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RESUMO / PALAVRAS‐CHAVE 
Uma das teses que são consideradas oriundas do cérebro de Gramsci é a teoria da hegemonia do poder. 
Isto acontece devido ao fato do Partido Comunista  Italiano (PCI), durante os anos 20‐30, ter mudado de 
postura após a prisão de Gramsci em 1926, ao seguir a  linha soviética, em contraposição aos escritos do 
então deputado preso. Um fator que gera confusão em relação a Gramsci é o fato de o PCI passar a usar 
suas “Cartas ao Cárcere” como uma forma de justificar a aproximação deste partido, em meados dos anos 
50 com a democracia cristã, algo que  ficou conhecido como “Eurocomunismo”. Gramsci sempre deixou 
claro  que  a  autoria  do  princípio  da  hegemonia,  para  ele,  era  de  Lênin,  pois  este  conseguiu  unificar  a 
fórmula  teoria  e  prática marxistas  como  forma  de  se manter  a  hegemonia  política.  O  objetivo  deste 
trabalho foi verificar se o conceito de “Hegemonia” presente nas obras de Gramsci é oriundo dele próprio 
ou  se  teve  influência direta em Lênin. Para  isso,  foram estudadas as bibliografias de ambos e  livros de 
autores  que  estudaram  cada  um  dos  pensadores  citados.  Esta  análise  se  fundamenta  em  dois  pilares, 
sendo o primeiro a opinião do próprio Gramsci e a  segunda na premissa de que  tanto  Lênin quanto o 
italiano apoiou as alianças entre as diferentes classes sociais de modo a combater o imperialismo em seus 
respectivos  países  e  também  como  forma  de  se  permitir  uma  maior  mobilização  social  da  classe 
trabalhadora  como  um  todo.  Ainda  em  cima  da  questão  da  hegemonia  de  poder,  se  faz  importante 
comentar  algo  Pelo  fato  do  sardo  ser  contemporâneo  do  russo,  pode‐se  dizer  que  ele  se  inspirou  no 
modelo  leninista  para  propor  a  primeira  ideia  de  transformação  social  diferente  da URSS.  É  inegável, 
portanto  dizer  que  os  escritos  de  Gramsci  não  se  basearam  nas  obras  de  Lênin,  mas  soa  exagero 
considerá‐lo um “leninista”. 
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RESUMO 

Uma das teses que são consideradas oriundas do cérebro de Gramsci é a teoria da 
hegemonia do poder. Isto acontece devido ao fato do Partido Comunista Italiano (PCI), 
durante os anos 20-30, ter mudado de postura após a prisão de Gramsci em 1926, ao 
seguir a linha soviética, em contraposição aos escritos do então deputado preso. Um 
fator que gera confusão em relação a Gramsci é o fato de o PCI passar a usar suas 
“Cartas ao Cárcere” como uma forma de justificar a aproximação deste partido, em 
meados dos anos 50 com a democracia cristã, algo que ficou conhecido como 
“Eurocomunismo”. Gramsci sempre deixou claro que a autoria do princípio da 
hegemonia, para ele, era de Lênin, pois este conseguiu unificar a fórmula teoria e 
prática marxistas como forma de se manter a hegemonia política. O objetivo deste 
trabalho foi verificar se o conceito de “Hegemonia” presente nas obras de Gramsci é 
oriundo dele próprio ou se teve influência direta em Lênin. Para isso, foram estudadas 
as bibliografias de ambos e livros de autores que estudaram cada um dos pensadores 
citados. Esta análise se fundamenta em dois pilares, sendo o primeiro a opinião do 
próprio Gramsci e a segunda na premissa de que tanto Lênin quanto o italiano apoiou as 
alianças entre as diferentes classes sociais de modo a combater o imperialismo em seus 
respectivos países e também como forma de se permitir uma maior mobilização social 
da classe trabalhadora como um todo. Ainda em cima da questão da hegemonia de 
poder, se faz importante comentar algo Pelo fato do sardo ser contemporâneo do russo, 
pode-se dizer que ele se inspirou no modelo leninista para propor a primeira ideia de 
transformação social diferente da URSS. É inegável, portanto dizer que os escritos de 
Gramsci não se basearam nas obras de Lênin, mas soa exagero considerá-lo um 
“leninista”. 
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ABSTRACT 

One of the theses that are considered derived from Gramsci's brain is the theory 
of power hegemony. This is due to the fact the Italian Communist Party (PCI), during 
the years 20-30, have changed his stance after Gramsci's imprisonment in 1926, when 
following the Soviet line, as opposed to the writings of the then deputy arrested. One 
factor that causes confusion in relation to Gramsci is that the PCI switch to using your 



"Letters to Prison" as a way to justify the approach of this party in the mid-50s with 
Christian democracy, which became known as " Eurocommunism ". Gramsci always 
made it clear that the authorship of the principle of hegemony, for him, was Lenin, as it 
managed to unify the formula Marxist theory and practice as a way to maintain political 
hegemony. The aim of this study was to determine whether the concept of "hegemony" 
present in the works of Gramsci comes from his own or had a direct influence on Lenin. 
For this, the bibliographies were studied both and book authors who have studied each 
one of those thinkers. This analysis is based on two pillars, the first being the opinion of 
Gramsci and the second on the premise that both Lenin and the Italian supported the 
alliances between different social classes to fight imperialism in their respective 
countries and also as a way to allow greater social mobilization of the working class as 
a whole. Still on the question of hegemony of power, it is important to comment 
something Because the porbeagle being contemporary Russian, can be said that he was 
inspired by the Leninist model to propose the first idea of different social transformation 
of the Soviet Union. It is, therefore say that the writings of Gramsci not based on the 
works of Lenin, but it sounds exaggerated consider it a "Leninist". 
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1- INTRODUÇÃO 

Ao abordar o conceito de Hegemonia, sempre salta à memória o escritor 

socialista e ex-deputado federal italiano preso a mando pessoal de Benito Mussolini, 

Antonio Gramsci, o mais amado e também odiado entre os marxistas ortodoxos. Por 

muito tempo acusado de ser social democrata pelos partidos comunistas tradicionais, foi 

recentemente que ele passou a ser mais lido e respeitado nesses círculos políticos. 

O motivo para isso, talvez, seja o avanço historiográfico acerca de sua vida e 

obra que culminaram na percepção que outro famoso autor da esquerda, Lênin, também 

tratava desta noção (de hegemonia) em seus escritos, entretanto não com uma proposta 

tão acabada como o fez o sardo. 

Pelo fato deste conceito ter se tornado famoso através da publicação dos 

famosos Cadernos do Cárcere de Gramsci, a partir da década de 1930, assim como pela 

melhor elaboração tática do que viria a ser “Hegemonia” a seu ver, pode-se explicar 

porque a epistemologia conceitual deste termo acabou caindo como algo criado pelo ex-

deputado da Itália. 

Em Lênin e também em Gramsci é possível notar alguns conceitos que se 

repetem, mostrando a clara influência do russo para com o italiano. Como prova disso, 

pode-se citar:  



A classe operária como agente principal de busca hegemônica: Lênin, em suas 

obras, deixa claro que o sujeito capaz de conduzir a revolução operária é o proletariado. 

Ele deve ter o papel principal após a libertação dos trabalhadores da exploração 

capitalista. Gramsci não nega este papel, pelo contrário, vai além mostrando que os 

trabalhadores devem ser a futura classe dirigente do Estado após a derrota do modo de 

produção capitalista. 

Organização Intelectual: Para o russo, a vanguarda cerebral da população 

deveria estar organizada no partido bolchevique de maneira a ajudar a massa operária a 

compreender o seu papel na luta de classes. O italiano novamente não diverge, apenas 

completa colocando a necessidade de que os professores, engenheiros, jornalistas (o que 

Gramsci vai denominar de intelectuais orgânicos) se enquadrem e se enxerguem como 

sujeitos fundamentais para a formação de opinião dos trabalhadores. 

Ampliação e apoio de sujeitos oriundos da classe dominante e aristocrática: O 

futuro líder do estado soviético chamava de “opção de classe” as pessoas que, mesmo 

sendo filhas da burguesia, optavam por lutar aos lados dos bolcheviques por um novo 

Estado, diferente daquela Rússia agrária comandada pelo Czar Nicolau II. O dirigente 

comunista italiano não ficou atrás, também deixou claro em muitos de seus artigos no 

Avanti (jornal do Partido Comunista Italiano -PCI- que Gramsci foi editor no final da 

década de 1910) como a aliança com setores avançados da burguesia poderiam ser 

importantes para o crescimento dos comunistas no parlamento, por exemplo. 

Correlação de Forças X Hegemonia: Observar a análise de forças aliadas e 

inimigas presentes antes de se tomar qualquer decisão, seja ela política ou até militar, 

também é mais um ponto de convergência entre ambos os autores. Prova disso foi a 

avaliação leninista de que eram necessárias as alianças dos comunistas com os sociais 

democratas na Alemanha para seu crescimento e influência no parlamento, ação 

realizada na prática pelo PCI na Itália e que culminou, entre outros, com a eleição do 

próprio Gramsci como deputado federal no início dos anos 1920. 

Entretanto, apesar destas grandes semelhanças, alguns autores como Portelli 

(1977) consideram enormes diferenças no conceito de Hegemonia entre os dois autores. 

Para ele, Lênin só fala de Hegemonia quando trata da ditadura do proletariado e da 

necessidade de coerção dos trabalhadores para isso, enquanto Gramsci coloca como 



fatores importantes como o convencimento dos operários sem a necessidade de coerção, 

ou seja, pelo simples convencimento realizado junto à classe proletária. 

Nem todos os que estudam a obra do italiano concordam com essa visão de 

Portelli (1977), Alves (2010), ao avaliar as diferenças nos conceitos de cada um dos 

dois autores coloca: 

Gramsci tenta dar continuidade à noção de hegemonia leninista a 
partir do princípio teórico-prático que, segundo ele, foi a grande 
contribuição de Lênin à filosofia da práxis, na medida em que fez 
progredir a doutrina e a prática política. Deste modo, a consolidação 
de um aparato hegemônico remete à necessidade de unificação entre 
teoria e prática, à formulação de uma nova concepção do mundo. 
(ALVES, 2010, p.4) 

Observando estas duas passagens, é notório observar que não existe uma diretiva 

clara se existe mesmo diferença entre o que vem a ser hegemonia para cada um dos dois 

autores em questão. É possível, ainda, observando alguns fatores históricos, que muitas 

das informações sobre Gramsci, na verdade chegou ao ocidente de maneira “picada”, ou 

seja, deturpada e pela metade como veremos adiante. 

2- A HISTÓRIA DAS CARTAS PELA METADE 

Após ser preso por mais de 10 anos durante o regime fascista liderado por 

Mussolini, o deputado sardo Antonio Gramsci passou a ter suas leituras e escritos 

monitorados pelo regime de exceção italiano, muitas palavras e nomes como “revolução 

proletária”, “União Soviética” ou “Karl Marx” passaram a ser impedidas de serem 

escritas nas cartas que o presidiário político em questão podia mandar para sua família e 

amigos. Para resolver este imbróglio, Gramsci desenvolveu diversos jogos de palavras 

para poder burlar a censura e consequentemente fazer com que suas cartas 

transmitissem o verdadeiro significado político, ideológico e profundo que lhes dera. 

Entretanto, seja pelo medo de colocar ideias que nem sempre estavam de acordo 

com o que a URSS apresentava como verdade absoluta, seja pelo temor para com a vida 

de Gramsci na prisão ou dos próprios destinatários, muitos dos escritos do italiano 

acabaram chegando para serem traduzidos pela metade, ou sabotados ou ainda 

escondidos, dificultando a verdadeira leitura e interpretação de sua mais significativa 

obra. 



O primeiro destinatário que não colocou as cartas em ordem cronológica e não 

as distribuiu de maneira correta foi Palmiro Togliatti. Ele era o principal líder do PCI 

durante o período que Mussolini esteve no poder na Itália, a mesma época na qual 

Gramsci se encontrava preso. Togliatti foi ligado tanto ao serviço secreto russo, a KGB 

como ao Komintern e sua política de reprodução da experiência russa em todos os 

países. 

Nesta época, muitos autores de esquerda já estavam “endemonizados” por 

Moscou tais como Rosa Luxemburgo, Amadeo Bordiga e Léon Trotsky devido aos 

conflitos internos com a direção partidária bolchevique após a morte de Lênin 

(SECCHI, 1967). Falar sobre eles de maneira indireta, como Gramsci fazia nas cartas, 

ou mesmo discordando dos próprios poderia significar que os italianos não estavam 

seguindo a linha dura soviética, deixando toda a seção italiana do PCI sobre risco de 

intervenção da Internacional Comunista.  

Desta forma, ao tomar conhecimento dos “Cadernos do Cárcere”, obra máxima 

escrita por Gramsci no período em que ficou preso, Togliatti, juntamente com a direção 

do PCI, preferiu deixá-los guardados por 10 anos, tornando o público, ainda de forma 

censurada, em 1947 (HARMAN, 1978), cerca de 10 anos após a morte do líder 

comunista sardo e somente as partes que lhes interessavam. 

Este medo descabido da URSS acabou por levar a diversas interpretações que 

até hoje perduram sobre a obra gramsciana, em especial à fama de “social democrata” 

que o italiano passou a carregar a partir da década de 1950, após o PCI (ainda sob a 

direção de Togliatti), alinhado à linha revisionista de Kruschev, começar a usar os 

escritos de Gramsci e algumas de suas críticas (sem contexto) ao período liderado por 

Stálin como uma forma de justificar a aproximação deste partido, em meados dos anos 

50 com a democracia cristã, algo que ficou conhecido como “Eurocomunismo”.  

3- QUEM É O DONO DA IDEIA DE HEGEMONIA? 

Gramsci sempre deixou claro que a autoria do princípio da hegemonia, para ele, 

era de Lênin, pois este conseguiu pela primeira vez unificar a fórmula teoria e prática 

marxistas como forma de se manter a hegemonia política. (GRAMSCI, 1978). 

Observar a diferença entre a definição e a prática desta concepção de hegemonia 

em Lênin é fundamental, pois ele não escreveu isto de forma clara. Entretanto, a 



definição leninista de ditadura do proletariado sendo analisada em cima de todas as 

especificidades da Rússia (LÊNIN, 1981) foi a força motriz aos escritos de Gramsci no 

final da década de 10. 

  Esta análise se fundamenta em dois pilares, sendo o primeiro a opinião do 

próprio Gramsci e a segunda a premissa de que tanto Lênin quanto o sardo apoiaram as 

alianças entre as diferentes classes sociais de modo a combater o imperialismo em seus 

respectivos países (Rússia e Itália) e também como forma de se permitir uma maior 

mobilização social da classe trabalhadora como um todo em outros territórios 

(GRAMSCI, 1978; LÊNIN, 1920), como pôde ser visto, por exemplo, nas opiniões de 

ambos sobre o sectarismo político dos comunistas liderados por Rosa Luxemburgo na 

Alemanha. Isto é importante de se compreender, pois foi também com alianças entre 

diversas classes sociais que se tornou possível a tomada de poder em Moscou e 

consequentemente toda a Revolução Soviética. 

Ainda em cima da questão da hegemonia de poder, se faz importante comentar 

algo que talvez seja um dos pontos mais polêmicos entre ambos: a questão e a função 

do Partido Comunista como um todo. 

Para Lênin, e também para outros teóricos como João Amazonas (no Brasil) ou 

Enver Hoxha (na Albânia) marxistas ligados a concepções marxistas tradicionais 

posteriores a ele, o Partido (Comunista) deve ser o sujeito prioritário da mudança social, 

o órgão de mudança responsável pela transformação e organização do proletariado em 

busca de uma perspectiva revolucionária buscando, desta forma, hegemonizar todas as 

instâncias de decisão e representação dos trabalhadores. (ARRUDA, 2000; STÁLIN, 

1990)  

Gramsci (1978), neste ponto, apoia-se na definição leninista de partido e vai 

além, sem questionar o tipo de organização apresentado por Lênin. Para ele, o partido 

deve ter uma função muito mais de educador das massas, ou seja, o moderno príncipe 

de Maquiavel, só que ao invés do Príncipe ser uma pessoa, este seria formado pelos 

trabalhadores, os verdadeiros sujeitos do processo mudancista revolucionário, o partido 

passaria então a ser uma escola para se forjar novos quadros capazes de mobilizarem o 

proletariado em busca de um viés de mudança efetiva, a transformação da sociedade 

(GRAMSCI & BORDIGA, 1973). 



Muitos tomam esta afirmação gramsciana do Partido Príncipe como uma 

negação da definição apresentada por Lênin. Porém, o que muitos não observam é que a 

definição de Gramsci não diverge da definição leninista, mas apenas a complementa, 

como veremos a seguir. 

Antes mesmo da vitória bolchevique, Lênin já havia colocado que uma 

agremiação operária tinha o dever de vencer a ideia sindical, ou seja, de que partido e 

sindicato eram coisas diferentes e que os trabalhadores iriam entender e superar esta 

ideia a medida que se conscientizasse dentro do partido de novo tipo, ou seja, este local 

(e suas vivências) teria papel fundamental na sua formação política e também como 

indivíduo  (COUTINHO, 1992). 

Gramsci não tem nenhuma divergência de opinião com Lênin sobre a existência, 

função e lógica do partido comunista. Para ele, uma agremiação operária, deveria ter 

tanto lideranças de áreas urbanas mais desenvolvidas como também a participação dos 

trabalhadores do campo. O partido príncipe, então, não iria somente criar uma 

identificação entre a classe explorada, mas gerar nela uma vontade essencial de 

mudança e de se tornar o centro do poder, algo improvável no regime capitalista 

(GRAMSCI, 1978). 

Talvez, o grande avanço da obra gramsciana seja enxergar além da obra leninista 

em um ponto essencial: Lênin coloca o partido como o sujeito mais importante da 

sociedade política, já Gramsci vislumbra que este deve ir além disso, participando de 

fato e de perto da sociedade civil. Isso para o italiano é fundamental, pois é exatamente 

neste fator que o partido comunista deve conquistar a dita hegemonia. 

Para ele, do contrário (ao não participar de maneira ativa da vida social dos 

trabalhadores) não se terá o apoio social necessário à aplicabilidade das mudanças 

radicais propostas, ou seja, hegemonizar para transformar não só os meios de produção, 

mas principalmente a consciência da sociedade, o principal entrave das transformações 

realmente propostas pelos comunistas (GRAMSCI, 1981). 

Para colocar em prática estes avanços apresentados por ele à teoria leninista, 

Gramsci propõe a fundação e organização das comissões de fábrica. Este é outro fator 

importante a ser abordado. Aqui também ocorre grave confusão relacionada à definição 

destas comissões, pois muitos marxistas mais dogmáticos consideram uma traição à 



obra socialista, observando apenas o texto, sem se concentrar em explorar seu contexto 

e suas entrelinhas. 

A ideia de Gramsci era conseguir aglomerar os trabalhadores em uma 

organização que não os representasse somente de modo a lutar por seus direitos 

trabalhistas, como os sindicatos faziam por exemplo. Sua proposta era, a partir destas 

comissões, fazer com que os “socialistas” tivessem como levar seu discurso de forma 

hegemônica às massas trabalhadoras, mas não somente a essas, mas a toda sociedade 

civil, pois Gramsci compreendia que este era o verdadeiro sujeito revolucionário e os 

verdadeiros motores de transformação da sociedade (GRAMSCI & BORDIGA, 1973). 

Ainda para Gramsci, quando o proletariado (guiado pelos intelectuais orgânicos) 

conseguisse a hegemonia de classe, carregando para si as bandeiras de todas as classes 

que estivessem unidas a ela com o objetivo de transformar algo que estivesse 

incomodando a todos, haveria de fato a manifestação de uma necessária ruptura 

econômica, a transformação do sistema capitalista em outro sistema, o socialista 

(GRAMSCI & BORDIGA, 1973). 

Nas Teses de Lyon, de 1926, pouco antes de sua prisão, Gramsci deixa isso 

claro, inclusive mostrando que para hegemonizar o pensamento da sociedade civil 

poderiam ser necessárias alianças com setores progressistas da socialdemocracia. Para 

ele, mais do que uma forma de acúmulo de forças para a busca pela revolução socialista, 

esta era uma forma interessante de desmascarar aqueles setores junto aos trabalhadores 

e a toda sociedade, mostrando quem deveras defendia os interesses do proletariado e 

quem estava apenas pensando em si e na defesa do sistema vigente.  

Nos Cadernos do Cárcere, Gramsci amplia ainda mais esta definição de 

Hegemonia por observar que as classes dominantes já a utilizam para se manter no 

poder, pois a direção que a cultura, a educação e mesmo a moral social podem levar, 

influencia toda a sociedade.  

Cabe ressaltar ainda, que para Gramsci, a hegemonia de uma determinada classe, 

nada mais é do que dominar as demais através de todos os campos, especialmente pela 

influência cultural e educacional: duas formas simples, não violentas, mas que entram 

no subconsciente e se fixam. Não quer dizer, claro, que o italiano, ao colocar estes 

pontos, seja um pacifista ou algo do tipo. 



Estas ideias de Gramsci não divergem nem um pouco do que foi feito no período 

de Lênin à frente da Revolução de Outubro de 1917 e, logo após, na Construção da 

URSS. Ao propor uma cultura revolucionária, uma educação revolucionária, nada mais 

se propõe do que contraporem, no campo das ideias os valores czaristas então presentes 

na sociedade russa (TROTSKY, 1985).  

Como estas ações soviéticas foram feitas antes dos escritos de Gramsci, durante 

seu período na prisão, podemos perceber uma clara influência dos acontecidos na 

Rússia Revolucionária com a ideia hegemônica gramsciana, sem necessariamente 

querer dizer que suas obras tenham sido lidas em Moscou, podem ambos ter convergido 

seu pensamento tendo em vista uma análise conjuntural coincidente. 

Por mais que não se possa afirmar que estes fatos tenham influenciado 

diretamente os escritos do sardo, podemos dizer, pelo menos, que tenha ocorrido uma 

grande coincidência do campo das ideias entre Lênin e o italiano. 

Ora, a hegemonia das classes sociais não fora conseguida pelos bolcheviques na 

Rússia pré-soviética? Onde então mora a diferença de Hegemonia entre Gramsci e 

Lênin? 

Talvez, neste ponto de vista, ocorra realmente a grande diferença entre o 

pensamento de ambos: em Lênin, a transformação precisa ser dirigida pelo Partido de 

Novo Tipo, do contrário não ocorre a transformação social revolucionária, mas somente 

uma reforma do modo de produção capitalista (LÊNIN,1983). 

Já pra Gramsci, o bloco hegemônico é capaz de lutar por transformações sociais, 

sem necessariamente ser dirigido pelos comunistas, mas pela classe social realmente 

comprometida com a mudança econômica: os explorados; desde que haja a influência 

dos intelectuais orgânicos marxistas, exatamente o papel do Partido Comunista (PC), 

como educador e condutor da massa (GRAMSCI, 1978).  

Possivelmente, este seja o ponto onde ocorra maior acusação de socialdemocrata 

a Gramsci, já que, pelo fato dele não colocar o PC como o único capaz de levar os 

explorados a uma real transformação social, por sua vez nega a tarefa de partido 

revolucionário levando-o a partido educador e o bloco hegemônico como o sujeito 

principal capaz de levar realmente a transformação da sociedade. 



Não se pode negar também que a ideia de Gramsci não serve apenas aos 

“socialistas revolucionários”, já que caso o bloco hegemônico não tenha a orientação 

intelectual necessária a se buscar a transformação social, pode servir de pretexto para a 

classe dominante se manter no poder, utilizando os mesmos métodos propostos por 

Gramsci como forma de hegemonizar o pensamento e a sociedade, dificultando, 

portanto, através desta supremacia, qualquer tentativa de mudança no “status quo”. 

Porém, a análise de Gramsci não pode ser considerada de cunho 

socialdemocrata, pois, ao contrário de Kautsky, que tinha uma posição centrista de 

colaboração com o estado capitalista (LÊNIN, 1918), o italiano pregava e defendia a 

ruptura com o Estado burguês, só discordava do método, já que para ele (GRAMSCI, 

1978), podiam existir diversas formas de se colocar o proletariado como verdadeiro 

sujeito responsável por si, sem, necessariamente, seguir o método soviético como 

verdade absoluta. 

Ao apresentar esta nova maneira de proposta revolucionária, talvez Gramsci 

tenha sido o primeiro marxista a discordar do método soviético de revolução, o que 

ajuda a explicar o seu consequente “endiabramento” na URSS dos anos 1930 a 1950. 

4- CONCLUSÕES 

Para finalizar, cabe responder a pergunta mais presente dentro dos que estudam 

os escritos gramscianos: era Gramsci um Leninista, ou Lênin um Gramsciano? 

Certamente, a melhor resposta, por Gramsci ser contemporâneo da maior parte dos 

escritos de Lênin, seja dizer que o italiano se inspirou no modelo leninista para propor a 

primeira ideia de transformação social de forma diferente da proposta na Rússia, sem, 

no entanto discordar da maneira soviética.  

Considerar Antonio Gramsci como um leninista soa como exagero, mas negar 

que todo o seu conceito de hegemonia não é baseada nos escritos de Lênin, é, no 

mínimo, uma inverdade. 
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