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O ESTADO E A REVOLUÇÃO

Introdução

Nas seções anteriores examinamos a organização das sociedades, ou, em termos 
marxistas, das formações sociais, ao longo da história, e de como a interrelação 
dos  elementos  destas  estruturas  sociais,  associada  ao  processo  da  luta  de 
classes  são  responsáveis  pela  produção  de  mudanças  no  interior  de  cada 
formação, conduzindo ao aparecimento de uma nova formação social.

Mas existe um elemento, uma instituição social cuja estrutura e papel ainda não 
foram discutidos. Nesta seção examinaremos as teorias e os conceitos produzidos 
sobre o Estado.

Teorias e classes sociais

Discutir  e  chegar  a  conclusões  sobre  a  origem dos  fenômenos  é  essencial  à 
análise científica, porque possibilita a explicação da causa do fenômeno. No que 
diz  respeito  às  idéias,  geralmente  há  mais  do  que  uma  teoria  (um  conjunto 
organizado  de  idéias)  para  explicar  fenômenos  importantes.  Como  vimos 
anteriormente, as idéias têm a sua origem na base real ou material da sociedade, 
de tal forma que não seria nenhuma surpresa descobrir que as idéias também têm 
forte  ligação com a posição das pessoas no sistema material  de produção na 
sociedade.  Essa  relação  das  idéias  e,  portanto,  da  ideologia  (um  conjunto 
organizado de idéias que expressa os interesses de determinado grupo social, 
especialmente classes sociais) com a posição do indivíduo no sistema material de 
produção leva à conclusão de que determinadas teorias são fortemente vinculadas 
a determinadas classes sociais.

Portanto, é sempre possível vislumbrar nas teorias pontos de vista que servem 
aos interesses de determinada classe social,  mesmo que a teoria em questão 
forneça uma explicação lógica do tema sob investigação e, à primeira vista, possa 
parecer  isenta.  Com as  teorias  sobre  o  Estado  não  é  diferente.  Nesta  seção 
compararemos  as  teorias  não  marxistas,  ou  seja,  burguesas,  com  a  teoria 
marxista. Investigaremos dois aspectos importantes acerca do Estado: (1) a sua 
origem e (2) a sua função.

Teorias da origem do Estado 

A teoria burguesa
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As teorias burguesas sobre as  origens do Estado podem ser divididas em duas 
variantes. Segundo uma delas, muito popular, sempre houve a instituição social do 
Estado, enquanto, de acordo com a segunda, o Estado é presente apenas em 
“sociedades complexas”.

Apesar  da  aparente  diferença,  a  primeira versão e a segunda têm algo  muito 
importante em comum: o Estado é uma necessidade por causa de características 
gerais da sociedade. Enquanto, na primeira, o Estado é necessário para controlar 
e regulamentar o comportamento social de todos os habitantes, na segunda, este 
controle  só  se  torna  necessário  depois  de  a  sociedade  alcançar  um  grau 
específico, em número e densidade, de relações entre os habitantes. Em ambos 
os cenários, a sociedade é vista como algo coeso, sem divisões fundamentais.

A respeito da  função, embora haja diferenças neste quesito também, mais uma 
vez não são significantes. A idéia mais difundida é a de que o Estado representa 
os  interesses de todo mundo –  a  sociedade inteira.  Ele  existe  para  chegar  a 
soluções que levem em conta os interesses da população como um todo, o que 
pressupõe,  evidentemente,  que  não  haja  nenhum  conflito  de  interesse 
fundamental entre as pessoas. Isso corresponde à idéia da sociedade unida.

Outra teoria da função afirma que o Estado não representa a sociedade inteira, 
mas é necessário para evitar o caos social gerado pelas diferenças de interesses 
sociais. O significado de “diferenças de interesses sociais” é interpretado à luz da 
teoria reacionária que pressupõe que o povo é selvagem, isto é,  ele tem uma 
camada  fina  de  “civilização”  que  pode  desaparecer  a  qualquer  momento  por 
motivos imprevisíveis e triviais, assim gerando a desordem social. Na realidade, 
percebe-se que este pensamento também se baseia na idéia do bem estar geral, 
porque o controle da maioria “ignorante e inculta” pela minoria “desenvolvida e 
inteligente“, de acordo com as suas normas, supostamente funciona em beneficio 
de todo mundo, já que, se não for assim, a massa selvagem criaria problemas 
para si mesma.

Então, segundo a teoria burguesa, as principais características do Estado são as 
de garantir o bem estar de todos e a ordem numa sociedade que deve sempre se 
apresentar de forma unida e não conflituosa. 

A teoria marxista

O pensamento marxista sobre esta questão é incisivamente diferente. A respeito 
da  função, Marx e Engels, no  Manifesto do Partido Comunista, afirmam que “o 
governo do Estado moderno não é mais do que uma junta que administra  os 
negócios comuns de toda a classe burguesa”.

Sobre sua  origem, Engels escreveu, em  A Origem da Família,  da Propriedade  
Privada e do Estado:
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“… um produto  da sociedade,  quando esta  chega a  um determinado grau de 
desenvolvimento;  é  a  confissão  de  que  essa  sociedade  se  enredou  numa 
irremediável  contradição  com  ela  própria  e  está  dividida  por  antagonismos 
irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, 
essas  classes  com  interesses  econômicos  colidentes  não  se  devorem  e  não 
consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 
aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-
lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder,  nascido da sociedade, mas posto 
acima dela e distanciando-se cada vez mais, é o Estado”.

Como fica evidente, segundo esta abordagem, o Estado surge como o resultado 
do  aparecimento  de  classes  sociais,  e,  portanto,  não  é  uma  instituição  que 
“sempre existiu” e tampouco representa o interesse geral da sociedade. A ordem 
imposta pelo Estado contemporâneo, por exemplo, é bem específica. É a ordem 
da  classe  dominante  capitalista  que  exerce  permanente  pressão  contra  os 
interesses da classe operária:

“O Estado é, pois, um aparelho de domínio; tem ao seu serviço grandes grupos 
de  pessoas, não raramente armadas, e reclama para  si o exercício exclusivo do 
poder. Em proveito de quem é que o Estado cobra impostos? A serviço de quem 
recruta soldados, forma polícias e exerce poder e domínio?
O Estado  não  é  um fenômeno  natural.  […]  não  existiu  sempre.  Os  primeiros 
homens passavam bem sem ele. Podiam impedir qualquer transgressão da ordem 
existente na comunidade primitiva sem terem de recorrer a um Estado. Somente 
numa certa etapa do desenvolvimento econômico, quando a sociedade humana 
se encontrou, pela primeira vez, dividida em classes, é que se tornou possível e 
necessário um instrumento especialmente destinado a reprimir os explorados. A 
apropriação pela classe dominante de uma  parte dos valores criados pela classe 
trabalhadora só  é  possível  se  aquele  for  capaz  de  obrigar  os  trabalhadores  a 
produzirem  para  ela.  O  Estado  torna-se,  assim,  uma  necessidade. A  classe 
dominante – tanto os escravistas como os senhores feudais ou os capitalistas – 
precisa do Estado para garantir o seu domínio econômico, isto é, o seu sistema de 
apropriação de mais-valia, o seu domínio sobre o trabalho não remunerado, o seu 
sistema de exploração do homem pelo homem.
Precisa, portanto, de um aparelho que lhe permita, pelos mais diversos meios – 
inclusive o da coação física, assegurar a aplicação das regras jurídicas e morais 
respeitantes à manutenção da sua «ordem». A repressão que se abate sobre a 
classe dominada (escravos, camponeses servos, operários e outros assalariados), 
quando  esta  tenta  sacudir  o  jugo  econômico  da  classe  dominante,  traduz  a 
verdadeira essência do Estado nas sociedades de classes antagônicas.
O Estado nasceu, pois, das lutas de classes e constitui o aparelho que assegura o 
domínio de uma classe sobre outra (ou outras). Isto significa que o Estado não é 
eterno, uma vez que já houve uma época em que ainda não existia. Veremos mais 
adiante que também não existirá sempre.
O Estado na Antiguidade era, sobretudo, o aparelho utilizado pelos senhores de 
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escravos para reprimir estes; o Estado  medieval era sobretudo o aparelho que os 
senhores feudais tinham nas mãos para reprimir os camponeses e manter a sua 
exploração;  o  Estado burguês é sobretudo o aparelho usado pelos  capitalistas 
para reprimir e manter a exploração dos operários e outros assalariados.
Sendo assim, o Estado tem necessariamente de adquirir uma certa autonomia, 
que pode ser maior ou menor. É que ele tem de estar em condições de contrariar  
os  interesses  deste  ou  daquele  membro  da  classe  dominante  que  lese  os 
interesses  de toda  a  classe.  Durante  o  período  da Guerra  Fria,  por  exemplo, 
alguns Estados capitalistas desenvolvidos embargaram certas trocas comerciais 
com os países socialistas, o que causou sérios prejuízos a alguns monopólios 
gigantescos — mas esse embargo correspondia à orientação política global do 
imperialismo nessa altura. O fato de o Estado atuar, por vezes, contra membros 
isolados da classe dominante de forma muito dura dá origem, frequentemente, à 
ilusão de que esse mesmo Estado é «objetivo» na sua atuação.  A verdade é 
apenas que o Estado burguês impõe os interesses objetivos e a longo prazo da 
burguesia até mesmo a este ou aquele capitalista. O Estado unifica assim, de 
certo modo, os interesses divergentes, e por vezes contraditórios, de cada um dos 
membros da classe dominante.”1

Lênin e a democracia proletária

Ao  retomar  integralmente  a  idéia  de  Marx  segundo  a  qual  o  Estado  é  uma 
máquina  para  o  exercício  do  poder,  Lênin  afirma  que  todo  Estado  é  uma 
ditadura de classe. Assim diz Lênin, em O Estado e a Revolução:

“O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições 
de classe. O Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as 
contradições de classe objetivamente não podem ser conciliadas. E inversamente: 
a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis.
(...) Segundo Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de 
opressão de uma classe por outra, é a criação da ‘ordem’ que legaliza e consolida 
esta opressão moderando o conflito de classes.”2

Partindo da noção de que “todo Estado, quaisquer que sejam suas formas, é uma 
ditadura”, se deduz a seguinte contraposição: a democracia burguesa, mesmo em 
sua forma mais avançada, é uma ditadura da minoria sobre a maioria;  para a 
grande maioria  do povo,  não é uma democracia real,  mas sim uma forma de 
opressão.  Portanto,  é  preciso  opor  à  democracia  burguesa  a  ditadura  do 
proletariado, pois esta é a democracia da maioria e para a maioria, ao mesmo 
tempo em que é a ditadura em cima da minoria capitalista, que deve ser extirpada 
como classe.

1 “O que o Marxismo ensina sobre o Estado” em ABC do Marxismo-Leninismo, Lisboa, Editorial Avante, 
1977, p. 5-7.
2 LÊNIN, V.I.,  O Estado e  a Revolução,  em  Obras  Escolhidas em três  tomos,  Lisboa/Moscou,  Edições 
«Avante!»/Edições Progresso, 1977, t. 2, p. 226.
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Na democracia  proletária,  todas as  liberdades  políticas  antes  propagandeadas 
pela  burguesia  são  transformadas  em realidade.  Por  exemplo,  a  liberdade  de 
imprensa  deixa  de  ser  formal  e  válida  somente  para  os  grandes  veículos  de 
comunicação: ela se torna real porque os trabalhadores passam a ter os recursos 
para exercê-la, que antes não possuíam. A democracia proletária (a “ditadura do 
proletariado”)  realiza  e  dá  substância  às  liberdades  políticas,  ampliando 
enormemente a esfera de todas as liberdades.

Porém, a fim de permitir o trânsito de uma ditadura para outra, ou melhor, de uma 
“democracia” burguesa para a mais avançada das democracias, o socialismo, é 
preciso quebrar o Estado. Não é possível tomar o Estado burguês assim como ele 
está  e  usá-lo  para  os  fins  do  proletariado,  porque  esse  Estado  não  serve  à 
edificação do socialismo,  da  democracia  proletária.  É  um Estado  centralizado, 
burocrático,  policialesco,  por  conseguinte,  deve  ser  quebrado  em todos  esses 
elementos. Lênin retoma integralmente esse conceito de quebrar o Estado, que é 
de Marx, e transforma-o num dos eixos da sua concepção.

Quando surgir, entre as massas, a exemplo da Revolução de 1917, a exigência do 
socialismo e se abrir o caminho para a democracia socialista, tal transformação 
não será indolor, paulatina e, sim, um salto de qualidade, uma profunda crise de 
toda  a  sociedade,  uma ruptura  que  pode  se  dar  por  meio  de  uma  revolução 
armada ou mesmo de caminhos pacíficos, conforme já se verificou em diversos 
momentos  históricos.  Para  Lênin,  neste  momento,  o  elemento  decisivo  e 
realmente  mais  indispensável  é  a  capacidade  dirigente  da  classe  operária. 
Segundo ele, a ditadura do proletariado efetivamente venceu na Rússia porque 
soube combinar dois elementos decisivos: coerção e persuasão. O proletariado 
russo venceu não só o regime dos czares, mas também e, sobretudo, a guerra 
civil financiada pelas potências imperialistas, superando dificuldades nunca vistas 
porque compreendeu suas tarefas  decisivas  naquela  quadra  histórica:  dirigir  e 
organizar, lançando mão da violência necessária para aniquilar de vez o poder 
burguês;  educar  todos  os  trabalhadores  para  construir  o  poder  soviético, 
assentado na democracia proletária.3

Antonio Gramsci: hegemonia e bloco histórico

O dirigente comunista italiano Antonio Gramsci retomou diretamente a concepção 
de ditadura do proletariado como esta aparece em Lênin, identificando nela não só 
uma  profunda  mudança  da  estrutura  econômica  e  política,  mas  também uma 
profunda  revolução  cultural,  uma  transformação  profunda  da  maneira  de 
pensar  dos  homens. Ao  produzir  uma  obra  teórica  marcada  pela  idéia  da 
centralidade  da  política  na  ação  humana  transformadora,  Gramsci  priorizou  a 
análise das superestruturas na sociedade capitalista contemporânea por entender 

3  GRUPPI, Luciano, Tudo começou com Maquiavel – as concepções de Estado em Marx, Engels, Lênin e  
Gramsci, Porto Alegre, L&PM Editores, 1980, pp. 55-66.
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que a grande novidade surgida com o século XX foi a proliferação dos movimentos 
de massa, através do fortalecimento e crescimento dos sindicatos, associações 
corporativas, partidos políticos, etc. Tais “fatos novos” constituiriam um processo 
de “socialização da política”, fator que se, por um lado, teria garantido uma maior  
estabilidade do Estado burguês, por outro, também permitiria a organização da 
resistência a ele.

Gramsci desenvolveu uma nova teorização do Estado, ao estabelecer a diferença 
entre sociedades organizadas nos moldes “orientais” e “ocidentais”. Não se trata 
de conceitos geográficos ou geopolíticos, mas indicadores de diferentes tipos de 
formação econômico-social,  em função da relação existente,  em cada modelo, 
entre a sociedade política, entendida como o conjunto dos aparelhos estatais de 
coerção (os mecanismos pelos quais a classe dominante impõe sua dominação, 
por deter o monopólio da força, tais como o aparato burocrático executivo e as 
forças da repressão policial e militar) e a sociedade civil, formada pelos aparelhos 
privados de hegemonia (os organismos sociais responsáveis pela formulação e 
circulação das diferentes ideologias, tais como os partidos políticos, os sindicatos, 
a Igreja, as escolas, os meios de comunicação de massa, etc.).

Nas  sociedades  “orientais”,  a  dominação  burguesa  é  exercida  essencialmente 
através  da  violência  policial  controlada  pelo  Estado.  Na  sociedade  “ocidental”, 
surgida com o pleno desenvolvimento das relações capitalistas na Europa e nos 
Estados Unidos, na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, 
transformações sociais de vulto decorrentes do acirramento da luta de classes, 
tais  como a  formação de  grandes sindicatos  e  partidos  políticos  de  massa,  a 
conquista  do  sufrágio  universal,  etc,  obrigaram  a  classe  dominante  a  tentar 
exercer  seu  domínio  não  apenas  através  da  coerção,  mas  buscando  o 
consentimento de parcelas significativas dos dominados, por meio da hegemonia, 
para o que os aparelhos hegemônicos privados citados anteriormente passaram a 
cumprir papel decisivo.

Para Gramsci, o Estado é “todo o complexo de atividades práticas e teóricas com 
as quais a classe dirigente justifica e mantém não só seu domínio, mas consegue 
obter o  consentimento ativo dos governados”4. A dominação política não é vista 
apenas como coerção verticalizada por parte dos aparelhos de poder, numa via de 
mão única, mas como uma relação difundida pelo conjunto da sociedade civil, pela 
qual  os  dominados  não  aparecem  como  meros  agentes  passivos,  pois,  em 
diversos momentos, assumem como sua a ideologia dominante ou, pelo contrário, 
organizam resistência e oposição a ela. Sendo assim, os aparelhos privados de 
hegemonia não podem ser identificados apenas como reprodutores do discurso 
dominante, pois em seu seio dá-se, mesmo que em escala reduzida, a mesma luta 
ideológica que se trava no conjunto da sociedade.

4 GRAMSCI, Antonio,  Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1991, 8ª edição, p. 87.
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O Estado  é,  portanto,  o  espaço onde se  concentra,  na  forma mais  avançada 
possível nas sociedades ocidentais, a luta de classes. É o lugar da administração 
dos  conflitos  entre  as  frações  da  classe  dominante  e  dos  embates  entre  os 
interesses do grupo dominante e os dos dominados, os quais, através dos seus 
organismos privados de hegemonia, exercem algum tipo de pressão ou influência 
junto ao poder e/ou resistem à dominação.

Nas  sociedades  ocidentais,  a  proposta  de  luta  pela  destruição  do  sistema 
capitalista e pela conquista do poder de Estado por parte dos trabalhadores não 
se concretizaria se pensada apenas do ponto de vista da tomada do poder como 
uma  brusca  e  explosiva  guerra  de  movimento  (o  assalto  ao  poder),  pois  a 
sociedade civil transformou-se em uma estrutura complexa e mais resistente às 
crises, e as superestruturas passaram a funcionar como o sistema de trincheiras 
utilizado nas guerras modernas. Nesse caso, nem as tropas atacantes, por causa 
da crise,  organizam-se rapidamente  no tempo e no espaço,  nem os atacados 
sentem-se  desmoralizados  o  suficiente  para  abandonarem suas  defesas,  nem 
perdem de imediato a confiança em sua força, já que o elemento surpresa, do 
tempo acelerado, não aparece de acordo com o que imaginavam os estrategistas 
da guerra de movimento.

Seria, então, necessária uma prolongada guerra de posições, pela qual o partido 
revolucionário buscasse exercer a hegemonia entre os setores sociais para quem 
a mudança estrutural da sociedade é necessária: os trabalhadores e, em especial, 
a  classe  operária.  O  processo  revolucionário  é  pensado,  desta  feita,  como 
resultante de intensa luta política e ideológica na qual se busca produzir, por meio 
dos  embates  sociais  e  da  ampla  discussão  em  torno  do  projeto  contra-
hegemônico, uma nova visão de mundo a ser abraçada por parcelas cada vez 
maiores da população, visando a construção da sociedade socialista. Trata-se de 
elaborar  uma  nova  concepção  de  mundo  através  de  uma  análise  crítica  e 
consciente da realidade presente e da intervenção ativa na história, para que se 
enfrente  a  concepção  de  mundo  dominante,  imposta  pelos  grupos  sociais 
dominantes.

Na luta hegemônica, o partido revolucionário é, para Gramsci, o organismo social 
responsável  pela organização da ampla reforma intelectual e moral  pretendida, 
pois  configura-se  como  a  primeira  célula  na  qual  se  aglomeram  germes  da 
vontade  coletiva  que  tendem  a  se  tornar  universais  e  totais,  no  sentido  da 
transformação  social  a  ser  conquistada.  O papel  básico  do  partido  operário  é 
contribuir para a elevação da consciência de classe, superando os marcos dos 
interesses  puramente  imediatos,  economicistas,  corporativos,  para  o  nível  da 
visão global da realidade, forjando, desta feita,  uma  vontade coletiva nacional-
popular,  capaz de hegemonizar  um projeto  político  nacional  de  construção da 
sociedade socialista.

Para a construção desta concepção de mundo crítica, coerente e unitária, assume 
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papel decisivo a ação dos intelectuais de novo tipo, conforme propõe Gramsci. Ao 
contrário do intelectual tradicional, um profissional da eloquência e do discurso, a 
exercer  o  monopólio  do  saber  na  sociedade,  o  novo  intelectual,  o  intelectual  
orgânico, deve portar-se como um organizador da vontade coletiva, um construtor 
da  nova  hegemonia,  um  “persuasor  permanente”5,  que  necessita  garantir  sua 
inserção ativa e contínua na vida prática, nos embates sociais, junto às massas. 

Os  intelectuais  de  novo  tipo  funcionam,  pois,  como categoria  orgânica  de um 
grupo social  fundamental,  de  uma classe,  como organizadores da hegemonia, 
sendo responsáveis pela unidade entre teoria e prática na produção do processo 
histórico  real.  O partido  político,  por  conseguinte,  é  o  lugar  por  excelência  da 
atuação dos intelectuais orgânicos, já que a função do partido é, na sua essência, 
diretiva e organizativa, isto é, educativa e intelectual, no sentido de promover a 
grande  tarefa  revolucionária  de  conscientização  das  massas  na  luta  contra  a 
ordem dominante.

Neste processo está em jogo a formação de um bloco histórico no qual as forças 
materiais  (o  “conteúdo”  do  movimento  social)  e  as  ideologias  (a  “forma”)  se 
interagem, já que “as forças materiais não seriam historicamente concebíveis sem 
forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais”6. Na 
luta hegemônica, para a difusão da nova concepção de mundo, é preciso que a 
idéia penetre no povo, torne-se costume, persuasão e fé coletiva. E isto somente 
será possível se, no trabalho incessante para convencer camadas populares cada 
vez  mais  vastas,  os  intelectuais  orgânicos  surgidos  do  seio  dessa  massa 
permaneçam em contato com ela, de modo a garantir a contínua elaboração e 
reelaboração da doutrina coletiva na forma mais aderente e adequada à classe. 
Os sentimentos populares, para Gramsci, não podem ser desprezados: precisam 
ser conhecidos e estudados tal como se apresentam, fornecendo, desta feita, o 
elemento de paixão igualmente necessário à ação política.

Gramsci  diz  não  ser  possível  saber  sem compreender  e,  principalmente,  sem 
sentir  e  estar  apaixonado  pelo  seu  objeto  de  saber.  O  intelectual  orgânico 
apaixona-se pelo motivo maior da sua luta transformadora, identifica-se com as 
paixões elementares do povo, nutre-se delas para que a elaboração científica da 
concepção de mundo revolucionária esteja fincada em bases populares efetivas e 
não se reduza a mero proselitismo ou pedantismo.  É daí que vem a força de 
coesão do bloco histórico, isto é, do conjunto de forças sociais e políticas que, 
através  das  suas  representações  orgânicas  (partidos,  sindicatos,  movimentos), 
conduzirão  o  processo  de  lutas  revolucionárias  na  direção  da  derrubada  do 
capitalismo e da construção do socialismo. Para tal, será necessário estabelecer 
verdadeiramente a relação de representação entre dirigentes e dirigidos, a adesão 
orgânica entre partido e classe social, necessária à formação da vontade coletiva 
que  conduzirá  a  luta  revolucionária  e  o  processo  de  construção  da  nova 

5   GRAMSCI, A., Cadernos do Cárcere – Volume 2, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p. 53.
6   GRAMSCI, A., Cadernos do Cárcere – Volume 1, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999, p. 238.
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hegemonia.

Questões:

a) Qual é a relação entre ideologia e classe social?
b) Qual é a diferença entre a teoria burguesa e a teoria marxista a respeito do  

Estado?
c)  Que  características  comuns  encontramos  no  Estado  no  período  antigo, 

medieval e moderno?
d) Qual é a função do Estado burguês?
e) Como Lênin avaliava a questão do Estado?
f) Segundo Gramsci, como deve se organizar a luta revolucionária contra o Estado 

burguês nas sociedades ditas ocidentais?
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