condicao de luta e de passagem ao socialismo. "Essa con-
clusao podera parecer nova, estranha e paradoxal tao-somente
aqueles que ignoram' 0 a-be-ce do socialismo cientifico; e dessa
conclusao deriva, entre outras coisas, a tese segundo a qual a re-
volucao burguesa, num certo sentido, e mais vantajosa para 0

proletariado do que para a burguesia. Vejamos em que sentido
preciso esta afirmaGao e incontestavel: 6 vantajoso para a bur-
guesia apoiar-se contra 0 proletariado em alguns residuos do

!! Ihldttl/l, p, 41.
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passado, como, por exemplo, na monarquia, no exercito perma-
nente, etc.; e vantajoso para a burguesia que a revolu\;ao burgue-
sa na~ destrua de modo muito radical todos os residuos do pas-
sado, masque deixe subsistir alguns deles; em outras palavras:
que a revolw;ao na~ seja inteiramente conseqiiente e na~ se reali-
ze ate as ultimas instancias; nao seja resoluta e implacavel [esses
motivos reaparecerao na analise que Gramsci fara do Risorgi-
mento italian~] . Os social-democratas expressam freqiientemen-
te tais ideias de modo bastante diverso, dizendo que a burguesia
trai a si mesma, trai a cau~a da liberdade e e incapaz de urn de-
mocratismo conseqiiente. Para a burguesia, e mais vantajoso que
as necessarias transforma~:oes no caminho da democracia reaIi-
zem-se de modo mais gradual, mais lento, mais prudente, de
modo menos resoluto, mediante reform as, e na~ por meio de
uma revolu~ao; que, COm! tais reformas, proceda-se do modo
mais cauteloso possivel erp. face de respeitaveis institui\;oes do
feudalismo, como, por exemplo, a monarquia; que essas trans-
forma~oes contribuam 0 menos possivel para desenvolvera a\;ao
revolucionaria, a iniciativa e a energia da plebe, ou seja, dos
camponeses e, sobretudo, dos operarios ...•• 10

(Lenin se refere as reformas concedidas "pelo alto", tendo
em vista desviar 0 desenvolvimento conseqiiente da revolu\;ao.
Nao fala aqui das reformas que 0 proletariado propoe como ele-
mento integrante da sua luta revolucionaria.)

Ha em Lenin a afirma~ao de que existem diferentes tipos de
democracia ate mesmo no ambito burgues, e que tern grandes
conseqUencias para 0 proletariado 0 tipo de democracia burgue-
sa que se realiza efetivame'nte. Essa realiza\;ao depende, em me-
dida substancial, da presen~a do proletariado, do papel que 0

proletariado assume no processo da revolu\;ao democratico-
burguesa. Disso resultam outras afirma\;oes de Lenin: "A pr6-
pria situa~ao da burguesia como classe gera inevitavelmente, na
sociedade capitalista, a sua inconseqiiencia na revolu\;ao demo-
cratica. 0 proletariado, como classe, pela sua pr6pria situa\;ao, e
obrigado a ser conseqUentemente democratico. A burguesia olha
para tnis, temendo 0 progresso democratico, que amea\;a aumen-
tar a for~a do proletariado; 0 proletariado nada tern a perder a
na~ ser suas cadeias, mas tern urn mundo inteiro a ganhar com a
democracia. Portanto, quanto mais a revolu\;ao burguesa e con-

seqilente em suas transforma\;oes democniticas, tanto menos se
limita aquilo que e util apenas a burguesia; quanta mais a revo-
lU<;aoburguesa e conseqiiente, tanto mais assegura vantagens ao
proletariado e aos camponeses na revolu\;ao democratica. 0
marxisrrio ensina ao proletariado nao que se afaste da revolw;ao
burguesa, na~ que Ihe seja indiferente, nao que abandone sua di-
re~ao a burguesia; mas, ao contrario, que dela participe do modo
mais energico, que lute do modo mais resoluto par uma demo-
cracia proletaria conseqiiente, por levar a cabo a revolu\;ao ...•• 11

Disso resulta a necessidade da hegemonia, istoe, da capaci-
dade dirigente do proletariado na fase da revolu\;ao democrati-
co-burguesa. Ha aqui uma diferen\;a de significado entre Grams-
ci e Lenin, porque Gramsci - quando fala de hegemonia - refere-
se par vezes a capacidade dirigente, enquanto outras vezes pre-
tende referir-se simultaneamente a dire\;ao e a domina\;ao. Le-
nin, ao contrario, entende por hegemonia sobretudo a fun\;ao di-
rigente. Q termo "hege onia" aparece em Lenin, pela primeira
~seFi-tQ-de ..janeirJ)_ hno !.I.!lCIO a revo ucijo..:niz

..sl e~eg'lHldo-o"ponto'de ..vista"proletar-io, ..a-hegem.o.nia_p.eI.tenc'e
......il~ate..co.rn.-':!!_<!iqr.:SJ:!~.r.:8.-i~l.~quemse aproveita de tod~
_ ..Q.-c.asi.a't)-para-golpear-ojnimigQ.;_.~r..!erice1lguer~.JL~ll.jas_palavr~~
_s.orrespQ-n.ctem_QL[at.o.s...~.~,..p~£tanto, e 0 lide!j9~.9J6gic..Qda
..2~i-a,..-GFiticando-lhe-qualquer...:riicQ·oseq1i~ncia." 12 Capta-
se claramente 0 elemento da decisao, da conseqiiencia na a\;ao
revolucionaria, como condi\;ao indispensavel a hegemonia.
Sublinho tamb6m que aqui se afirma que, as palavras, devem
corresponder as fatos. Ou seja: deve existir aquela unidade de
teoria e a~ao sobre a qual Lenin insiste, como tambem 0 faz
Gramsci. Sem e~sa unidade de teoria e a\;ao, a hegemonia e im-
possivel, porque ela s6 se da com a plena consciencia te6rica e
cultural da pr6pria a\;ao; com aque!a consciencia que e 0 unico
modo de tamar possive! a coerencia da a\;ao, de emprestar-Ihe
uma perspectiva, superando a imediaticidade empirica.

Portanto, temos aqui a hegemonia entendida nao apenas
como dire~ao politica, mas tambem como dire\;.ao moral, cultu-
ral, ideoJ6gica. 13

10 Ibidem. pp. 43 e ss.

10

II Ibidem. p. 43.
12 V.l. Lenin, Opere complele, ed. cit., 1961, vol. VIII, p. 66.
130 termo ideologia nilo assume em Lenin 0 sentido negativo, de falsa conscien-
cia. que possui em Marx e Engels. indicando antes a consciencia de c1asse.



Ademais, em Duas taticas da social-democracia, ha urn pon-
to iluminador para a compreensao da no~ao leniniana de hege-
monia: a direita da social-democracia expressa 0 temor de que,
se os camponeses entrarem etn massa na luta revolucionaria, a
burguesia se espantani e, em conseqiiencia, retirar-se-a da luta
revolucionaria, com 0 que essa perdera em amplitude. A ampli-
tude da luta revolucionaria e dada, p'ara a direita da social-
democracia, pela presen~a da burguesia. Consiste nisso 0 rebo-
quismo da direita do partido operario russo em rela\(ao a bur-
guesia.

Para Lenin, as coisas se manifestam de modo contnirio:
quanta mais a classe openiria arrasta consigo os camponeses,
tanto mais se ampliam substancialmente - sobretudo numa so-
ciedade tipicamente camponesa, como a russa - as bases sociais
da revoIUl.ao. Por isso, ele diz: "Se nos deixassemos guiar, ainda
que s6 parcialmente, ainda que s6 por urn instante, pela ideia de
que a nossa participacao possa obrigar a burguesia a abandonar
a revolucao, chegariamos com isso a ceder completamente a he-
gemonia da revolu\(ao as classes burguesas." 14

Toda a coloca~ao que encontramos em Lenin quanta a rela-
cao entre revolucao democratica e revolu~ao proletaria e resulta-
do nao de uma teorizacao abstrata, mas algo ligado a urn precise
julgamento hist6rico sobre a Russia e sobre 0 desenvolvimento
do capitalismo na Russia, sabre 0 carater que a revolucao demo-
cratico-burguesa assume naquele pais. Veja-se, por exemplo, a
discussao sobre a participacao ou nlio dos social-democratas
num governo democratico-burgues ao lade de for\(as burguesas.
A direita social-democrata ,e contraria a tal hip6tese: a social-
democracia nlio deve assuniir a responsabilidade de dirigir a re-
voluClio e, alem do mais, em colabora\(ao com for\(as democniti-
co-burguesas. Lenin tern opinHio oposta: pode ser possivel, utH e
necessaria a participacao de social-democratas no governo junto
com forcas democratico-burguesas, a depender de certas condi-
coes programaticas, da autonomia da social-democracia, do
controle do partido sobre a atuacao dos ministros social-
democratas, com 0 objetivo de consolidar os resultados da revo-
lucao e melhor defende-los. Ou seja: deve-se atuar nao apenas
"por baixo", mas tambem "pelo alto"; "por baixo" sempre,
"pelo alto" quando e possivel. Lenin diz que a tese segundo a

qual deve-se atuar apenas "p~r baixo" e uma tese anarquista.
Ele mostra como ja Engels a considerava desse modo e a recusava.
A direita social-democrata se apoia na autoridade de Plekhanov,
o qual afirma que - durante a revolu~lio de 1848 na Alemanha-
Marx jamais disse que os comunistas' deviam participar no go-
verno ao lade de for\(as democnitico-burguesas. Lenin, em res-
posta, pratica uma analise concrefa das situacoes hist6ricas: da
situacao da Alemanha em 1848 e da situa~ao historica concreta
da Russia em 1905. E desenvolve as seguintes observacoes: Marx
se refere a uma situa\(ao na qual a revolUl;ao burguesa chegou ao
seu apogeu e foi derrotada; refere-se a uma situac;ao na qual a
classe operaria esta pouco organizada, situada a reboque da bur-
guesia e nlio desfrutou de autonomia nem politica nem organiza-
tiva. Portanto, para Marx, a tarefa principal consiste em con·
quistar a autonomia poHtica do proletariado, em dar-Ihe uma
organiza\(ao independente. Por isso, ele nao podia de modo al-
gum colocar a questao da participac;iio no governo. A situac;iio
russa, ao contrario, e diferente: a revolucao russa esta em ascen-
sao (ele escreve em 1905) e 0 proletariado e a parte mais ativa na
luta revolucionaria. 0 proletariado ja tern uma organizac;ao sua,
ainda que debil: a social-democracia russa. Portanto, coloca-se 0

problema' de fazer avanc;ar a revolu~ao e de consolidar seus re-
sultados, 0 que pode tornar possivel, em determinada situa~ao,
inclusive a participac1io no governo. Ele diz: "0 Avante! [ 0 jor-
nal dos bolcheviques) fundamentou suaafirma~ao [favodvel a
uma eventual participa\(ao no governo] mediante a analise da si-
tuaciio real"; IS e, para Lenin, e esse 0 metodo correto. Ele sem-
pre repete que "a analise concreta da situac;ao concreta e a alma
viva, a essencia do marxismo". Nao ha marxismo fora dessa ca-
pacidade de captar a concreticidade historica.

Lenin observa: "Marx niio conhecia essa nossa situac;ao e
nao podia se referir a ela; portanto, nossa analise nao pode ser
nem ratificada nem desmentida tao-somente por meio das cita-
coes de Marx; mas Plekhanov niio diz uma so palavra sobre as
condiGoes concretas". 16 Nao basta citar Marx; e precise analisar
as diferenGas entre aquela situa\(iio e a nossa situac;iio especifica,
para ver os elementos novos que devemos introduzir na coloca-
Gao de Marx. E e precisamente isso que Plekhiinov nao faz. Ele

14 V.l. Le~in, Opere compkte, ed. cit., vol. IX, p. 84.
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15 VJ. Lenin, Opere complete, ed. cit., vol. VIII, p. 354.
16 Ihidem, pp. 354 e 55.



nao dizsequer uma palavra sobre a condi<;:aoconcreta; ora, e pre-
cisamente del a que se deve falar. Marx nada nos diz, nem contra
nem a favor; por isso, temos de usar nossa cabe<;:a.Com efeito,
Lenin fala da necessidade de urn des.envolvimento autonomo do
marxismo na Russia, tendo em vista a originalidade da situa<;:ao
russa; reage com vivacidade contra os que afirmam que os so-
cial-democratas russos; devem se apoiar na autoridade de Marx
para enfrentar os problemas da Russia. Ele responde: nao, nos
usamos os metodos do marxismo para compreender a situa<;:ao
russa, mas nao nos prendemos necessariamente as formula<;:oes
de Marx, que sao ligadas a outras situa<;:oeshistoricas. A preocu-
paCiio de Lenin, portanto, e analisar a situa<;:aoconcreta, e deter-
minar a especificidade historica.

II. PRESSUPOSTOS DO CONCEITO
DE HEGEMONIA EM L~NIN

Devemos agora examinar quais sao a base e os pressupostos
do conceito de hegemonia em Lenin. OlJ seja: que analise da so-
ciedade russa e do desenvolvimento do capitalismo na Russia 0

conceito de hegemonia Ihe permite fundamentar, nao de modo
abstrato, mas na investiga<;:aocon creta da especificidade hist6ri-
ca da Russia.

Lenin ingressa no movimento operario antes da constitui-
Cao do Partido Openirio Social-Democrata Russo, em torno de
1892-1893. Tinha entao pouco mais de vinte anos e naquele mo-
mento, em plena luta contra os populistas (narodniki), Plekha-
nov era a figura mais autorizada entre os marxistas russos. A po-
siC;aodos populistas, ainda que de modo muito esquematico e
sumario, pode ser assim definida: nao existe na Russia urn espa-
C;Oadequado para urn desenvolvimento efetivo do capitalismo.
Com efeito, predomina na Russia a economia agricola; e a utili-
za<;:aoda propriedade rural e condicionada, por urn lado, pela
grande propr~edade fundiaria dos nobres e, por outro, pela obt-
china, ou seja, pela comunidade camponesa, na qual predomina
a propriedade comum dos camponeses sobre a terra e uma espe-
cie de relativa autarquia economica da aldeia. Tendo em vista os
limites que a propriedade com urn coloca it propriedade privada
da terra, ela impede, por urn lado, 0 desenvolvimento do capita-
lismo e, por outro, serve de base para a passagem direta da ex-
plorac;ao coletiva ao socialismo. Na concepc;ao dos populistas, a
obtchina. a comunidade rural, facilitara na Russia a passagem ao
socialismo, sem que essa deva se processar atraves do capitalis-
mo. 0 capitalismo seria, portanto, para os populistas, urn desvio
do desenvolvimento natural da Russia e, como tal, deve ser com-
batido e recha<;:ado. Sao os camponeses os protagonistas da
transformac;ao social; cabe aos intelectuais, it intelligentsia, escla-
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