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CADERNO DE DEBATE MARXISTA

Apresentamos uma série de Cadernos de Debate Marxista. Neles estão compilados diversos 
artigos, polêmicas e documentos destinados a esclarecer pontos programáticos, teóricos e a partir 
dai desenvolver uma posição marxista sobre pontos chaves, em luta contra o revisionismo.

O Caderno de Debate Marxista Nº 3, tem como título A luta contra o revisionismo no marxismo: 
sobre a farsa stalinista de “convergências e divergências entre Gramsci e Trotsky”. 

Com uma escola de falsificações, se procura não deixar pedra sobre pedra do legado da IV Inter-
nacional e fechar o caminho do trotskismo aos operários de vanguarda e à juventude rebelde. Por 
isso editamos aqui duas polêmicas que foram feitas em fevereiro de 2003 contra o revisionismo no 
marxismo e a tentativa de destruir o trotskismo e seu programa, inventando que esse teria conver-
gências com Gramsci. Publicado originalmente no Boletim de Informações Operárias Internacionais, 
Segunda Época, Nº4.

Publicamos uma polêmica com o Partido de Trabalhadores Socialistas (PTS) de Argentina, 
que hoje é um dos principais partidos que integram a Frente de Esquerda e dos Trabalhado-
res (FIT, em suas siglas em espanhol), elaborada no ano 2003 sob o título:  “A direção do PTS 
atrás dos passos de Gramsci... Se abraça ao “legado teórico e programática” do stalinismo.” (Pági-
nas 3-8)

Como parte dessa luta contra o revisionismo no marxismo também publicamos uma polêmica con-
tra o Partido Comunista chileno, quem, como não podia ser de outra maneira, abraçou e defendeu o 
programa e a “teoria” de Gramsci e do stalinismo da década de 30. (Páginas 9-19)

Demonstramos aqui que não tem nenhuma “convergência” entre Trotsky e Gramsci, pois esse 
último foi um fiel militante stalinista da burocracia soviética e Trotsky foi quem encabeçou a continui-
dade do bolchevismo e a fundação da IV Internacional. Entre eles tem um rio de sangue e traições 
por parte do stalinismo e de Gramsci que era uma ala deste.

Os stalinistas, entregaram Cuba ao imperialismo, e como ontem no começo do século XXI ten-
tavam lavar a roupa suja da entrega de China e da URSS sobre os hombros dos renegados do 
trotskismo, hoje se vestiram de Gramscianos... e com eles, também o fizeram as burguesias nativas 
latino-americanas que expropriaram o combate antiimperialista das massas em todo o continente.

Fora as mãos do trotskismo e da IV Internacional do stalinismo e seus 
falsificadores!

 
Equipe Editorial CORJA-FLTI

E-mail: croja.flti@gmail.com / Site: flti-ci.org / Facebook: Luta Pela Base - Croja/FLTI
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Sobre a farsa stalinista de “convergências e divergências entre Gramsci e Trotsky”

Para tentar demonstrar as supostas 
“convergências”, o primeiro que fazem é 
apresentar Gramsci como um “comunista 

revolucionário” ao que, depois de sua morte, o 
stalinismo tinha revisado para trair. Esta é a primeiro 
“convergência” que PTS inventa, tratando de fazer um 
paralelismo com Trotsky, cujas posições e escritos, 
segundo o PTS – os trotskistas de Yalta – teriam 
“reapropriado”, depois de seu assassinato pelas 
mãos do stalinismo, para justificar suas capitulações.
E aqui está a primeira falsificação escandalosa: 
porque ninguém pode encontrar uma única citação 
do Programa de Transição, nem do Manifesto da 

guerra, nem de nenhuma obra de Trotsky, para 
justificar uma traição ou capitulação. Ninguém pode 
dizer: “Apoio a frente popular, como diz o Programa 
de Transição”; “apoio à burguesia, como diz tal 
escrito de Trotsky”; ou “apoio à burocracia sindical 
ou ao stalinismo, como diz em tal documento”.

Pelo contrário, todo aquele que traiu ou capitulou 
teve que revisar Trotsky, mais aberta ou mais 
veladamente. O PTS tem que fazer a mesma coisa 
para demonstrar a suposta “convergência” entre 
Trotsky e Gramsci: tem que revisar e falsificar Trotsky, 
porque, por exemplo, não pode encontrar uma única 
citação que possa apoiar sua afirmação escandalosa 

* Publicado originalmente no Boletim de Informações Operárias Iternacionais Nº 4 (Segunda Época) de fevereiro de 2003

Toneladas de veneno caíram sobre os quadros e militantes socialistas ao fazer Gramsci (um fiel militante stalinista) passar 
como um dos grandes marxistas dos anos 30, aliado de Trotsky. É uma revisão perversa cujo objetivo é fazer com que o 
programa e a teoria do stalinismo passar como se fosse da IV Internacional. Nós trotskistas não vamos permitir essa farsa 
contra o legado da IV!

Publicamos na continuação um artigo de nossa corrente do ano de 2003 em polêmica contra o PTS, que com sua revisão 
quer vestir distintas alas do stalinismo (como é Gramsci) como trotskistas.Ontem, para destruir o trotskismo e revisar seu 
programa glorificavam outras alas stalinistas Mao, Tito, Ho Chi Mihn, Castro... Hoje buscam fazer o mesmo, revivendo Gramsci.

A direção do PTS 
ATRÁS DOS PASSOS DE GRAMSCI...

Se abraça ao “legado teórico e programática” do stalinismo*

O PTS, em sua revista “teórica” Estratégia Internacional Nº 19 de janeiro de 2003, colocou como eixo um artigo escrito 
por Emilio Albamonte e Monolo Romano, sob o pretencioso título de “Trotsky e Gramsci: Convergências e divergências”.

Queremos deixar claro aos leitores que se dedicamos algo de tempo para desmascarar estes revisionistas, não é 
porque tenham algum peso real na vanguarda revolucionária do 
proletariado, mas sim porque este grupo, o PTS, tem a “virtude” 
de levar até o final o que muitos revisionistas pensam e aplicam, 
mas, prudentemente, ocultam. A tentativa do PTS de demonstrar, 
mediante falsificações, que haveria alguma “convergência” entre 
Trotsky o fundador da IV Internacional que combateu com sua vida 
o stalinismo, e o stalinista Grasmci, inimigo acérrimo do trotskismo, 
não faz outra coisa que confirmar que este é um grupo que rompeu 
completa e abertamente com III Internacional de Lênin e Trotsky e 
com a IV Internacional.

Não vamos nos deter sobre todas e cada uma das falsificações, 
falácias e invenções que enchem este artigo.

Nos limitaremos a demonstrar o essencial: que não existe 
“convergência” possível entre Trotsky e Gramsci, e que, pelo 
contrário, o PTS, rompendo com o trotskismo, é o que “converge” 
com o stalinismo.

Uma verdadeira impostura política

1919, Trotsky, Lenin e Kámenev

“As convergências e divergências entre Trotsky e Gramsci” do PTS… 
uma amálgama e uma falsificação histórica

De Trotsky e de Gramsci
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de que na segunda pós-guerra “a dinâmica da 
revolução permanente foi bloqueada”, quer dizer, 
que as leis da revolução na época imperialista teriam 
deixado de reger por um tempo, e que, portanto, o 
Programa de Transição teria deixado de ser válido 
durante o período de Yalta.

Pelo contrário, o stalinismo jamais teve que revisar 
nem falsificar Gramsci para trair, como teve que 
fazer com Lênin, que a burocracia stalinista teve que 
falsificar diretamente grande parte de sua obra para 
utilizá-lo contra o trotskismo. O stalinismo, no caso 
de Gramsci não teve mais que aplicar ao pé da letra 
o que ele indicava. Porque, qual é a necessidade, 
para uma direção traidora como stalinismo, de revisar 
ou falsificar alguém como Gramsci, que falava de 
“neutralizar a burguesia”; de criar “consenso” com 
outros setores para isso, de lutar por uma “reforma 
intelectual e moral”, entre outras coisas? Qual a 
necessidade o stalinismo tinha de falsificar Gramsci, 
quanto ele foi acérrimo inimigo do trotskismo e da 
teoria-programa da revolução permanente?

Não é necessária muita perspicácia para descobrir 
a farsa do PTS, que quer fazer com que o stalinista 
Gramsci se disfarce de “comunista revolucionário” com 
grandes “convergências” com León Trotsky, e cujas 
“diferenças” com o fundador da IV Internacional só 
se limitam a que “Trotsky capta melhor que Gramsci”. 
“Trotsky compreende mais consequentemente”, 
“Gramsci não alcançou o grau e os prognósticos 
estratégicos de Trotsky”, “Gramsci não conseguiu 
ver...”, e assim interminavelmente. Repetimos, não 
é necessário ser muito perspicaz: só é necessário 
ler Gramsci, questão que – fica absolutamente claro 
– Albamonte e seus seguidores não fizeram, mas 
sim que como vulgares imitadores, picotaram aqui 
e ali as “interpretações” dos “marxistas” acadêmicos 
como Perry Anderson e de citações de Gramsci, que 
estes acadêmicos utilizam.

Se deixamos de lado as elucubrações 
pseudofilosóficas deste suposto “intelectual” 
Gramsci – um verdadeiro “Fidel Pintos” diríamos na 
Argentina, pelo personagem deste ator que falava 
pelos cotovelos sem dizer nada de substancial – fica 
claro que diz sem nenhuma reflexão o que pensa, 
demonstrando ser um stalinista confesso, como um 
defensor acérrimo da pseudoteoria do “socialismo 
em um só país”, e um não menos confesso inimigo 
da teoria da revolução permanente e de León Trotsky. 
Vejamos o que o suposto “comunista revolucionário” 
do qual o PTS fala, dizia sobre Trotsky:

“É preciso ver se a famosa teoria de Bronstein 
(Trotsky, NdR.) sobre a permanência do movimento 
não é o reflexo político da guerra de movimento 
ou manobra (lembrar da observação do general 
cossaco Krasnov), e, em última análise, reflexo das 
condições gerais econômico-culturais-sociais de 
um país no qual os  quadros da vida nacional são 
embrionários e laxos e que não podem converter-se 

em “trincheira ou fortaleza”. Neste caso se poderia 
dizer que Bronstein, que se apresenta como um 
“ocidentalista”, era, em troca, um cosmopolita, ou 
seja, superficialmente nacional e superficialmente 
ocidentalista e europeu. Em troca, Ilici (Lênin, NdR.) 
era profundamente nacional e profundamente 
europeu.

Bronstein recorda em suas memórias que, de 
sua teoria disseram que havia demonstrado sua 
bondade... ao cabo de quinze anos e contesta a este 
epigrama com outro. Na realidade, sua teoria como 
tal não era boa nem quinze anos antes, nem quinze 
anos depois, como ocorre aos teimosos dos quais 
Giucciardini fala. Bronstein adivinhou em geral, ou se 
teve razão enquanto a previsão prática mais geral; a 
qual é como predizer a uma menina de catorze anos 
que chegará a ser mãe, e quando é realmente mãe, 
concluir: “eu já havia dito”.

Assim falava, coerentemente, o stalinista Gramsci 
de Trotsky e da teoria da revolução permanente, em 
seus escritos do cárcere entre 1929 e 1932! Quantas 
“convergências”, senhores impostores!

É o PTS quem não só falsifica Trotsky como 
também falsifica Gramsci para embelezá-lo e fazer 
este stalinista confesso, inimigo do trotskismo, 
aparecer como um “comunista revolucionário”.

O método – se é que se pode chamar assim – 
que estes falsificadores de baixo nível utilizam 
para encontrar as “convergências” entre Trotsky e 
Gramsci é de encontrar o “gênero próximo” entre 
um elefante e uma mesa, partindo do fato de que 
ambos têm quadro “patas”. Ou seja, querem 
encontrar um “gênero próximo” que não pode 
existir entre um revolucionário como Trotsky e um 
contrarrevolucionário como Gramsci, e daí ver quais 
são as diferenças específicas. O resultado é... uma 
verdadeira composição sobre “Tema livre: A vaca”, 
escrito por curandeiros charlatães da universidade 
burguesa, definitivamente diplomados na decadência 
da arte de mentir.
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Albamonte e seus seguidores tentam convencer-
nos da segunda “grande convergência” entre Trotsky 
e Gramsci seria que ambos viam na década de 1930 
que o imperialismo norte-americano emergia e se 
fortalecia, e que o imperialismo britânico, dominante 
até então, havia entrado em decadência. Grande 
descobrimento, e grande “convergência”!

Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência 
poderia ver este fenômeno na década de 30. 
Com o método do PTS, por que não buscar as 
“convergências” entre Trotsky e, por exemplo 
Churchill, primeiro-ministro britânico, que era bem 
consciente desta questão?

O problema era que o capitalismo mundial não 
tinha conquistado dirimir esta questão com o 
massacre da Primeira Guerra Mundial, as potências 
imperialistas tinham que, primeiro, provocar uma 
feroz derrota às suas próprias classes operárias; 
isto é, derrotar a revolução na Alemanha e depois 
na Espanha e França. E foi a traição da burocracia 
stalinista a que permitiu isso. E o que precisamente 
o PTS não diz, é que o essencial, o determinante 
que era necessário ver e combater na década de 
30 não era o “ascenso americano e a decadência 
britânica”, mas sim a política contrarrevolucionária 
do stalinismo que traiu a Revolução de Outubro 
usurpando o estado operário soviético, fazendo isso 
em nome da pseudoteoria do “socialismo em um só 
país”. Era preciso enfrentar o stalinismo que permitiu 
o esmagamento do proletariado alemão pelas mãos 
do fascismo; que traiu a revolução espanhola fazendo 
“consenso” com a burguesia republicana na frente 
popular para “neutralizar” a burguesia franquista 
– enquanto, como quintacoluna, assassinava os 
trotskistas e inclusive os centristas do POUM-. Era 
preciso enfrentar o stalinismo que traiu a revolução 
francesa entrando na frente popular com Blum e 
sustentando o domínio das 60 famílias do regime 
imperialista francês.

Mas o mais escandaloso é que o PTS cala a boca, 
conscientemente, sobre a posição Gramsci frente ao 
problema central que dividiu – e ainda divide – águas 
entre stalinistas e trotskistas, entre reformistas, 
centristas e revolucionários ao longo de todo o 
século XX: a questão russa, isto é, a atitude frente 
a ditadura do proletariado, frente à burocratização 
do estado operário soviético, e frente a pseudoteoria 
do “socialismo em um só país”. Ao redor da questão 
russa e da luta contra o “socialismo em um só país”, 
surgiu a Oposição de Esquerda; depois a partir de 
1933, o movimento pró-Quarta Internacional, e 
finalmente em 1938, a IV Internacional, incorporando 
ao programa da revolução socialista mundial a tarefa 
chave da revolução política para derrotar a burocracia 
stalinista com a guerra civil e reestabelecer o poder 
dos soviets no país da revolução de Outubro.

Pois bem, o PTS oculta que Gramsci foi acérrimo 
defensor das pseudoteorias stalinista do “socialismo 
em um só país”, explicitamente contra Trotsky e os 
bolcheviques leninistas. Dizia Gramsci:

“Internacionalismo e política nacional. O escrito de 
Giusseppe Bessarione (Stalin, NdR.) (pelo sistema 
de perguntas e respostas) de setembro de 1927 
acerca de alguns pontos essenciais de ciência e 
arte políticas. O ponto que me parece necessário 
desenvolver é este: que segundo a filosofia da prática 
(em sua manifestação política), já na formulação de 
seu fundador, mas especialmente nas precisões de 
seu grande teórico mais recente (Lênin, NdR), a 
situação internacional tem que ser considerada 
em seu aspecto nacional. Realmente a relação 
‘nacional’ é o resultado de uma combinação 
‘original’ única (em certo sentido) que tem que 
ser entendida e conceber-se nessa originalidade 
e unicidade se quer ser dominada e dirigi-
la. Sem dúvida que o desenvolvimento leva até 
o internacionalismo, mas o ponto de partida é 
‘nacional’, e deste ponto de partida é preciso 
arrancar. Mas a perspectiva é internacional e não 
pode ser outra coisa que internacional. Por tanto, 
é preciso estudar exatamente a combinação de 
forças nacionais que a classe internacional terá 
que dirigir e desenvolver segundo a perspectiva 
e as diretivas internacionais. A classe dirigente só 
é isso se interpreta exatamente esta combinação, 
componente da qual é ela mesma e, enquanto 
tal, pode dar ao movimento uma certa orientação 
segundo determinadas perspectivas. Neste ponto 
me parece estar a discrepância fundamental entre 
Leone Davidovici (Trotsky, NdR.) e Bessarione como 
intérprete do movimento majoritário. As acusações 
de nacionalismo são inépcias se se referem 
ao núcleo da questão. Se se estuda o esforço 

Albamonte e Romano, tardios “amigos da URSS”

Estratégia Internacional Nº 19 como qual polemisamos
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realizado desde 1902 até 1917 pelos majoritários 
(os bolcheviques, NdR.), se vê que sua originalidade 
consiste em uma depuração do internacionalismo, 
extirpando dele todo o elemento vago e puramente 
ideológico (em um mau sentido) para dar um 
conteúdo de política realista. (...)As debilidades 
teóricas desta forma moderna do velho mecanicismo 
ficam mascaradas pela teoria geral da revolução 
permanente, que não é outra coisa senão uma 
previsão genérica apresentada como dogma, e 
que se destrói por si mesma, pelo fato de que 
não se manifesta fática e efetivamente. (Escritos 
de Gramsci, 1932-1935. Negritos nossos).

Assim, fica claro que o PTS, em uma forma que 
já é sinistra, oculta que Gramsci sustentava com 
todas as suas forças a pseudoteoria do “socialismo 
em um só país”, e cantava adorações ao grande 
“Giuseppe Bessarione” (Stalin, por seu nome Josip 
Vissarionóvich), e diz muito levianamente que 
“Gramsci... não viu o surgimento da burocracia 
soviética”!!!

O essencial nos anos 30 era precisamente “ver” que o 
stalinismo tinha passado de ser centrismo burocrático 
– o que no final da década de 20 havia significado a 
traição da greve geral inglesa para sustentar o Comitê 
Anglo-russo com a burocracia das Trade Unions; e 
a traição à segunda revolução chinesa apoiando a 
burguesia nacional do Kuomintang, com o saldo de 
mais de um milhão de comunistas massacrados -, 
para se tornar diretamente contrarrevolucionário. 
Isto é, que seu papel era precisamente o de trais a 
revolução mundial, que foi o que permitiu as grandes 
potências imperialistas ter as mãos livres para dirimir 
aos bombardeios qual seria a potência dominante, 
levando os operários alemães, franceses, italianos, 
norte-americanos, a massacrarem entre si, em 
defesa dos interesses de sua própria burguesia na 
Segunda Guerra Mundial, e ao imperialismo alemão 
– com a complacência de seus adversários na guerra 
– invadir a União Soviética para esmagar o estado 
operário, o que significou 20 milhões dos heroicos 
operários e camponeses soviéticos mortos para 
defender essa conquista do proletariado mundial.

Desafiamos Albamonte, Romano e seus seguidores 
que nos mostrem uma única citação de Gramsci na 
qual este fale da traição do stalinismo à revolução 
alemã, francesa, espanhola; onde denuncie a frente 
popular, a aliança da burocracia soviética com os 
imperialistas “democráticos” contra o “fascismo”. Não 
vão encontrar. E não venham nos dizer que “Gramsci 
não sabia nada porque estava preso”, porque como 
suas próprias cartas demonstram, Gramsci estava 
perfeitamente ao tanto de tudo!

Não denunciava, sensivelmente, porque era um 
stalinista que apoiava coerentemente a política 
contrarrevolucionária da burocracia soviética, e 
mais, do cárcere “teorizava” sobre como melhor 
“neutralizar a burguesia”, quer dizer, como 

fortalecer as frentes populares e a colaboração 
de classes com a burguesia; declarava guerra 
à teoria da revolução permanente, e chamava 
a “esmagar” os trotskistas, tal como escreveu 
literalmente:

“Racionalização da produção e do trabalho. A 
tendência de Leone Davidovici estava intimamente 
relacionada com está série de problemas, e 
me parece que essa relação não se colocou 
suficientemente em manifesto. O conteúdo essencial 
de sua tendência consistia, deste ponto de vista, 
em uma vontade ‘demasiada’ resoluta (e portanto, 
não racionalizada) de conceder a supremacia na 
vida nacional à indústria e aos métodos industriais, 
acelerar com meios coativos externos a disciplina 
e a ordem da produção, adequar os costumes às 
necessidades do trabalho. Dado a indicação geral de 
todos os problemas relacionados com sua tendência, 
esta tinha que desembocar necessariamente em 
uma forma de bonapartismo: daqui a necessidade 
inexorável de esmagar sua tendência...” (idem, 
negritos nossos).

E o PTS quer encontrar “convergências” entre 
este stalinista contrarrevolucionário, que guiou a 
mão dos agentes da KGB ao grito de “esmaguem os 
trotskistas! ”, e Trotsky e os bolcheviques-leninistas 
que foram deportados, perseguidos, enviados a 
campos de concentração e assassinados pela 
burocracia stalinista!

Da mão de Gramsci, na década de 1930, Albamonte 
e seus seguidores teriam sido orgulhosos “amigos 
da URSS”, apregoando no Ocidente as frentes 
populares, louvando o “socialismo em um só país”, e 
repetindo como papagaios as calúnias e acusações 
dos stalinistas contra os trotskistas. Haviam estado, 
sem dúvidas, no caminho oposto à Oposição de 
Esquerda, e depois da IV Internacional.

Lenin discursa para os delegados do 
II Congresso da III Internacional 
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No final, como não podia ser diferente, Albamonte e 
seus seguidores não podiam escrever semelhantes 
louvores a um stalinista renomado como Gramsci, 
em nome do Programa de Transição e da teoria 
da Revolução Permanente. Eles devem revisa-los 
abertamente e de ponto a ponta.

É por isso que afirmam, muito leves, que se 
Trotsky havia demonstrado sua superioridade sobre 
Gramsci nos anos 30, em seus prognósticos para a 
pós-guerra, ele tinha se equivocado vez ou outra, e 
ali sim as posições de Gramsci seriam úteis.

assim dizem “Sustentamos que por uma série de 
novas condições objetivas e subjetivas se estabelece 
um bloqueio da dinâmica permanente da revolução. 
” E qual seria a causa de semelhante fenômeno? 
Se tiramos do meio todas as tolices que dizem, as 
coisas sem sentido e a fraseologia vazia de tom 
avermelhado que utilizam para encobrir sua revisão 
total, encontramos a resposta: que houve, no pós-
guerra “um crescimento parcial das forças produtivas, 
de 1948 até 1968”. Quer dizer, que durante 20 
anos as condições da época imperialista foram 
“interrompidas”, e, portanto, já não era útil o Programa 
de Transição. Ohh, que coincidência! Exatamente o 
mesmo que todos os pablistas afirmavam, dizendo 
que em Yalta se desenvolviam as forças produtivas 
e “teorizavam” sobre o “neocapitalismo”.

O que o PTS está nos dizendo é que se isso era 
assim, se “a dinâmica da revolução permanente 
foi bloqueada”, quer dizer, se o capitalismo podia 
desenvolver forças produtivas – o que significa que, 
todavia, ainda tinha um papel redentor a cumprir – então 
não estava colocada a necessidade da revolução e 
a derrota do capitalismo. Por esta via o PTS termina 
se colocando na pseudoteoria do “campo capitalista” 
e o “campo socialista”, quer dizer da “coexistência 
pacífica” do stalinismo, não para derrotar, mas sim 
para “neutralizar” a burguesia fazendo “consenso”. 
Novamente, embelezam o stalinismo: porque 
de forma nenhuma se “bloqueou a dinâmica 
da revolução permanente” à saída da Segunda 
Guerra Mundial. Foi novamente o stalinismo quem 
traiu a revolução proletária na França, na Itália, 
na Grécia, desarmando os partisanos italianos, 
a resistência francesa, esmagando a resistência 
grega e permitindo a divisão da Alemanha. Este era 
o papel de contenção da revolução mundial, papel 
que a burocracia stalinista tinha se comprometido 
com seu amo imperialista nos pactos de Yalta e 
Ptsdam. Este papel continuou com o stalinismo 
levando o aborto das revoluções anticoloniais na 
África e na Ásia, traindo a Revolução Boliviana de 
1952; esmagando a sangue e fogo as tentativas de 
revolução política na Alemanha Oriental em 1953 e 

na Hungria em 1956. Onde não pode evitar que as 
massas protagonizassem revoluções triunfantes e 
expropriaram a burguesia, como na China, Iugoslávia 
ou Cuba, controlou as massas e burocratizou essas 
revoluções desde o princípio, transformando-se em 
estados operários deformados.

Mas, para o PTS, o problema foi que “se bloqueou 
a dinâmica da revolução permanente”: se isso era 
assim, então, o PTS deveria ir até o final e dizer que 
Tito, Mao Tse Tung, e depois Fidel Castro, tiveram 
razão em não colocar os estados operários 
conquistados a serviço da extensão da revolução 
mundial, posto que, como o capitalismo seguia 
desenvolvendo as forças produtivas, não estava 
absolutamente colocada a necessidade de todas 
o poder nos países imperialistas centrais, e muito 
menos, de estender o socialismo a nível mundial, 
e portanto, estava justificado o socialismo em 
um só país. Assim, atrás dos passos de Gramsci, 
se chega aos pés de Stalin, Mao, Tito, Castro...

É preciso reconhecer quer os falsificadores do 
PTS são coerentemente gramscianos: se nos anos 
30 foram “amigos da URSS”, nos anos 50, 60 e 70, 
pendurados no pablismo, tinham terminado aos pés 
do stalinismo.

Um silêncio que não é nada casual: o PTS se 
“esquece” da década de 80 e da passagem da 
burocracia stalinista ao campo da restauração 
stalinista.

Em seu afã de “descobrir” as “convergências” 
entre Trostky e Stalin, o PTS se “esquece” de um 
pequeno detalhe: não menciona o que aconteceu na 
década de 80 – sobretudo depois do esmagamento 
da classe operária polonesa e da revolução política 
que ela iniciou, pelas mãos do chacal stalinista 
Jurazelsky, com a colaboração de Walessa e do 
papa -, quer dizer, da passagem da burocracia 
stalinista ao campo da restauração capitalista. E este 
“esquecimento” não tem nada de casual, porque 
Albamonte e Romano querem ocultar quer nos anos 
80 se cumpriu a taba rasa o prognóstico de Trotsky 
sobre o destino da URSS e dos estados operários 
deformados. Dizia Trotsky e a IV Internacional no 
Programa de Transição:

“...o regime da URSS encarna contradições terríveis. 
Mas segue sendo um estado operário degenerado. 
Este é o diagnóstico social. O prognóstico político 
tem um caráter alternativo: ou bem a burocracia, 
convertendo-se cada vez mais no órgão da burguesia 
mundial no estado operário, derrotará as novas 
formas de propriedade e voltara a afundar o país 
no capitalismo, ou bem a classe operária esmagará 
a burocracia e abrirá o caminho do socialismo”. 
Nos anos 80 este prognóstico começou a se cumprir: 

Albamonte e seus seguidores, pelas mãos de Gramsci, 
se fizeram pablistas em Yalta
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a revolução socialista não avançou no Ocidente; a 
revolução política não triunfou nos estados operários 
degenerados e deformados, e a burocracia stalinista, 
se passando ao campo da restauração capitalista, 
como agente direto da burguesia mundial, começou 
a decompor as bases destes estados. Com o aborto e 
o esmagamento dos processos de revolução política 
que se iniciaram em 1989 – e contra os quais as 
massas se levantaram enfrentando as consequências 
catastróficas da política restauracionista da 
burocracia -, este prognóstico acabou se cumprindo: 
a burocracia transformada em restauracionista 
derrotou as novas formas de propriedade e voltou 
a afundar estes estados operários no capitalismo. 

O PTS se esquece dos anos 80, porque a realidade 
demonstrou definitivamente a superioridade da teoria 
da revolução permanente sobre a pseudoteoria do 
“socialismo em um só país”, da que um suposto 
“comunista revolucionário”, Gramsci, era devoto. O 
PTS se cala, porque senão deveria admitir que, se 
Gramsci tivesse vivido até os anos 80 teria estado na 
trincheira oposta à dos operários poloneses em 1980-
1982; estaria ao lado de Jaruzelsky, de Gorbatchov, 
de Yeltsin, e de Deng Xiao Ping, gritando dessa vez 
“é preciso esmagar inexoravelmente os operários 
chineses que se levantam em Tiananmen”.

O PTS insiste e insiste com Gramsci, porque 
rompeu clara e totalmente com o trotskismo. É que 
semelhantes barbaridades não podem ser ditas nem 
feitas em nome de León Trotsky e da IV Internacional: 
por isso, têm que romper com o trotskismo, mudar 
de barricada. Esta corrente, como já dissemos 
muitas vezes, ganhou a “honra” de figurar no livro 
dos recordes Guinness, porque realmente é difícil 
encontrar alguém que tenha se equivocado tanto 
em tão pouco tempo, e sem se propor a isso. Faz 
um par de anos eles diziam que o imperialismo 
ianque administrava sua decadência expandindo a 
democracia burguesa em todo o mundo, e vieram as 
bombas contra o Afeganistão, o massacre da classe 
operária e do povo palestino pelas mãos do exército 
genocida de Sharon e Bush, da tentativa golpista na 
Venezuela, e agora se prepara uma maquinaria de 
guerra jamais vista para destruir o Iraque. Diziam 
que na América Latina vinham os “governos da 3ª 
via “latino-americanos” que iam tratar de se apoiar 
em “pactos e consensos sociais”, e vieram governos 
como De la Rúa, FHC, Batle, Toledo, de feroz 
ataque contra os trabalhadores e o povo. Diziam 
que pela “crise de subjetividade” o proletariado tinha 
que começar de novo, com um lento processo de 
recomposição reformista, recuperando os sindicatos, 
organizando os não organizados, e que a luta política 
de massas – e nem falar da revolução – ficavam para 
sabe-se lá quando; e as irrupções de massas vieram, 
em luta política, abrindo a revolução, na Palestina, 
na Argentina.

Diziam que pela queda do stalinismo as massas 
tinham um handicap a seu favor e que, se bem era 
mais difícil que uma revolução começasse – pela “crise 
de subjetividade” -, ali onde estas começaram seria 
muitíssimo mais fácil que triunfasse. Não acabavam 
de dizer, quando o stalinismo levava ao aborto da 
revolução equatoriana, a revolução palestina era 
traída pelas direções nacionalistas burguesas e 

pequeno-burguesas, e a revolução argentina era 
levada à encruzilhada pelo stalinismo e os renegados 
do trotskismo, PTS incluído, todos formando parte 
da nova Internacional contrarrevolucionária que é o 
Fórum Social Mundial.

E hoje, sem dizer “nos equivocamos em tudo”, 
silenciosamente, anunciam que o imperialismo ianque 
está se armando para defender sua “hegemonia”, 
que guerras virão. E aqui é onde fica claro porque 
tanta insistência sobre Gramsci, porque está posição 
“teórica” e esta adaptação ao stalinismo, mais cedo 
do que tarde será vista nos fatos. Se Albamonte 
e seus seguidores levam até o final, vão acabar 
completa e absolutamente aos pés do Fórum social 
Mundial e sua política de “neutralizar” os Estados 
Unidos, opondo-o ao “fascismo” norte-americano 
um amplo “consenso” com todos os setores que 
lutem “pela paz e a democracia” da mão da ONU, 
dos carniceiros imperialistas franceses e alemães 
que se vestem de “democráticos” para disputar 
com os ianques o petróleo, da mão do Le Monde 
Diplomatique e os “globalifóbicos”, da mão de Fidel 
Castro e do stalinismo em suas distintas variantes.

Não há nenhuma dúvida: se Albamonte e seus 
seguidores continuam pelo caminho de Gramsci, 
avançarão pelo caminho que seguiram todos 
os renegados do trotskismo e charlatães das 
universidades burguesas ao estilo de Burnham e 
Schatchman: acabarão transformados em vulgares 
democratas liberais.

Da mão de Gramsci, o PTS começou o caminho 
de sua transformação em democratas vulgares
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No início do século XX foram 
os Berstein e os Kautsky da 
socialdemocracia alemã e da 

Segunda Internacional – que dirigiam 
milhões de operários – que em nome 
do socialismo se ajoelharam frente 
sua própria burguesia imperialista 
em 1914. Como culminação de sua 
política da “reforma para hoje e 
socialismo para amanhã” acabaram 
passando para o lado da burguesia, 

aprovando a lei dos créditos de 
guerra para o parlamento imperialista 
alemão, deixando as mãos livres 
da burguesia para avançar em uma 
carniceira mundial, levando milhões 
de operários e explorados a morte, 
em defesa dos interesses do capital 
financeiro de suas próprias burguesias, 
rompendo com todo o princípio 
elementar de classe e do marxismo. 
Contra esta traição ao proletariado 

mundial, Lenin, Liebknecht, Rosa 
Luxemburgo e Trotsky se alçaram, 
reagrupando internacionalistas nas 
conferências de Zimmerwald e 
Kienthal, depois colocando de pé 
a esquerda de Zimmerwald com 
o programa internacionalista de 
chamar os operários a virar o fuzil e 
transformar a guerra imperialista em 
guerra civil contra a própria burguesia. 
Sob este programa, em outubro de 

* Publicado originalmente no Boletim de Informações Operárias Iternacionais Nº 4 (Segunda Época) de fevereiro de 2003

Em inumeráveis oportunidades através da história 
revolucionária do proletariado mundial, e particularmente 

de sua vanguarda (o partido revolucionário) aconteceram 
adaptações dele e de seus dirigentes mais importantes à 
burguesia e seu regime, que depois avançaram em revisões 
teóricas dos princípios revolucionários do marxismo, 
para terminar em traições abertas à luta do proletariado 
internacional e nacional.
Este é o caso de personalidades como o italiano Antonio 
Gramsci (1891 - 1937), um dos fundadores do Partido 
Comunista Italiano, como também de seus continuadores e 
dos grupos que o reivindicam.
Gramsci permaneceu grande parte de sua vida militante 
nos cárceres do fascismo Italiano. Ficou preso de 1926 até 
1937, quando é liberado, morrendo dois dias depois atingido 
por terríveis padecimentos físicos. Durante seu período de 
encarceramento realiza a maior parte de sua obra.
Gramsci foi um militante comunista que se transformou em 
defensor da burocracia stalinista – usurpadora do estado 
operário e da III Internacional – desenvolvendo uma política 
contraria a da Oposição de Esquerda dirigida por León Trotsky 
e os bolcheviques leninistas, e depois à IV Internacional 
fundada por eles. Gramsci defendeu decididamente a 
pseudoteoria do “socialismo em um só país” e combateu 
ativamente a teoria-programa da revolução permanente.
Grande parte da obra de Gramsci foi, por muitos anos 
desconhecida, e foi publicada por Palmiro Togliati – dirigente 
stalinista italiano – a partir de 1947.

O objetivo deste artigo é de limpar o caminho à vanguarda 
revolucionária operária e juvenil a nível internacional, que 
está sendo enganada pelas correntes que usurparam 
as bandeiras do trotskismo, que dizem à vanguarda 
revolucionária do proletariado – como por exemplo na 
Argentina – que é preciso utilizar as pseudoteorias de 

Gramsci para os “tempos de paz” e a teoria de León Trotsky 
e da IV Internacional para os tempos de revolução. Isso é o 
que o PTS faz, revisando o marxismo revolucionário, quer 
dizer, rompendo com o trotskismo (ver artigo neste mesmo 
caderno).
Neste trabalho demonstraremos que entre o stalinismo e o 
gramscianismo não há nenhuma separação de princípios, 
mas sim pelo contrário, um é total continuidade do outro. 
Nos apoiaremos para esta tarefa na visão do Partido 
Comunista stalinista chileno que, utilizando as pseudoteorias 
de Gramsci, pretende justificar sua traição aos Cordões 
Industriais na década de 1970 e, depois novamente traíram 
a segunda revolução chilena, quer dizer, o auge proletário 
de 1982-1986.
Sustentado nisso com claros exemplos da revolução, 
esperamos que se aprecie que o stalinismo e gramscianismo 
como o mesmo fenômeno contrarrevolucionário, o que 
demonstra que há rios de sangue que o separam do 
bolchevismo e – de sua continuidade revolucionária – o 
trotskismo e a IV Internacional.

O PC chileno, fiel continuador das lições, do programa e 
da “teoria” de Gramsci e do stalinismo na década de 1930*

O stalinismo usurpador da revolução de Outubro 
e da III Internacional

Antonio Gramsci
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1917 o proletariado russo dirigido 
pelo partido bolchevique derrotou a 
burguesia e tomou o poder, colocando 
de pé o Estado operário soviético.

Posteriormente, com a derrota 
das revoluções alemã e húngara, 
depois da morte de Lenin em 1924, 
como produto destas derrotas o 
estado operário soviético ficou 
isolado, e sob uma terrível penúria 
material surgiu um novo fenômeno, 
a burocracia stalinista. Primeiro 
como centrismo burocrático, 
parasitando o jovem estado operário, 
até 1933, quando com sua traição ao 
proletariado mundial na revolução 
alemã passou definitivamente 
ao campo da contrarrevolução. 
A burocracia stalinista destruiu 
o partido bolchevique, usurpou a 
III Internacional – o estado maior 
da revolução socialista, a máxima 
conquista do proletariado mundial, 
fundada por Lenin e Trotsky – até 
liquidá-la por completa.

Com a pseudoteoria do “socialismo 
em um só país” primeiro justificou sua 
adaptação e capitulação à burguesia 
imperialista, se negando a estender a 
revolução mundial, levantando que 
havia que edificar o socialismo dentro 
das fronteiras nacionais, a “passos 
de tartaruga” (Nicolás Bukarin). 
E como refração desta política 
transformaram derrotas catastróficas 
como na revolução chinesa de 1925-

1927 quando a burocracia stalinista, a 
comando da Internacional Comunista, 
ordenou ao partido comunista 
chinês permanecer em aliança com 
a burguesia nacional chinesa – 
encabeçada por Chiang Kai Shek – 
dentro do Kuomitang, para “enfrentar 
o imperialismo”, sacrificando a 
independência política do proletariado 
chinês. Como resultado a revolução 
chinesa foi liquidada, já que o “aliado 
seguro” do comunismo, Chiang Kai 
Shek, se encarregou de massacrar os 
operários e um milhão de militantes 
do partido comunista chinês, ao verem 
seus interesses de classe ameaçados.

O stalinismo em seu período de 
centrismo burocrático traiu a greve 
geral inglesa de 1925, em função de 
sustentar o Comitê Anglorusso com a 
burocracia sindical das Trade Unions. 
Depois veio a derrota do proletariado 
alemão em 1933, como subproduto da 
política ultra-esquerdista do “terceiro 
período” stalinista, que se negou a 
levantar a política da frente única 
operária com a socialdemocracia 
- chamando a de “social-fascista” - 
para armar os trabalhadores alemães, 
formar milícias operárias, para 
enfrentar e esmagar Hitler, questão 
que facilitou o ascenso do fascismo 
ao poder e o esmagamento da classe 
operária alemã. Esta traição marca o 
“4 de agosto” da burocracia stalinista 
– quer dizer, sua passagem consciente 
ao campo da contrarrevolução – 

quando em um balanço sobre a 
catástrofe do proletariado alemão, 
Stalin afirma que não houve derrota. 

A partir dali vai impor a política 
de colaboração de classes em 
todos os partidos comunistas 
sob sua órbita, para estrangular a 
revolução com as frentes populares. 
O stalinismo contribuiu, decisiva 
e conscientemente, para a derrota 
da revolução proletária mundial, 
e desta forma abriu o caminho ao 
imperialismo para marchar a um novo 
massacre imperialista, a II Guerra 
Mundial.

Dentro deste contexto, ou seja, 
com a política de colaboração de 
classes do stalinismo imposta na III 
Internacional, impulsionando frentes 
populares, é que Gramsci desenvolve 
o pilar de suas concepções que é o 
conceito de “Hegemonia” burguesa e 
“Hegemonia proletária. 

Um dos partidos comunistas mais 
fortes e contrarrevolucionários da 
América Latina, o PC chileno, em 
um texto que remonta aos anos 80, 
o reivindica como um continuador 
do marxismo-leninismo, e levanta 
com clareza que: “O objetivo 
fundamental da obra de A. Gramsci 
é deixar manifestado o papel que 
jogam os elementos superestruturais 
ou ideológicos na dominação que 
um grupo social fundamental exerce 
sobre o conjunto da sociedade. Para 

Para Gramsci, a sociedade 
capitalista e principalmente sua 
superestrutura, suas instituições e o 
andaime da dominação burguesa se 
dividem em dois: “a sociedade civil” 
e a “sociedade política ou estado”. 
Através destes “tipos de sociedade” 
a burguesia exerce seu domínio, 
especificamente, sua hegemonia. 
Gramsci diz textualmente: “Esta é a 
fase estritamente política (a passagem 
ao plano das superestruturas 
complexas), onde as ideologias se 
transformam em partidos e entram 
em luta, até que uma delas ou uma 
combinação delas tende a prevalecer, 

a impor-se, e a difundir-se por toda 
a área social, determinando além 
da unidade dos fins econômicos e 
políticos, a unidade intelectual e 
moral. Todas as questões se colocam 
então sobre um plano “universal” 
e se cria assim a hegemonia de um 
grupo social fundamental sobre uma 
série de grupos subordinados” (Notas 
sobre Maquiavel).

A diferenciação que Gramsci faz, 
nos diz, em seu desenvolvimento, que 
a hegemonia que a burguesia exerce 
com a “sociedade civil” é através de 
instituições que não aplicam violência 

física, quer dizer, que se reduzem a 
um plano ideológico de penetração 
“intelectual e moral” da classe 
dominante contra a classe oprimida (as 
igrejas, universidades, etc.) enquanto 
que com a “sociedade política ou 
estado” exerce  a violência física, 
a repressão selvagem e aberta das 
instituições de opressão e “coerção”.

O stalinismo chileno interpreta 
disto que “o conceito de hegemonia 
aparece assim vinculado da partida 
à ideologia”. (Princípios, revista 
do PC, setembro outubro de 1981. 
“A.G continuador ou contraditor do 
marxismo?).

Do que Gramsci quis convencer o proletariado mundial?
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Daqui, Gramsci diz que a burguesia 
ao se impor com sua hegemonia, 
como consequência ideológica produz 
nas massas uma “adesão espontânea”, 
quer dizer, um “consenso” ou 
“consenso espontâneo” das massas 
que aderem à moral geral. Na frase 
seguinte diz que existiria dois tipos de 
hegemonia, a burguesa e a proletária.

Para Gramsci a burguesia exerce 
sua hegemonia por meio das 
instituições da “sociedade civil e 
da sociedade política ou estado”. 
No bando oposto, o proletariado, 
segundo Gramsci deve lutar por sua 
hegemonia ou dominação. Como que 
o proletariado avança em conquistá-
la? Impulsionado fundamentalmente 
pelo partido de classe (ou como 
Gramsci chama o “príncipe 
moderno”, em suas Notas sobre 
Maquiavel), até conseguir romper a 
hegemonia burguesa, o que significa 
que o partido deve lutar para “criar 
as forças subjetivas”, e para isso deve 
buscar seu próprio “consenso” com os 
demais setores que aderem ao partido 
sob um programa para “neutralizar a 
burguesia”.

Gramsci diz, colocando as tarefas de 
fundo do partido: “O último exemplo, o 
mais próximo a nós... é o da revolução 
francesa. O período cultural anterior, 
chamado de ilustração... era a melhor 
preparação da rebelião sangrenta 

que depois ocorreu na França”... “o 
mesmo fenômeno se repete hoje para 
o socialismo. A consciência unitária 
do proletariado se formou ou está 
se formando através da crítica à 
civilização capitalista”. (Gramsci, 
Socialismo e cultura).

Mas, qual é o conteúdo programático 
mais profundo de tal “hegemonia” 
proletária?

Especificamente, qual é o guia de 
ação da vanguarda revolucionária 
aportada pelo partido? Gramsci 
diz: “a formação de uma vontade 
coletiva nacional popular da qual 
o moderno príncipe (se referindo 
ao partido da classe operária, NdT.) 
é ao mesmo tempo o organizados 
e a expressão ativa e operante; e a 

reforma intelectual e moral deveriam 
constituir a estrutura do trabalho”. 
Gramsci continua com uma pergunta: 
“Pode haver uma reforma cultural, 
quer dizer, uma elevação civil dos 
estratos deprimidos da sociedade sem 
uma precedente reforma econômica 
e uma mudança na posição social e 
no mundo econômico?” e responde 
“uma reforma intelectual e moral 
não pode deixar de estar ligada a 
um programa de reforma econômica, 
ou melhor, o programa da reforma 
econômica é precisamente a maneira 
concreta de apresentar toda forma 
intelectual e moral” (Gramsci, Notas 
sobre Maquiavel).

O que verdadeiramente significa a teoria o programa 
de Gramsci na revolução

Estes pontos centrais da teoria 
de Gramsci seriam fáceis de 
compreender para os operários 
revolucionários, quando vejam que 
esta teoria comparada aos clássicos, e 
levada à prática em revoluções vivas, 
em suas terríveis consequências, 
como por exemplo na revolução 
chilena dos Cordões Industriais dos 
anos 70, demonstrando seu conteúdo 
profundamente contrarrevolucionário, 
stalinista.

A dominação burguesa, em 
primeiro lugar, no plano das ideias 
não é nenhum descobrimento novo no 
marxismo. O conceito das ideias da 

burguesia e seu emprego na dominação 
do proletariado, Marx e Engels já 
haviam descrito magistralmente, e 
de forma muito sensível a qualquer 
operário revolucionário. Eles diziam 
que: “a classe social que tenha a sua 
disposição os meios de produção 
material, dispõe também dos meios 
de produção espiritual e ideal” (Marx 
e Engels, “A ideologia alemã”). 
Evidentemente, isso não é mais que 
colocar o problema de uma forma 
científica.

Deste ponto de vista, a questão 
ideológica na luta de classes dentro 
da sociedade capitalista expressa para 
os marxistas a dominação brutal da 

minoria exploradora da sociedade, 
a burguesia, sobre a maioria da 
população proletária e semi proletária 
que produz a riqueza, reproduzindo 
suas ideias como a verdade, como o 
certo, enquanto se mantenha no poder e 
até não ser derrotada estrategicamente 
no plano mundial. A burguesia 
sempre apresentará sua ideologia 
como uma questão “natural”, de 
“verdade eterna”, de “senso comum, 
de “moralidade, do “bem social” 
e da “paz”, também da “guerra” 
contra as nações inimigas e contra os 
inimigos internos da “democracia”, 
e seus diferentes regimes, sejam 
os “democráticos”, “fascistas” ou 

Leon Trotsky
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“semicolonial bonapartista”. Tratam 
assim de justificar, como classe 
dominante, a propriedade privada 
dos meios de produção, subjugando 
e explorando milhões de operários 
nas fábricas e na exploração aos 
semiproletários do campo, a ruína da 
pequena burguesia, a destruição de 
nações e continentes com guerras e 
com crack econômico.

As abordagens “teóricas” de 
Gramsci, sobre a “sociedade civil” e 
“sociedade política ou estado” são uma 
negação stalinista da teoria marxista 
acerca do estado, acerca da ideologia 
da dominação burguesa e do peso real 
que esta tem no enfrentamento entre 
revolução e contrarrevolução entre 
as classes. Gramsci emprega uma 
divisão mecânica das instituições da 
burguesia e do aparato do estado e seu 
funcionamento, que esconde o pior dos 
pacifismos contrarrevolucionários. 

Para Marx e Engels, da mesma 
forma que para Lenin, o estado 
não é mais que um instrumento de 
dominação de classe, e em essência, 
os “destacamentos de homens 
armados” a serviço da defesa da 
propriedade da classe dominante. 
Gramsci trata de romper esta 
concepção fundamental ao dividir 
esquematicamente as instituições do 
estado, ao abordar que a organização 
revolucionária do proletariado, o 
partido e sua ação, se reduzem a 
criticar a civilização capitalista”, quer 
dizer, a um trabalho de propaganda 
para conquistar uma primeira “etapa 
de reforma moral e espiritual”. 
Agora, a filosofia de meados do século 

XVIII se dividiu em duas grandes 
correntes, como Marx definiu: 
idealismo e materialismo. Dentro da 
filosofia materialista, que superou 
a idealista, houve diferenciações, 
por exemplo, entre os socialistas 
utópicos como Owen, Fourier, Saint 
Simon, até chegar a Marx e Engels 
que criaram as bases do socialismo 
científico, dizendo que a história da 
humanidade é a história da luta de 
classes e que: “O modo de produção 
da vida material condiciona o 
processo da vida intelectual em 
geral. Não é a consciência do 
homem que determina seu ser, mas 
sim pelo contrário, é seu ser social 
o que determina sua consciência. 
Ao chegar a uma determinada fase 
do desenvolvimento das forças 
produtivas materiais da sociedade, 
estas entram em contradição com as 
relações de produção existentes, ou, 
o que não é mais que a expressão 
jurídica disso, com as relações de 
propriedade dentro das quais se 
desenvolveram até este momento. 
De formas de desenvolvimento das 
forças produtivas estas relações se 
convertem em travas. E se abre assim 
uma época de revolução social.” 
(Contribuição à crítica da economia 
política”. Negritos nossos). 

Gramsci nega então, 
consequentemente, a visão de Lênin 
a respeito das direções traidoras que 
no começo da época imperialista. 
Lênin diz que: “A burguesia de uma 
“grande” potência imperialista 
tem capacidade econômica para 
corromper as camadas superiores 
de “seus” operários, dedicando 

a eles alguma e outra centena de 
milhões de francos por ano, já 
que seus superlucros constituem 
provavelmente cerca de milhares de 
milhões.” (V.I. Lênin, “O imperialismo 
e a cisão do socialismo”). Gramsci 
se lança como um contraditor do 
marxismo revolucionário e do 
bolchevismo, porque levanta uma 
política reformista, renega das tarefas 
do proletariado revolucionário 
para derrotar o capitalismo e impor 
a ditadura do proletariado até o 
socialismo e o comunismo. Gramsci 
faz isso pela via de dar um peso 
ilimitado ao problema ideológico, 
para terminar renegando a tarefa 
concreta da luta pelos soviets, que 
dizer, por organismos de democracia 
direta armados, autodeterminação e 
duplo-poder, da luta para desenvolvê-
los e centralizá-los.

A lógica de Gramsci leva a 
abordar que já não faz falta armar o 
proletariado e dar um combate corpo 
a corpo contra a burguesia, mas 
sim que o que faz é uma “reforma 
espiritual e moral” que vá criando 
“hegemonia proletária” contra a 
“hegemonia burguesa”. Para ele não é 
necessário formar milícias operárias, 
piquetes de autodefesa para defender 
as fábricas pelas mãos dos operários, 
e os explorados contra a polícia e as 
bandas fascistas do estado burguês. 
Para ele não existem as direções 
reformistas, contrarrevolucionárias 
que se dizem da classe operária; não 
existe a burocracia e a aristocracia 
operária que traem os interesses do 
proletariado a cada passo, e que nos 
fatos conformam uma extensão do 
estado burguês dentro das fileiras 
operárias. Seu pensamento renega 
da luta por formar um verdadeiro 
partido revolucionário leninista 
de combate internacionalista, que 
levante o problema da insurreição e 
da guerra civil, quer dizer, que pense 
todos os dias como faz para conduzir 
o proletariado a tomada do poder. 
Gramsci se demonstra assim como um 
reformista confesso, um verdadeiro 
“Bernstein do stalinismo.

Revisa e nega o essencial da teoria 
leninista do Estado: quer dizer, fala do Stalin, Roosevelt e Churchill durante a assinatura do Pacto de Yalta
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problema da “ideologia” por for a das 
instituições nas quais essa ideologia 
se cristaliza e se expressa, e indica 
uma “reforma espiritual e moral”, ou 
seja, uma mudança ideológica sem 
atacar no imediato as instituições que 
a expressam, deixando esta tarefa para 
um futuro longínquo. É reformismo 
no estado puro, porque a burguesia 

como classe dominante não impõe sua 
ideologia por obra e graças do espírito 
santo, mas através das instituições. 
Por isso, o proletariado não pode 
destruir a ideologia burguesa se 
não destrói suas instituições: não 
pode destruir a ideologia burguesa 
se não ataca e destrói a propriedade 
privada dos meios de produção; não 
pode destruir a falsa consciência da 
“igualdade perante a lei” se não 
destrói a justiça burguesa, sua casta 
de juízes; não pode destruir a farsa 
da “representação” burguesa, se 
não destrói o parlamento burguês, 
e se não se opõe, por sua vez, 
suas próprias instituições, seus 
organismos armados de democracia 
operária e de duplo poder.

O reformista Gramsci diz à classe 
operária que indo aos poucos, criando 
“hegemonia proletária”, pode ir 
impondo sua própria ideologia no 

marco da sociedade capitalista. A 
burguesia, no marco da sociedade 
feudal, pôde ir impondo ao longo de 
quase cinco séculos sua ideologia, 
porque era uma classe proprietária, 
isto é, uma classe exploradora. 
O proletariado, sob a sociedade 
capitalista não pode fazer o mesmo, 
porque não é uma classe proprietária: 
as lições de seu combate, o programa 
revolucionário, a consciência de classe 
e revolucionária, só podem manter-se e 
encontrar continuidade em instituições 
que os expressem, fundamentalmente 
em um partido revolucionário, assim 
como em outras instituições da classe 
operária – sindicatos, fenômenos de 
radicalização, soviets – são as que 
expressam as lições da consciência e 
programa revolucionário conquistados 
pela classe operária em seu combate.

Gramsci, o Bernstein do stalinismo, defensor do 
“socialismo em um só país” e das frentes populares

Gramsci foi um defensor 
inflexibilidade da pseudoteoria 
stalinista do “socialismo em um só 
país”. Assim dizia em suas notas: 

“Internacionalismo e política 
nacional. O escrito de Giusseppe 
Bessarione (Stalin, NdR.) (pelo 
sistema de perguntas e respostas) de 
setembro de 1927 acerca de alguns 
pontos essenciais da ciência e artes 
políticas. O ponto que me parece 
necessário desenvolver é este: que 
segundo a filosofia da prática (em 
sua manifestação política), já na 
formulação de seu fundador, mas 
especialmente nas precisões de seu 
grande teórico mais recente (por 
Lênin, NdR.), a situação internacional 
tem que ser considerada em seu 
aspecto nacional. Realmente a 
relação “nacional” é resultado de 
uma combinação ‘original’ única (em 
certo sentido) que tem que estender-se 
e ser concebida nessa originalidade e 
unicidade se se quer dominá-la e dirigi-
la. Sem dúvidas que o desenvolvimento 
leva até o internacionalismo, mas o 
ponto de partida é ‘nacional’, e deste 
ponto de partida é preciso arrancar. 

Mas a perspectiva é internacional e 
não pode ser outra que internacional. 
Por isso, é preciso estudar exatamente 
a combinação de forças nacionais que 
a classe internacional terá que dirigir 
e desenvolver segundo a perspectiva 
e as diretivas internacionais. A classe 
dirigente só pode ser se interpreta 
exatamente essa combinação, da qual 
ela mesma é componente e, enquanto 
tal, pode dar ao movimento uma certa 
orientação segundo determinadas 
perspectivas.

 Neste ponto me parece estar a 
discrepância fundamental entre 
Leone Davidovici (Trotsky, NdR.) 
e Bessarione como intérprete do 
movimento majoritário.” (Escritos, 
1932-1935).

Isto é, Gramsci, da mesma forma 
que para Stalin, negavam que na época 
imperialista o capitalismo criou uma 
economia e uma política mundiais, e 
que toda particularidade nacional não é 
mais do que a expressão da combinação 
desigual e específica de ditas condições 
internacionais ao interior de um país 
dado. Pelo contrário, concebiam a 

economia e a política mundiais como 
uma somatória de particularidades 
nacionais tal qual diz Gramsci: “o ponto 
de partida é ‘nacional’.”. É justamente 
a partir dessa revisão completa do 
marxismo revolucionário que Stalin e 
Gramsci sustentam a pseudoteoria do 
“socialismo em um só país”, com a 
consequência da liquidação completa 
do internacionalismo proletário: se 
o “ponto de partida é nacional”, cada 
partido comunista determina suas 
políticas e táticas em função das 
“particularidades nacionais”, quer 
dizer, termina adaptado a sua própria 
burguesia e traindo o proletariado 
mundial e ao seu próprio país. 

Gramsci se coloca assim claramente 
ao lado de Stalin, contra Lênin e 
contra Trotsky e a Oposição de 
Esquerda, a verdadeira continuidade 
do bolchevismo que afirmava: “Em 
nossa época, que é a do imperialismo, 
quer dizer, a da economia e política 
mundiais dirigidas pelo capital 
financeiro, não há um só partido 
comunista que possa estabelecer 
seu programa tomando somente ou 

León Sedov e León Trotsky
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principalmente como ponto de partida 
as condições ou as tendências da 
evolução de seu país. Isto se aplica 
igualmente e inteiramente ao partido 
que exerce o poder nos limites da 
URSS (…)

Unindo em um sistema de 
dependências e de contradições países 
e continentes que alcançaram graus 
diferentes de evolução, aproximando os 
diversos níveis de seu desenvolvimento 
e afastando-os imediatamente depois, 
colocando implacavelmente todos os 
países entre si, a economia mundial 
se converteu em uma realidade 
poderosa que domina a economia dos 
diversos países e continentes. Este 
único fato fundamental dá um caráter 
profundamente realista à ideia do 
partido comunista mundial (…) Não 
é possível dar um só passo adiante 
na solução dos grandes problemas 
da política mundial e da luta 
revolucionária se não se assimila bem 
esta tese, que apareceu pela primeira 
vez com toda a claridade frente a 
humanidade no curso da última guerra 
imperialista (…)

A hora do desaparecimento 
dos programas nacionais soaram 
definitivamente o 4 de agosto de 
1914. O partido revolucionário do 
proletariado não pode basear-se mais 
que em um programa internacional 
que corresponda ao caráter da época 
atual, a do máximo desenvolvimento 
e afundamento do capitalismo. Um 
programa comunista internacional 
não é, nem muito menos, uma soma 
de programas nacionais ou uma 
amálgama de suas características 
comuns. Deve tomar diretamente 
como ponto de partida a análise 
das condições e das tendências da 
economia e do estado político do 
mundo como um todo, com suas 
relações e suas contradições, quer 
dizer, com a dependência mútua que 
opõe seus componentes entre si. Na 
época atual, infinitamente mais que 
durante a época precedente, somente 
se pode e deve-se deduzir o sentido 
no domínio internacional, e não ao 
contrário. Nisto consiste a diferença 
fundamental que separa, no ponto 
de partida, ao internacionalismo 
comunista das diversas variedades 
do socialismo nacional” (“Stalin, o 

grande organizador de derrotas, Leon 
Trotsky).

É claro que Gramsci, contra o 
bolchevismo, era um acérrimo defensor 
das mais desenvolvida das distintas 
variantes do socialismo nacional: o 
stalinismo, e o “socialismo em um só 
país”.

Daqui se pode entender porquê 
Gramsci era tão útil para a burocracia 
do Kremlin, já que todas suas 
concepções servem ao stalinismo 
para justificar a usurpação do estado 
operário pela casta burocrática, a 
liquidação do internacionalismo 
proletário em nome do “socialismo em 
um só país”, e daí, que é correto lutar 
por “neutralizar a burguesia mundial”. 
E não para derrotá-la e por estender a 
revolução socialista. Ele se permite a 
justificar sua política frente à revolução 
espanhola, de conformar a frente 
popular desarmando os milicianos, 
destruindo os conselhos operários, e 
assim buscar um amplo “consenso” 
com a burguesia republicana para 
defender a “democracia” contra o 
“fascismo”, e desta maneira impedir 
os operários revolucionários e suas 
milícias de esmagar verdadeiramente 
o fascismo, terminar de acabar com 
a burguesia republicana e, sobre a 
base da construção de organismos de 
autodeterminação e duplo poder das 

massas, que a classe operária tomasse 
o poder. Isto é, Gramsci permite 
ao stalinismo justificar a traição 
ao proletariado espanhol, ao que 
conduziu a uma terrível derrota sob a 
bota do fascismo enquanto que, como 
“quintacoluna”, o próprio stalinismo 
assassina pelas costas os operários e os 
militantes revolucionários que não se 
disciplinavam à frente popular.

A mesma política se repete na 
revolução francesa em meados da 
década de 1930, quando o stalinismo 
estrangula a conformação dos piquetes 
de autodefesa e a milícia operária no 
caminho da greve geral, e conforma a 
frente popular com o socialdemocrata 
León Blum e a burguesia imperialista, 
impedindo que os operários franceses 
dessem uma saída revolucionária. 
Depois da segunda guerra mundial, na 
América Latina, a política internacional 
contrarrevolucionária do Pacto de 
Yalta, de “coexistência pacífica” - que 
perfeitamente poderia denominar-se 
como uma política de “consenso” com 
o imperialismo mundial – levou que o 
processo revolucionário do Chile nos 
anos 70 e as revoluções que se deram 
em âmbito mundial como parte dos 
ensaios revolucionários do período 
de 1968-1974, ao aborto ou a derrota 
sangrenta.

Integrantes da Oposição de Esquerda Bolchevique Leninista em 1927: 
De esuqerda a direita sentados Leonid Serebriakov, Karl Rádek, León Trotsky, 

Mijaíl Boguslavski e Yevgueni, de pé Christian Rakovski, 
Yákov Drobnis, Aleksandr Beloboródov e Lev Sosnovski.



15

Sobre a farsa stalinista de “convergências e divergências entre Gramsci e Trotsky”

É justamente porque Gramsci foi 
um “teórico” stalinista, defensor do 
“socialismo em um só país” e das 
frentes populares, que suas posições 
puderam ser perfeitamente utilizadas 
e aplicadas pelo stalinismo na segunda 
pós-guerra – sem necessidade de 
revisá-lo nem de justificá-lo – para 
justificar suas traições à revolução 
mundial. É que não existe, como 
já afirmamos, nenhuma ruptura de 
princípios entre gramscianismo e 
stalinismo, mas sim total continuidade.

Assim o PC chileno, depois de 
ter traído a revolução dos Cordões 
Industriais da década de 70 no Chile, 
a princípios dos anos 80 acode às 
categorias de Gramsci para fazer 
um balanço de dita revolução e para 
justificar sua traição à mesma, em 
um trabalho intitulado “Antônio 
Gramsci, contraditor ou continuador 
do marxismo?”, no que desenvolve 
“Uma consideração gramsciana sobre 
o Chile”.

O PC indica que a classe são as 
particularidades nacionais do Chile. 
Assim, é daí que justificava, já na 
década de 70, sua política traidora 
de “via pacífica ao socialismo”. O 
PC dizia: “O ‘caso chileno’ vem 
a demonstrar que os caminhos e 
métodos do processo revolucionário 
tem em cada país suas próprias 
particularidades e prova que não é 
precisamente descabeçada a tese que 
proclamou no XX Congresso do PC na 
URSS, e que o movimento comunista 
fez sua, na Conferência de 1960 no 
sentido de que a classe operária 
e as demais forças que lutam pelo 
socialismo podem conquistar o poder 
e realizar mudanças revolucionárias 
sem que seja obrigatório recorrer às 
armas” (“O governo popular”, artigo 
publicado na Revista Internacional 
N° 12, dezembro de 1970). Deste 
ponto de vista não fazem mais que 
retomar e aplicar a posição clássica 
do stalinismo, defendida por Gramsci, 

como vimos mais acima, de que 
“o ponto de partida é nacional, e 
desse ponto de partida é preciso 
arrancar”. Disto, o PC supõe uma 
visão completamente falsa das causas 
materiais do começo do processo 
objetivo da revolução. Vejamos qual 
é sua explicação.

O PC chileno afirma que o governo 
da UP se conquistou graças o 
“consenso”: “O governo popular se 
constitui como resultado de um real e 
efetivo consenso majoritário em torno 
a um programa de transformações 
de caráter patriótico, democrático 
e popular” (Princípios, revista do 
PC, setembro-outubro de 1981. 
“A.G. continuador ou contraditor do 
marxismo?. Negritos nossos).

Esta é a primeira falsificação, posto 
que as causas materiais deste processo 
revolucionário e do triunfo eleitoral 
da Unidade Popular não estão nas 
“particularidades nacionais” do Chile.

A revolução chilena dos anos 70 
não foi nada mais do que a refração 
nacional do processo de ensaio geral 
revolucionário no âmbito mundial 
que se estendeu de 1968 a 1974, e que 
abarcou tanto países imperialistas, 
como França com o Maio francês de 
1968, o impressionante movimento 
contra a guerra do Vietnã nos Estados 
Unidos, o “Outono quente” italiano, 
a onda de greves com ocupações de 
fábricas na Inglaterra, e mais tarde a 
revolução portuguesa; como também 
aos processos nas semicolônias como 
foi, por exemplo, o Cordobazo na 
Argentina, o ascenso revolucionário 
na Bolívia, a rebelião estudantil e 
popular massacrada em Tlatelolco no 
México, etc.

No marco deste ensaio 
revolucionário também estava 
colocado o reinício da revolução 
política nos estados operários 
deformados, como na Checoslováquia 
em 1968, na Ucrânia, e também na 

Polônia. Este ascenso generalizado 
a nível mundial constituía a resposta 
por parte das massas ao fim do 
ciclo de crescimento ao interior 
dos países imperialistas que, sobre 
a base da enorme destruição de 
forças produtivas na segunda guerra 
mundial, se desenvolveu entre meados 
da década de 1950 até o 1967-1968.

 O imperialismo e burguesia 
tentaram descarregar a crise 
econômica mundial, que manifestava a 
total decadência das forças produtivas 
no Chile, sobre os ombros da classe 
operária e do povo explorado. Isto 
significava a total entrega da nação ao 
imperialismo pelo regime bonapartista 
encabeçado pelo governo burguês de 
Frei Montalva (Democrata Cristão). 
Este partido havia sido criado pelo 
imperialismo ianque e a igreja católica 
para ter um partido aliado, do profundo 
processo de privatizações e de entrega 
da nação. Foi tão entreguista, que os 
próprios porta-vozes do imperialismo 
norte-americano se referia ao 
governo e ao seu acionar desta forma: 
“nenhum governo de extrema direita 
tinha tratado as empresas norte-
americanas com a generosidade com 
que tratou Frei ao assinar os acordos. 
Suas condições exageradamente 
favoráveis revelam uma ausência tal 
de equilíbrio e de juízo, e foram tão 
contrárias aos interesses do Chile 
que provocaram pouco menos de 
hilaridade em Washington” (Ponto 
Final, 20-07-1971).

A este processo de privatizações 
e entrega, as massas operárias e 
camponesas responderam com um 
ascenso de massas ininterrupto 
do ano de 1967, que começou a 
mudar a correlação de forças entre 
o proletariado e a burguesia. Este 
ascenso começou com a reforma 
universitária, continuou com o 
aumento dos conflitos operários, com 
a greve geral convocada pela CUT 
contra as políticas salariais do governo 

O PC chileno é um fiel continuador do stalinista 
Gramsci para justificar sua traição 
à revolução dos Cordões Industriais
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gorila (de extrema direita, NdeT) da 
DC, e com ocupações de fazendas 
pelos camponeses que se opunham 
à reforma agrária do governo, ou a 
“reforma de maceteros” (Proposta de 
“reforma agrária” durante o governo 
de Jorge Alessandri em 1963, NdeT).

Foi precisamente sobre este 
ascenso operário e popular que a 
socialdemocracia e o stalinismo 
montaram a Unidade Popular, que 
ganhou as eleições em 1970. Dizemos 
em nosso Manifesto Programático 
para o Chile (editado pelo COTP-
CI  em novembro de 2000), de forma 
contrária à visão de “consenso” 
do stalinismo, que foi “Sobre este 
ascenso operário e popular que havia 
tornando-se impossível de conter, que 
o governo de Salvador Allende e da 
Unidade Popular (UP) montou, para 
utilizá-lo em seu favor na disputa com 
imperialismo por uma parte da mais-
valia extraída dos trabalhadores.”.

Allende e a UP se comprometeram 
desde o princípio a respeitar a 
propriedade privada dos meios de 
produção da burguesia, ao assinar 
o estatuto chamado de “garantias 
constitucionais” como uma condição 
que a Democracia Cristã exigiu para 
aprovar seu mandato presidencial 
no parlamento, posto que tinha a 
porcentagem de votos suficientes 
para ser presidente diretamente. 
Pressionado pelas massas operárias 
e populares, e buscando uma forma 
de disputar uma taxa da mais-valia 
com o imperialismo, Allende tomou 
medidas como a nacionalização do 
cobre e a estatização da banca, para 
nomear as medidas mais importantes; 
isto sim, pagando indenizações aos 
patrões imperialistas e aos burgueses 
nativos. 

O stalinismo utilizava as medidas 
do governo nacionalista burguês 
de Allende como um pretexto para 
justificar a política de colaboração 
de classes da UP, colocando que 
aquelas medidas eram parte do 
programa revolucionário para o 
socialismo “pela via pacífica” da 
Unidade popular, o suposto poder 
popular”, o que foi completamente 
falso e significou uma tragédia, 
como veremos mais adiante. Por este 

motivo o stalinismo levantava como 
eixo de sua política a necessidade de 
“... aportar decisivamente com sua 
política e sua atividade prática na 
gestação da unidade popular, sólida 
aliança de diversos setores políticos, 
ideológicos e sociais que conquistem 
o governo e desenvolvam durante 
três anos, profundas transformações 
revoluc ionárias” . (Pr inc íp ios , 
revista do PC setembro-outubro de 
1981. “A.Gramsci contraditor ou 
continuador do marxismo? Negritos 
nossos).

A profunda radicalização da classe 
operária e dos explorados acaba por 
abrir a revolução – a qual o governo de 
Allende e da UP tentam abortar – e dá 
um salto qualitativo em 1972 com o 
surgimento dos cordões industriais, 
que eram o mais avançado do 
processo revolucionário que os 
trabalhadores e o povo deram, 
porque eram embriões de 
organismos soviéticos, de duplo 
poder.

Este processo de transformação 
em revolução aberta teve suas 
características singulares que 
passaremos a explicar para dar conta 
com clareza e profundidade da traição 
stalinista. Foi depois de um lock out e 
o fechamento de fábricas pela patronal 
que havia se iniciado uma “paralisação 
nacional” contrarrevolucionária, 
apoiada e financiada pelo 
imperialismo ianque, que setores 
das massas operárias começaram a 

formar organismos pré-soviéticos, 
ou embriões de soviets em 1972, 
como foram os cordões industriais 
que abriram as fábricas fechadas 
pela patronal e começaram a fazer 
elas produzirem sob seu controle. Os 
operários aprenderam que poderiam 
exercer o controle das fábricas e 
indústrias tomadas, agrupadas em 
grandes concentrações industriais, 
abrir os livros de contabilidade, sem 
a patronal. Os operários dos cordões 
industriais lutavam para estendê-los 
ao conjunto dos ramos de produção e 
se defendiam através de piquetes de 
autodefesa.

Junto aos cordões industriais 
também existiam as Juntas de 
Abastecimento e Preços (JAP), que 
distribuíam e apreendiam os alimentos 
que a patronal escondia. Também 
houveram setores do campesinato que 
tinham expropriado os latifundiários 
e que trocavam insumos com os 
operários dos Cordões.

Os operários revolucionários dos 
cordões, com um agudo instinto 
de classe, começaram a levantar 
o problema do poder, quer dizer, 
questionavam abertamente a 
propriedade privada e começavam 
a abrir, de forma embrionária, uma 
etapa de duplo poder, desafiando o 
chefe do governo da UP, Allende e 
todos os partidos da UP, dizendo que 
era um traidor quando ele tratava de 
conciliar os setores pró-imperialistas 
na conformação de um gabinete de 
segurança nacional, cívico-militar. 

Trotsky com a juventude da Oposição de Esquerda na França, 1933:
Rudolf Klement, León Trotsky, Yvan Craipeau, Jeanne Martin des Pellieres, Sara We-

ber e na frente Jean van Heijenoort
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Desta perspectiva o proletariado 
revolucionário e sua força, não faziam 
mais que mostrar a debilidade extrema 
do governo nacionalista burguês 
de Allende para seguir contendo 
as massas, e coloca em vermelho 
vivo o verdadeiro enfrentamento 
entre os colossos, o proletariado 
revolucionário e o imperialismo. A 
primeira antecipação do desenlace 
entre revolução e contrarrevolução 
aberta, se deu com a tentativa falida 
de golpe em julho de 1973, para 
depois em setembro, ser imposta a 
contrarrevolução triunfante com o 
golpe de Pinochet e uma sangrenta 
ditadura militar.

O PC explica as causas da derrota 
da revolução de 1973 como a “perda 
de controle do governo” nas mãos 
do golpe Pinochetista imperialista, e 
dizem:... “Precisamente sua grande 
debilidade (se referem ao governo 
da UP) é ter subestimado o papel do 
consenso ao não reprimir as tentativas 
de subvertê-lo; mas, por sua vez, o 
governo popular é derrotado porque 
seu consenso não abarca todos os 
aspectos ideológicos e políticos que 
deviam fundamentar o novo poder 
popular (conceito de liberdade, 
democracia, nova institucionalidade, 
etc.); a luta ideológica não conseguiu 
derrotar os valores tradicionais da 
burguesia, sobre os quais se levanta 
sua institucionalidade”. (Princípios, 
revista do PC setembro-outubro de 
1981. “A.Gramsci contraditor ou 
continuador do marxismo? Negritos 
nossos)

E continua sua explicação aplicando 
diretamente as categoria de Gramsci de 
“hegemonia”, consenso” e “reforma 
intelectual e moral, dizendo: “Nas 
palavras de Gramsci, o movimento 
popular não foi capaz de estender 
sua hegemonia a todas as esferas da 
vida social, não conseguiu realizar 
uma reforma intelectual e moral 
integral que afirmasse sua direção 
sobre a sociedade”.(Princípios, 
revista do PC setembro-outubro de 
1981. “A.Gramsci contraditor ou 
continuador do marxismo? Negritos 
nossos)

Esta é uma terceira falsificação dos 

acontecimentos reais. A realidade foi 
oposta. Para salvar o regime burguês, 
o imperialismo e a propriedade 
privada do perigo da revolução, 
e para abrir o caminho para estes 
setores, o PC e o PS em oposição aos 
cordões industriais (que constituíam 
a vanguarda da revolução), dirigindo 
a Central Única dos Trabalhadores 
completamente estatizada e aos pés 
de Allende, se dedicou a boicotar a 
cada passo os cordões industriais. 
Enviavam representantes da CUT 
para falar aos operários dos cordões 
que entreguem as fábricas. Ao 
constatar que os operários dos cordões 
industriais se recusavam, os traidores 
avançaram em ações superiores, 
impondo todo o peso das instituições 
do estado burguês que controlavam 
por meio da UP, para obrigá-los a 
entregar as fábricas e assim fazer 
acordos melhores com a burguesia 
do Partido Democrata Cristão e com 
o Clube de Paris (cúpula imperialista, 
antecedente do G7).

Quer dizer, o PC tentou estrangular 
os cordões industriais fazendo eles 
entrarem nas instituições do regime 
burguês de Allende e da Unidade 
Popular, por meio da CUT, para 
dissolver a verdadeira democracia 
operária e o duplo-poder embrionário 
que se colocava de pé. Sem dúvidas, 
o UP para governar junto à burguesia 
da Democracia Cristã, ou com 
os “milicos patrióticos” - o que 
constituía o fundo de sua política de 
“via pacífica ao socialismo” - se viu 
obrigado a ir mais além do que queria. 
Sua desenfreada luta para estrangular 
os cordões industriais e o proletariado 
revolucionário continuou em seu 
acionar de “quintacoluna” que foi 
formular e aprovar o projeto de lei 
de controle de armas de Allende, no 
parlamento burguês, para permitir, 
junto à polícia e os militares, a 
abertura das fábricas em mãos dos 
trabalhadores, em busca de armas, e 
em todos os povoados combativos, 
onde a burguesia pensava que os 
trabalhadores e o povo poderiam estar 
armados. Desta forma garantiram o 
desarmamento dos operários, e depois 
o aniquilaram.

Além disso, durante todo o processo 
revolucionário lançaram uma 

campanha dizendo aos operários “Não 
se armem! Lutemos por paz!, é preciso 
impedir a guerra civil”, “Não a guerra 
civil!” “façamos o socialismo sem 
armas, pela via pacífica!”. Da mesma 
forma que antes, durante e depois da 
tentativa de golpe de estado que falhou 
em julho – o “tancazo”-, chamaram a 
confiar nos militares “patriotas”, como 
Schneider, Prat e o próprio Pinochet, 
entre outros, que eram supostamente 
“constitucionalistas, defensores do 
Governo Popular e da democracia”. 
Estes traidores enganavam os 
trabalhadores dizendo que o 
regime bonapartista e seu governo 
nacionalista burguês de Allende era 
um “governo popular”, faziam as 
massas acreditarem que o estado 
burguês, sua constituição reacionária 
pró-imperialista, suas forças armadas 
e sua propriedade privada, defendida 
pela UP, eram “seu governo”, dos 
trabalhadores e do povo.

Foram precisamente os stalinistas 
junto ao PS e seu “poder popular 
consensual” as verdadeiras garantias 
de que os operários dos cordões 
industriais e do conjunto da classe e do 
povo insurrecionados foram entregues 
desarmados, com o peito descoberto 
e de mãos vazias para enfrentar as 
balas de chumbo, as bombas e os 
campos de concentração do golpe 
militar sangrento de Pinochet e da 
CIA, que impuseram um massacre e 
um esmagamento físico do heroico 
proletariado chileno, para que nunca 
mais ele voltasse a se levantar contra 
a propriedade privada e o regime 
burguês pró-imperialista.

Segundo o PC o problema foi 
que “não conquistaram derrotar os 
valores tradicionais da burguesia 
sobre os quais se levanta sua 
institucionalidade”. Quer dizer, a 
concepção de Gramsci de que o eixo 
é mudar a ideologia burguesa sem 
atacar no imediato as instituições 
nas quais a ideologia se cristaliza 
e se expressa, sua concepção de 
“reforma intelectual e moral”, de 
criar “hegemonia proletária” em uma 
primeira etapa, vem como um anel no 
dedo do PC chileno para justificar sua 
política de colaboração de classes com 
a burguesia e sua traição à revolução 
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chilena. 

Consequentemente com esta 
posição, afirmam que “O golpe 
fascista rompe violentamente com o 
esquema tradicional de dominação 
da burguesia e erige um regime 
baseado no predomínio absoluto do 
elemento coercitivo” (op. Cit.).

Contra essa falsificação stalinista 
os operários devem perguntar-se: 
quando a burguesia perdeu sua 
ditadura, a ditadura do capital? Desde 
quando se derrotam as instituições 
materiais da ordem burguesa por meio 
da ideologia, da moral e dos valores? 
Por acaso a burguesia não assenta 
suas instituições de poder sobre a base 
da exploração, quer dizer, do roubo 
da mais-valia, do salário, impondo 
a propriedade privada, e quando vê 
que ela está ameaçada é capaz de 
aniquilar sem piedade, como fez com 
a revolução dos cordões industriais?

Os próprios operários viveram 
em carne própria e pagaram com 
seu sangue, o que a burguesia e 
o imperialismo não “utilizaram a 
ideologia” para derrotar a revolução 
quando seus serventes reformistas 
não conseguiram contê-la, mas sim 
que utilizaram diretamente as 
armas, e todas as instituições à sua 
disposição para massacrar fisicamente 
a revolução, sem titubear um segundo.

Operários conscientes: devemos 
aprender das lições revolucionárias 
de nossas experiências, e que não 
fique nenhuma dúvida que o papel 
dos revolucionários no processo dos 
cordões industriais era desenvolver, 
entender e centralizar os organismos 
embrionários de duplo poder como 
os Cordões, as JAP, armando-os, 
e lutando para dividir o exército, 
chamando a formar comitês de 

operários, camponeses e soldados 
armados – como foi demonstrado 
com clareza durante a sublevação 
de um setor dos marinheiros de base 
de Valparaíso e Talcahuano – para 
organizar a insurreição e a tomada do 
poder pelo proletariado, impondo um 
governo operário e camponês.

Isto é uma política revolucionária 
oposta diametralmente das políticas 
reformistas conscientemente 
contrarrevolucionárias do stalinismo 
gramsciano, de buscar “consenso”, 
quer dizer, de buscar aliados na 
burguesia nacional para a “hegemonia 
proletária”, e para a “formação de uma 
vontade coletiva nacional-popular”, 
em aliança com a burguesia golpista 
da Democracia Cristã, que acabou em 
um massacre contra o proletariado.

O PC chileno justifica seus 
acordos com a burguesia dizendo: “A 
diferença da democracia burguesa, 
o novo poder (o poder popular), 
exerce a coerção já não contra a 
maioria explorada, mas sim contra 
uma minoria de exploradores. Aqui o 
estado e seu programa revolucionário 
interpretam os interesses da classe 
operária e também dos grupos sociais 
que são seus aliados objetivos: 
camadas médias, camponeses, 
pequena burguesia, intelectuais e 
inclusive setores burgueses não 
monopolistas; aqui não é uma 
classe social mas sim uma vasta 
aliança entre elas que assume o 
poder”. E a seguindo dizem contra 
quem é preciso lutar, para justificar 
sua colaboração de classes: “O 
movimento revolucionário sustenta 
a necessidade do uso da força, 
não contra os partidários do novo 
consenso, nem contra aqueles que não 
sendo partidários tampouco apoiam 
ativamente a antiga ordem; mas sim 
que fundamentalmente contra o 
inimigo comum; os clãs econômicos 
e a penetração imperialista, aos que 

é necessário reprimir para evitar 
que atentem contra os interesses e 
os objetivos do povo”. (Princípios, 
revista do PC setembro-outubro de 
1981. “A.Gramsci contraditor ou 
continuador do marxismo? Negritos 
nossos)

Para o stalinismo os operários e o 
povo explorado deviam reconhecer 
como iguais, para uma luta política, 
o partido burguês Democrata 
Cristão, explorador e massacrador de 
operários, e formar uma grande aliança 
com estes supostos “burgueses não-
monopolistas”, que, resumidamente, 
são os carrascos do imperialismo 
nos países semicoloniais. Com qual 
objetivo era necessário se unificar? 
Não respondem que para “unificar-
se” e lutar todos juntos em uma 
aliança contra os “clãs econômicos 
e a penetração imperialista”. 
Novamente mentira! Sua luta contra 
os monopólios imperialistas não era 
expropriar as empresas capitalistas, 
colocando todo seu peso para 
desenvolver, entender e centralizar 
os cordões industriais que iam neste 

caminho, mas sim que Allende 
negociasse com a DC, com o clube de 
multimilionários de Paris, quer dizer, 
com o imperialismo e seus serventes.

Esta claro que o “teórico” stalinista 
como Gramsci, que falava de 
“neutralizar a burguesia”, de criar 
“consenso” com outros setores e uma 
“vontade coletiva nacional-popular” 
para eles, pode ser perfeitamente 
utilizado como faz o PC chileno, sem 
necessidade de revisá-lo ou justificá-
lo, para aplicar e justificar políticas 
de colaboração de classes: isto é, para 
fazer uma ampla aliança que inclua 
a “burguesia não monopolista”, 
para “neutralizar” a “penetração 
imperialista”. O PC chileno aplicando 
Gramsci como continuidade 
natural do stalinismo, diz assim 
que “o partido revolucionário de 
vanguarda” deve “... conquistar 
certas alianças, neutralizar outras 
forças, levar a cabo uma primeira 
fase da reforma intelectual e moral” 
(op. Cit.).

A aliança com as burguesias “não monopolistas”, outra 
justificativa da frente popular e da colaboração de classes
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O PC chileno frente à segunda revolução 
chilena nos anos 80

Entre 1982 e 1986, depois de quase 
dez anos de uma feroz ditadura 
pinochetista, e ao calor de uma brutal 
crise econômica em toda América 
Latina com a crise das dívidas 
externas, o proletariado chileno voltar 
a sair em uma luta revolucionária, 
com um verdadeiro auge proletário. O 
ascenso operário e popular começado 
pelos estudantes universitários 
e secundaristas, pré-anunciava a 
entrada dos operários industriais na 
luta pela reorganização dos sindicatos 
– proibidos na ditadura – levantando 
como demanda principal o aumento 
de salários. Este processo desemboca 
na luta política generalizada contra 
a ditadura, em um verdadeiro auge 
proletário, tal como definimos em 
nosso manifesto Programático: 
“Trotsky utiliza essa categoria de 
auge proletário para explicar um 
processo de ascenso do proletariado 
industrial que se deu na Rússia desde 
1910 até 1914, que tendia a ganhar 
o movimento camponês e ameaçava 
em transformar-se em uma revolução 
aberta, processo interrompido 
pela primeira guerra mundial 
imperialista”.

Este auge proletário, esta segunda 
revolução chilena, foi novamente 
traída pela socialdemocracia e pelo 
stalinismo, derrotando pela segunda 
vez o proletariado.
As massas demonstravam uma 
forte tendência à unidade operária e 
popular em outubro de 1984 (quando 
o auge levava mais de um ano de 
seu começo); assim, desbordaram 
suas direções e impuseram a 
greve geral, desestabilizando o 
regime e derrubando o gabinete de 
Pinochet, abrindo a possibilidade 
de derrotar a ditadura de Pinochet 
revolucionariamente; mas não pode 
ir mais além graças ao acionar do 
PC, PS e da DC, que impediram. O 
PC dividiu os operários empregados 
dos desempregados, por um lado 
entregando a condução do proletariado 
industrial à DC golpista e ao PS, e por 

outro lado, conduzindo os operários 
desempregados e dos povoados (o 
setor mais desesperado) a ações ultra 
esquerdistas com a Frente Patriótica 
Manuel Rodríguez, separando eles 
de seus irmãos de classe, tudo isso 
com objetivo de sustentar a “transição 
pactuada à democracia”.

Posteriormente acabou chamando 
a votar pelo “Não” no plebiscito de 
1988 que consagrou a Constituição 
pinochetista da década de 80, e aos 
sucessivos governos cívico-militares 
da concertação que ainda mantém o 
proletariado chileno submetido ao 
imperialismo.
O próprio stalinismo demonstra em 
seu artigo sobre Gramsci: “As tarefas 
imediatas e mediatas da luta contra 
a tirania, organizando a resistência, 
assinalando uma perspectiva a 
luta, buscando os caminhos mais 
apropriados para o entendimento 
de todos os setores não fascistas”. 
(Princípios, revista do PC setembro-
outubro de 1981. “A.Gramsci 
contraditor ou continuador do 
marxismo?” Negritos nossos). 
Quer dizer, novamente 
impulsionam uma política 
de colaboração de classes, 
de “consenso” nas palavras 
de Gramsci: desta vereda os 
que lutam pela “democracia”, 
contra o “fascismo” sem 
nenhuma distinção de classes 
– inclusive participava a DC 
golpista – e do outro lado 
os “fascistas” de direita. 
Novamente um “consenso” 
com a burguesia que defendia 
a democracia” para neutralizar 
a burguesia fascista.
Assim dizia o PC chileno, para 
justificar seu apoio e sustento 
à “concertação” e à “transição 
pactuada à democracia”: “... o 
pluralismo implica a unidade 
e luta em uma aliança, luta 
como forma de defesa de seus 
interesses e objetivos pelas 
distintas classes e partidos, 

mas buscando o objetivo consensual. 
O consenso é então o método 
fundamental a ser aplicado dentro 
dos marcos da aliança, e a coerção é 
o método contra o perigo externo da 
aliança” (op. Cit.).

O resultado: novamente o aborto 
do processo revolucionário e 
a imposição, sobre a pior das 
superexplorações da classe operária 
chilena, da continuidade do regime 
pinochetista sob os distintos governos 
da Concertação desde 1990. Quer 
dizer, uma nova derrota histórica da 
qual a classe operária chilena, que 
continua amarrada por este monstro 
que é o PC - sustentador do regime 
pinochetista, ainda não consegue se 
recuperar.

Grupo Operário Internacionalista - 
Quarta Internacional - do Chile

Boletim de Informações Operárias Internacionais, 
Segunda Época, Nº4 onde foi publicado original-

mente essa polêmica
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