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Apresentação

APRESENTAÇÃO

Há um grito de revolta que atravessa hoje a vida dos trabalhadores e
da juventude em Portugal. Às vezes, é um grito silencioso que corrói
por dentro, mas outras é um grito forte, sonoro, que se houve nas ruas,
que ecoa nas greves. Foram as Greve Gerais e as Manifestações contra a
Troika, quando esta ditou a venda do país e dos nossos direitos por tuta-emeia: a Geração à Rasca (2011), o 15 de Outubro (2011), o 15 de Setembro
(2012) —datas e datas de dias que marcaram a ocupação das ruas e a
paralisação das empresas para dizer já basta! Hoje, quando nos dizem
que a “austeridade já acabou”, sabemos que não é verdade, pois para
quem trabalha, pouco mudou. Por isso, escutamos a voz dos operários da
Autoeuropa, em greve contra o trabalho obrigatório ao fim-de-semana; a
das enfermeiras por uma carreira digna para quem trabalha e dá vida ao
Serviço Nacional de Saúde; a dos estivadores contra o trabalho à jorna; a
dos trabalhadores dos call-centers, que não aguentam mais a precariedade;
a dos trabalhadores aeroportuários dos serviços de assistência em terra
contra os turnos desumanos; a dos jovens negros contra a violência
policial e pelo direito à nacionalidade; a das mulheres contra a violência
e por direitos verdadeiramente iguais; a dos mais jovens, pelo direito ao
futuro e pelo futuro do planeta. Em todo o lado, um grito profundo contra
a exploração crescente, contra a opressão brutalizante, contra o beco sem
saída do capitalismo.
E a pergunta que cala fundo é: qual a alternativa? Muitos acham que
temos de contentar-nos com o que existe, aceitar o mal menor da atual
Geringonça, pois o capitalismo é a única alternativa e —dizem— no
máximo conseguiríamos melhorá-lo. Outros, como a extrema-direita,
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acham que a culpa é dos imigrantes, dos negros, dos ciganos, dos pobres
que não querem trabalhar: dividem para reinar, enquanto os patrões e
banqueiros vivem à nossa custa.
Nós achamos que é preciso mudar estruturalmente a sociedade para
acabar com estes problemas. É preciso, por isso, ser revolucionário!
Dizem-nos então: Isso é impossível! Nada pareceria mais impossível do
que, depois de 48 anos de ditadura salazarista, ver o país a ser tomado por
uma revolução. E, todavia, foi isso que aconteceu a 25 de abril de 1974.
Por isso, no ano em que se comemoram os 45 anos da Revolução
Portuguesa de 1974/1975, editamos em Portugal, pela primeira vez em
livro, o texto Revolução e Contrarrevolução em Portugal, de Nahuel
Moreno.
O livro que aqui apresentamos ao leitor fala-nos de um momento
fundamental da nossa história. Nesse sentido, esta edição tem por objetivo
retomar o estudo da Revolução Portuguesa de 1974/1975 como ponto
de partida para a tarefa necessária e fundamental de encarar os desafios
da luta revolucionária em Portugal hoje. Temos o privilégio de estudar
uma revolução que se passou no tempo de uma geração. Podemos ouvir
—em primeira mão— as suas histórias, a sua força e as suas tristezas.
Mas acima de tudo podemos ler a história, reconhecendo os principais
atores e processos, o que permite —mesmo a quem não o viveu— discutir
uma revolução com vida e em que algumas polémicas se mantêm até
hoje. A quase unanimidade com que muitos se referem ao “25 de Abril”
e à “Revolução dos Cravos” não nos faz esquecer a tremenda luta dos
explorados e oprimidos contra as águas mansas dos que hoje se limitam a
pôr o cravo na lapela. O texto de Moreno é, por isso, para nós, um texto
incontornável.
Por isso, esta é uma edição que pretende, acima de tudo, ser uma pedrada
no charco para responder à necessidade que temos hoje de entender os
problemas com que nos confrontamos e de encontrar uma alternativa que,
na nossa opinião, continua a ter de ser revolucionária.

Um texto militante escrito ao calor da revolução
O texto que o leitor tem em mãos foi escrito em julho de 1975 (durante o
chamado “Verão Quente”) e publicado na Revista America , num caderno
suplemento intitulado “Portugal: quinze meses de revolução”. Este caderno
estava dedicado, exclusivamente, a discutir o processo revolucionário
1

1 Revista Argentina de temas internacionais. O texto que aqui publicamos pertence
à edição de Julho-Agosto de 1975
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português, com textos e polémicas de alguns dos principais dirigentes
trotskistas da IV Internacional da época, como Ernest Mandel, Nahuel
Moreno, Gus Horowitz e Livio Maitan.
Nahuel Moreno (1924-1987) , o autor do texto que agora publicamos,
nasceu na Argentina e tomou como tarefa da sua vida a militância política,
na continuação da luta de Leon Trotsky pelo legado da Revolução Russa e
da III Internacional contra a degeneração conduzida por Estaline. Batalhou
toda a sua vida pela IV Internacional. Quando Nahuel Moreno morreu,
o seu antigo companheiro e adversário político Ernest Mandel (Bélgica,
1923-1995) recordou-o com as seguintes palavras: “Com ele desaparece
um dos últimos representantes do grupo de quadros dirigentes que, após
a Segunda Guerra Mundial, mantiveram a continuidade da luta de Leon
Trotsky em condições difíceis…” . Moreno foi um dos principais dirigentes
trotskistas latino-americanos e participou desde o II Congresso da IV
Internacional em diversas lutas políticas. Esteve envolvido na fundação
de partidos trotskistas na Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Espanha;
em 1979, rompeu com o Secretariado Unificado da IV Internacional,
tendo vindo a fundar, em 1982, a Liga Internacional dos TrabalhadoresIV Internacional (LIT-QI).
Moreno visitou Portugal durante 1974/1975, tomando contacto direto
com o processo revolucionário em curso. É a partir daí que escreve
Revolução e Contrarrevolução em Portugal. Em 1974, um grupo de
jovens irá fundar o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT),
mantendo-se desde aí ligado ao sector morenista da IV Internacional e,
posteriormente, à fundação da LIT-QI em 1982.
Esta é, por isso, uma edição militante, porque, parafraseando Marx,
nós sabemos que não basta interpretar o mundo: é preciso transformálo. E essa foi a tarefa que Nahuel Moreno deu a si próprio quando
escreveu esta obra. Este texto expressa o esforço de entender o processo
revolucionário a decorrer em Portugal; é também um texto de polémicas
com as restantes correntes trotskistas da época, mas é acima de tudo um
texto militante, para influenciar o desenvolvimento da revolução, cujo
objetivo era orientar política e programaticamente a melhor intervenção
dos revolucionários.
Finalmente, esta é uma edição que comemora os 45 anos da existência
do legado de Nahuel Moreno e da Liga Internacional dos TrabalhadoresIV Internacional (LIT-QI) em Portugal. Tendo essa ligação começado
em 1974, esta corrente trotskista mantém até hoje a sua continuidade
2

3

2 https://litci.org/es/archive/cronologia-da-vida-de-moreno-sp-1383334792/
3 https://www.ernestmandel.org/en/works/txt/1987/moreno.htm
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em Portugal, através do Em Luta, mantendo viva a luta por uma nova
revolução.
Nestas breves páginas introdutórias queremos, por isso, expor o que
nos parecem ser os pontos fortes deste texto de Moreno, mas também
elementos que nos parecem necessitar de atualização (note-se que o texto
foi escrito em julho de 1975 e muita água correu depois disso). Finalmente,
aproveitamos para colocar algumas questões que consideramos relevantes
para interpretar o país que temos hoje, 45 anos depois.

Uma análise de classe sobre a revolução, as suas direções e o MFA
O golpe militar do dia 25 de abril abriu as portas à entrada em cena da
classe trabalhadora e do povo, que foram aconselhados pelos militares
a ficar em casa, mas que invadiram as ruas e a vida política do país. Há
vários livros que nos falam sobre a revolução portuguesa. No entanto, o
texto de Nahuel Moreno tem uma abordagem particular para entender o
processo de rutura revolucionária que, nestes anos, atravessou o país.
Em primeiro lugar, Moreno dá um papel de destaque à revolução
anticolonial que estava em curso em África. O Estado português —que a
partir dos anos 60 aprofunda a sua relação de dependência económica com
a Europa— dependia do domínio das colónias para não ser sugado pelas
potências europeias. Por isso, vai ser totalmente incapaz de abandonar essa
exploração colonial, que era determinante para a sua posição privilegiada
no mundo. Nesse sentido, é equivocado dizer que o fim da ditadura em
Portugal foi “pacífico”, quando ele assentou sobre a morte de milhares de
portugueses e africanos na Guerra Colonial. É a revolução colonial em
África —expressa nos povos que se levantam em armas contra a opressão
colonial portuguesa— que faz com que a guerra se prolongue mais de
uma década, afundando e sugando os recursos do país, levando à fuga da
sua juventude e, finalmente, dividindo a burguesia e o seu braço armado
—o exército. É este levantamento dos povos africanos e a contradição
profunda da situação do imperialismo português que tornam impossível
uma solução pactuada de saída para o impasse da guerra e vai destruindo o
exército por dentro. Este elemento revelar-se-á essencial para compreender
todo o processo revolucionário, onde a crise do Estado e a dualidade
de poderes nas Forças Armadas será uma característica fundamental, mas
também a própria debilidade da contrarrevolução, expressa no dia 25 de
abril, no 28 de setembro de 1974 e no 11 de março de 1975.
O livro que agora apresentamos dá também destaque à questão relativa ao
carácter da revolução portuguesa, enquadrado na polémica histórica entre
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Estaline e Trotsky, entre a revolução por etapas e a revolução permanente.
Para o PCP, alinhado com o estalinismo, o que estava colocado em
Portugal era uma revolução democrática nacional, cujos objetivos eram “a
instauração das liberdades democráticas, a destruição do estado fascista e
a sua substituição por um estado democrático” , e conseguir a “soberania
nacional”; esta revolução era, portanto, contra a burguesia monopolista e
não contra toda a burguesia; a aliança com uma parte da burguesia é parte
fundamental do projeto do PCP, que não passava pela tomada do poder
pela classe trabalhadora.
Para Moreno, o que estava em causa era uma revolução operária e
socialista, seja pelo seu sujeito social (os operários e classe trabalhadora
urbana e do campo), seja pelas suas reivindicações —liberdades
democráticas e antifascismo, mas também reivindicações próprias da
classe operária e poder operário—, que só poderiam ser cumpridas
pela classe trabalhadora, colocando na ordem do dia (ao contrário do
defendido pelo PCP) a tomada do poder e o socialismo. A expropriação
e nacionalização dos bancos e dos grandes conglomerados empresariais
realizados após março de 1975, a multiplicação dos organismos de duplo
poder, as ocupações de terras, as greves —como as da Lisnave, TAP, CUF e
outras fábricas centrais da cintura industrial de Lisboa— são uma expressão
taxativa do carácter operário e socialista da revolução, que comprovam a
tese transicional de Moreno e negam a etapa da revolução “democráticonacional” defendida pelo PCP.
Sobre o carácter da revolução, é ainda de destacar a interessante
comparação dos momentos da revolução portuguesa com a revolução russa,
nomeadamente a comparação do processo de derrota da contrarrevolução
de Spínola em Portugal à derrota de Kornilov na Rússia, como momento
fundamental para abertura de uma situação revolucionária, em que passa
a estar colocada a tomada do poder. É também daí para a frente que
Moreno dá especial relevo às grandes diferenças entre ambas as revoluções,
nomeadamente a ausência de uma centralização nacional dos organismos de
duplo poder semelhante à dos Sovietes russos e, principalmente, a ausência
de um partido revolucionário que quisesse tomar o poder, um tema que
retomaremos mais à frente.
No entanto, um dos aspetos mais especiais do trabalho de Moreno é que ele
procura fazer, essencialmente, uma análise de como se comportam as classes
sociais na revolução, e é a partir daí que procura entender mais profundamente
4

5

4 Cunhal, Álvaro.1975. A revolução portuguesa. Lisboa: Publicações D. Quixote. Pág
147.
5 Idem. Pág 159-160.
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o papel de cada um dos atores políticos na mesma. É deste ponto de vista
que vai analisar um dos fenómenos políticos mais polémicos na Revolução
Portuguesa: o carácter do Movimento das Forças Armadas (MFA).
No texto, encontramos uma análise do MFA como a representação, ao nível
das Forças Armadas, da classe média e pequena-burguesia. Além disso, ao
contrário das teorias “terceiro-mundistas” muito em voga na época, Moreno
é muito claro em identificar Portugal como um país imperialista e, portanto,
o carácter do MFA como a expressão da pequena-burguesia de um país
imperialista, o que lhe dava um carácter privilegiado, pró-imperialista e não
revolucionário ou progressista, ao contrário do que acontecera nas lutas dos
países semicoloniais e do que defendia a maioria da esquerda em Portugal
na época.
O leitor encontrará também uma leitura diferente dos governos provisórios
integrados pelo MFA. Nestes governos estão presentes os representantes da
burguesia, os partidos operários reformistas (PS e PCP) e os representantes da
pequena-burguesia (MFA), que fazem a ponte entre ambos. Num momento
em que o atual Governo do Partido Socialista, dirigido por António Costa,
tem o apoio do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda para
governar, é bom relembrar que este não foi o primeiro caso em que o PCP
esteve diretamente envolvido na governação nacional. Embora num contexto
diferente, marcado pela radicalidade e rutura de um processo revolucionário
em curso, Moreno vai analisar o Governo do MFA-PS-PCP como um Governo
de frente popular-“kerenskista” , sintoma da profundidade da revolução,
mas também enquanto projeto de conciliação de classes (entre a burguesia
e os trabalhadores) como forma de derrotar a classe trabalhadora no seu
caminho para o socialismo. É este carácter de classe que vai explicar
também, perante o avanço da radicalização da revolução, a divisão do
MFA em diversas tendências associadas aos projetos políticos em causa,
uma mais próxima do PS, outra do PCP e outra da extrema-esquerda.
Finalmente, na maior parte dos textos a que temos acesso hoje, a disputa
na revolução portuguesa é-nos contada como uma disputa entre o projeto
de democracia do Partido Socialista e a tentativa autoritária do Partido
Comunista de tomar o poder, numa suposta semelhança com o que os
bolcheviques tinham feito na Rússia. O PCP nega a teoria do “assalto ao
poder”, mas utiliza-se dela para dizer que queriam ter ido mais longe, só
que a relação de forças não permitiu. No texto de Moreno encontramos
uma leitura muito certeira e relevante sobre este tema que aponta os dois
6

7

6 Utilizamos aqui a expressão utilizada por Moreno no texto, embora nestes governos
estivesse também presente o PPD.
7 Por analogia com o governo de Alexander Kerensky na Rússia de 1917.
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projetos como projetos capitalistas: o do PS, como um projeto assente,
essencialmente, no Parlamento e de aliança e subalternidade da burguesia
portuguesa ao imperialismo europeu (tendo como centro a integração
na CEE); o do PCP-MFA, como um projeto de defesa do imperialismo
português (a suposta “independência nacional” das grandes potências, de
facto, é para o estalinismo e a sua versão maoista a defesa do próprio
imperialismo português, e daí a aliança com o setor não monopolista
da burguesia portuguesa), com um modelo de autarcia económica, mas
baseada num regime bonapartista , como forma de controlar a classe
operária e derrotar a revolução.
8

A alternativa trotskista proposta por Moreno
Como o leitor irá constatar, o centro da política de Moreno era defender,
expandir e centralizar os embriões de duplo poder, como a única forma
de derrotar as manobras contrarrevolucionárias do MFA-PS-PCP. Como
refere numa carta a Joseph Hansen , a 17 de julho de 1975: “O nosso slogan
central da etapa que se abriu a 11 de março deve ser: desenvolvimento e
centralização das comissões de trabalhadores e soldados para que tomem
o poder num grande congresso nacional e garantam uma assembleia
constituinte livre e soberana” .
Ao contrário da maioria de correntes de esquerda que alimentava
grandes esperanças no MFA, a linha de Moreno tem como centro a
democracia operária livre da intromissão militar e a necessidade de
centralizar um poder paralelo (comissões de trabalhadores, moradores,
soldados) que estava disperso, mas cuja unificação era a condição
necessária para que os trabalhadores pudessem realmente tomar o poder
e construir um estado operário assente nos organismos dos trabalhadores.
Nesse sentido, apesar de o grupo ligado a Moreno ser um grupo jovem
9

10

8 Quem ler com atenção o Pacto MFA-Partidos encontrará claramente a anulação da
conquista democrática da Assembleia Constituinte e um regime bonapartista, onde
o centro é o poder do exército (com destaque para o Conselho da Revolução e
o Presidente da República), que determina, nomeadamente, a votação indireta do
Presidente da República e a escolha do Primeiro-ministro por este. Já no documento
Aliança Povo-MFA fica bem clara a intervenção direta do MFA sobre os organismos
de duplo poder (as comissões de trabalhadores, moradores, etc.), fundando e
institucionalizando as “Assembleias Populares” controladas pelo MFA-PCP.
9 Trotskista norte-americano e principal líder do Socialist Workers Party (SWP) dos
EUA.
10 Carta de Moreno a Hansen; Boletim de Discussão Internacional da IV Internacional,
Janeiro de 1976, volume XIII, número I (versão original em inglês em https://www.
marxists.org/history/etol/document/fi/iidb-1972-76/index.htm)
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e de vanguarda, a sua política aparece de forma claramente diferenciada
como um campo dos trabalhadores, pela revolução socialista, como
herança da Revolução Russa, e não da sua degeneração, a burocratização
da União Soviética.
Nunca tomando as liberdades democráticas em abstrato, mas combinadas
pela luta pelo poder pelos trabalhadores, Moreno considera-as sempre
como parte fundamental do avanço da revolução. A atualidade da luta por
reivindicações democráticas hoje nos processos revolucionários como a
Primavera Árabe e Síria ou, recentemente, no caso da Venezuela, mostra
a importância do legado de Moreno também neste campo, e oposto à
tradição de apoio a regimes bonapartistas capitalistas, como o PCP faz até
hoje.

Como se fechou o processo revolucionário?
O 25 de Novembro é identificado como o fim do processo revolucionário
em curso (PREC). O texto que aqui apresentamos, ao ser escrito em julho
de 1975, não reflete sobre esta data, nem sobre as suas consequências para
as características da revolução e da sua derrota. Cabe-nos a nós, portanto,
fazer a ponte entre este texto e o que aconteceu depois dele.
No final de novembro de 1975, acumulavam-se e agravavam-se todas as
contradições da revolução portuguesa. No país, conviviam dois poderes
em paralelo: o poder da burguesia portuguesa (ferida de morte depois das
derrotas de Spínola, mas viva e organizada) e do imperialismo internacional ,
de um lado. Do outro, o poder dos operários e trabalhadores, expresso
nas comissões de trabalhadores, de soldados, nas manifestações que se
sucedem todos os dias, nas greves e ocupações, que apontavam para um
outro poder e outro tipo de Estado: um Estado dos trabalhadores. Dois
casos são exemplificativos: a 12 de novembro, os operários da Construção
Civil em greve cercam o Palácio de São Bento. Contra as orientações do
PCP, sequestram os deputados e o Governo durante dois dias; a 17 de
novembro, os deputados da Assembleia Constituinte ameaçam transferila para o Porto e, no dia seguinte, o Governo suspende funções. A 21 de
novembro, no RALIS (Regimento de Artilharia de Lisboa), 170 novos recrutas
11

11 Veja-se o trabalho de Sá, Tiago Moreira e Gomes, Bernardino. Carlucci vs
Kissinger — Os EUA e a Revolução Portuguesa, 2008. Dom Quixote, e também
Paço, António.“Friends in high places: o Partido Socialista e a Europa Connosco” in
Varela, Raquel (coord.). Revolução ou Transição? História e Memória da Revolução
dos Cravos. 2012. Bertrand Editora, onde encontramos dados muito relevantes sobre
a atuação dos EUA e da social-democracia europeia na revolução.
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juram bandeira com o braço direito levantado e o punho cerrado: “Juramos
estar sempre, sempre ao lado do povo, ao serviço da classe operária, dos
camponeses e do povo trabalhador. (…) Pela democracia e poder para o
povo. Pela vitória da revolução socialista.”.
Nesse sentido, o acirrar dos acontecimentos em novembro de 1975 era o
da crise revolucionária, momento em que a classe trabalhadora ou toma o
poder ou sofre uma derrota para as forças da contrarrevolução.
Nos dias que precederam o 25 de Novembro, o Conselho da Revolução
substitui Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço à frente do Comando
Militar da Região de Lisboa, o que fortalecia o setor moderado do exército e
servia como desafio às fações oponentes. Esta destituição é vista como uma
provocação e contestada pelas unidades mais radicais. O levantamento
de setores como os paraquedistas de Tancos leva à ocupação de bases
da Força Aérea e comando Operacional em Monsanto. Como reação, o
Grupo dos Nove, apoiado no Regimento dos Comandos, desencadeia
ações de resposta para dominar o poder político do país, restabelecendo
a “ordem” nas Forças Armadas; o Tenente-coronel Ramalho Eanes dirigirá
as operações.
Contam com o apoio direto do PS e PPD (PSD) e com o aval do Presidente
Costa Gomes, que tinha recebido da parte do PCP a garantia (ao contrário
do que tinha acontecido a 28 de setembro de 1974 e 11 de março de 1975)
de que não convocaria os seus militantes e apoiantes para qualquer ação
de rua . Assim, aconteceu. Ninguém se moveu, a não ser os paraquedistas,
abandonados pelo PCP, mas também pelo seu líder de referência, Otelo
Saraiva de Carvalho. A 28 de novembro, renderam-se.
O 25 de Novembro de 1975 foi, assim, uma operação militar que teve
por objetivo acabar com um dos elementos mais profundos e radicais
do processo revolucionário português: o duplo poder dentro das Forças
Armadas, que se desenvolviam e radicalizavam, colocando em causa o
exército como instrumento de repressão ao serviço da burguesia.
Mas o 25 de Novembro não significou o fim imediato da revolução que
tinha convulsionado o país a partir de 25 de abril de 1974. O número
de ocupações de terras, por exemplo, aumentou depois de novembro de
1975. Esta data marca, sim, a primeira vitória significativa das forças da
contrarrevolução, contra os trabalhadores e o povo.
O 25 de Novembro não foi um golpe clássico contrarrevolucionário, à
semelhança do que tinha acontecido no Chile em 1973 (e que estava bem
12

12 Cronologia do Centro de Documentação 25 de Abril (http://www1.ci.uc.pt/cd25a/
wikka.php?wakka=ano1975). Para mais sobre este assunto, consultar livro de Varela,
Raquel. O PCP na revolução dos cravos. 2011. Bertrand Editora.
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presente na mente de todos na época), quando Pinochet afogou em sangue
a revolução e levou a um retrocesso que durou décadas no país. O 25 de
Novembro não significou o retorno da ditadura ou do fascismo a Portugal e
também não derrotou as conquistas democráticas alcançadas.
Nesse sentido, o 25 de Novembro tem por objetivo (e consegue) aplicar
uma derrota à revolução, mas não será esta ação militar que derrotará
sozinha a revolução. A ação militar de dia 25 de novembro desfere o
primeiro golpe, garantindo uma maior estabilidade à burguesia e permite-lhe
reorganizar a sua ofensiva, pois volta a ter o exército na mão. Será a partir
daí que se inicia um processo de reação democrática que afoga a revolução
através da institucionalização da democracia burguesa. Este método não
era o que predominava à época, quando a atuação do imperialismo estava
marcada, essencialmente, por golpes militares para destruir as revoluções,
mas será comum posteriormente, noutros processos revolucionários em
que “a democracia burguesa” será utilizada pelo imperialismo como forma
de impedir o desenvolvimento dos processos revolucionários. Foi o que
aconteceu depois no caso do fim do Franquismo no Estado Espanhol ou,
por exemplo, no processo do fim da ditadura na Argentina, já nos anos 80.
13

Uma revolução traída pela política das suas direções
Dizia Moreno, no seu livro as Revoluções do Século XX, a propósito
das revoluções que, como a portuguesa, se ficaram pelas conquistas
democráticas, não tendo avançado para a toma dos poder pelos trabalhadores:
“Aparentemente, são apenas revoluções democráticas nacionais que foram
revoluções vitoriosas. Mas não é assim, porque, como vimos anteriormente,
por baixo desse processo, embutido nele, o que está acontecendo é uma
revolução socialista, mesmo que se expresse, num primeiro momento, como
uma revolução democrática ou colonial. Quem faz abortar essa revolução,
quem impede que chegue à sua consumação, completando o seu caminho,
quem a faz abortar para impedir a vitória da revolução socialista são as
direções do movimento de massas, principalmente o estalinismo mundial” .
Consideramos que este critério se aplica totalmente à revolução portuguesa.
Tal como referimos anteriormente, o PS e o PCP, utilizando métodos e
14

13 “parece-nos melhor reservar [o termo] “contrarrevolução” para quando se tortura,
se persegue, se mete preso, e não onde, por métodos democráticos, se encurrala o
movimento operário.” In Moreno, Nahuel. 1984. Escola de Quadros da Argentina
1984 — Crítica às Teses da Revolução Permanente de Trotsky. Crux Ediciones.
Buenos Aires.
14 Moreno, Nahuel. 2003. As revoluções do século XX. Editora José Luís e Rosa
Sundermann. São Paulo.
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forças diferentes, atuaram ambos para impedir o desenvolvimento dos
organismos de duplo poder e da toma do poder pelos trabalhadores.
No texto que aqui apresentamos, Moreno insiste muito que, no
momento em que escreve —julho de 1975—, o perigo mais imediato
para a revolução é o projeto de derrotar a revolução através dos métodos
bonapartistas do MFA, secundados pelo PCP. No entanto, o PCP, na reunião
do seu Comité Central a 10 de agosto de 1975 vai abrir as portas ao acordo
(explícito ou implícito) que estará na origem do 25 de Novembro (em que
Costa Gomes tem a garantia de que o PCP não vai reagir). Diz Álvaro Cunhal
nessa reunião: “Devemos reservar a capacidade de iniciativa política para, no
caso de não se conseguir acentuar este curso atual, podermos ir para soluções
de compromisso, quer dizer, buscar e até propor eventualmente um encontro
de forças que hoje possam estar divididas a fim de se discutir e estabelecer um
compromisso para resolver a crise da Revolução Portuguesa. Isto porque há riscos
sérios de confrontos armados, de confrontos militares e podem eventualmente
não ser na melhor correlação de forças. (...) Referimo-nos particularmente a
sectores que, por comodidade, se têm chamado do grupo dos Nove. (...) A nosso
ver, ainda que pensemos que a tentativa de golpe, que pode partir desse lado,
vai favorecer a reação, vai favorecer as forças contrarrevolucionárias, o nosso
Partido devia apontar para a necessidade de evitar um confronto entre forças
que irá enfraquecer no conjunto o movimento revolucionário português.” .
Aqui podemos ver que o PCP não abandonou o projeto —descrito por
Moreno— de um capitalismo de defesa do imperialismo português, que
implicava centralmente um regime com características bonapartistas. No
entanto, perante o agravar da crise política, tendo em conta a relação de forças
nacional e a divisão internacional do mundo (com a sua ligação estreita ao
Kremlin), e obtendo garantias de que iria ser um partido legal num futuro
regime democrático-burguês, o PCP foi determinante para o compromisso
contrarrevolucionário que vai permitir o 25 de Novembro. Relembremos que,
no dia 26 novembro, Melo Antunes (dirigente do Grupo dos Nove), no discurso
dos vencedores, tem o cuidado de declarar o PCP como indispensável para a
democracia e afasta qualquer possibilidade de o mesmo vir a ser ilegalizado;
no dia 28 novembro, o PCP apela à unidade de todas as forças democráticas e
antifascistas para fazer avançar a revolução.
Nesse sentido, o discurso do PS (e da maioria dos analistas da burguesia)
quando afirma que a democracia portuguesa se fez contra o projeto de tomada
do poder do PCP tem elementos de verdade e de mentira. De verdade, no
15

15 Intervenção de Álvaro Cunhal na Reunião do Comité Central do PCP, a 10
de Agosto de 1975 (http://www.pcp.pt/intervencao-de-alvaro-cunhal-na-reuniaoplenaria-do-comite-central-do-pcp)
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sentido em que o projeto em que apostava centralmente o PCP era um
projeto de regime capitalista independente dos imperialismos centrais, com
características centralmente bonapartistas, enquanto que o projeto que acabou
por se impor foi o de uma democracia burguesa. De mentira, porque o PCP
nunca quis uma rutura revolucionária que levasse os trabalhadores e os seus
organismos ao poder como na Rússia; em segundo lugar porque o PCP foi parte
central do compromisso que permitiu a vitória reacionária contra a revolução
no dia 25 de novembro e, posteriormente, vai ser parte do acordo que permite
a institucionalização democrático-burguesa como forma de derrotar o processo
revolucionário.
Nesse sentido, sem a atuação do PS, o projeto de democracia burguesa e
entrada na CEE não seria possível. Mas por outro lado, sem a colaboração do
PCP —que era quem de facto dirigia a classe operária e, inclusivamente, tinha
peso dentro do aparato militar—, esse projeto nunca teria sido implementado.
Como refere Moreno, houve uma disputa entre o PS e o PCP em torno do
melhor projeto para derrotar a revolução, mas ela é superada por um acordo
global —derrotar os trabalhadores e a sua força revolucionária— que se
vai expressar no 25 de Novembro. Nesse sentido, o PCP divide com o PS
as responsabilidades pela derrota da revolução e, portanto, pelos serviços
prestados à burguesia portuguesa e ao imperialismo mundial.
Se as maiores responsabilidades na derrota da revolução portuguesa devem
ser atribuídas ao PS e PC, por serem os partidos maioritários na classe operária,
é ainda de sublinhar que a extrema-esquerda maoista e não maoista —que
apostaram nos oficiais “revolucionários”— não podem sair impunes deste
balanço, dada a sua influência na vanguarda e em setores da classe operária
de Lisboa. Aqueles que, como nós, se bateram pela independência política da
classe operária eram demasiado fracos e a revolução portuguesa demasiado
forte.
A revolução portuguesa foi derrotada porque não se construiu uma alternativa
independente e democrática dos trabalhadores. A frase de Trotsky “A crise da
humanidade é a crise da direção revolucionária” mostrou, mais uma vez, a sua
—triste— veracidade.

A impossibilidade da transição gradual para o socialismo
A revolução portuguesa não acabou de um dia para o outro. A presença
das suas conquistas e as características da forma como foi sendo derrotada
atravessam todo o regime português até hoje.
A 2 de abril de 1976, foi aprovada a Constituição Portuguesa, definindo:
“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa
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humana e na vontade popular e empenhada na sua transformação
numa sociedade sem classes.” (Artigo 1º) e “A República Portuguesa
é um Estado democrático, baseado na soberania popular, no respeito
e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo
de expressão e organização política democrática, que tem por objetivo
assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições
para o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras.”
(Artigo 2º).
A Constituição Portuguesa de 1976 vai, assim, expressar o compromisso
que esteve por detrás do 25 de Novembro, garantindo as instituições
e funcionamento de uma democracia burguesa, bem como o direito à
propriedade privada, mas também a institucionalização de algumas das
conquistas fundamentais da revolução, como a nacionalização da banca
e dos setores estratégicos da economia (considerados irreversíveis na
Constituição). Vai ainda integrar o essencial do II Pacto MFA-Partidos,
que a escassas semanas das primeiras eleições legislativas (26 de
fevereiro de 1976) irá garantir a continuidade, agora adaptada aos
novos tempos, de alguns traços do “bonapartismo vigilante” do MFA.
Para o PS como para o PCP, o discurso oficial era o de que estávamos
a caminho da transição para o socialismo. A revolução portuguesa
mostra, assim, como grande parte dos discursos revolucionários em
tempo de revolução não são mais do que palavras vazias para esconder
as verdadeiras intenções daqueles que as proferem. A “intenção”
expressa na Constituição de 1976 é, provavelmente, uma das melhores
demonstrações de como não existe uma transição gradual para o
socialismo.
Não há uma imediata normalização da relação entre trabalho e
capital. Após, as primeiras eleições legislativas de 1976 , a dinâmica foi
de uma progressiva institucionalização da democracia. No entanto, o
país estava longe de estar estabilizado em 1976 e, por isso, mais do que
um caminho linear, houve uma luta constante até a burguesia conseguir
ir impondo a estabilização no país.
As conquistas arrancadas no período revolucionário levaram cerca
de 15 anos para começarem a ser globalmente revertidas. Entre 1976
e 1986, o país teve 10 governos. As greves e conflitos, produto do
processo revolucionário, continuaram; só após a entrada na CEE, em
16

16 A 25 de abril de 1976, realizam-se as legislativas que dariam a vitória ao PS; a
27 de junho, Ramalho Eanes (o rosto do 25 de Novembro) foi eleito Presidente da
República; a 23 de setembro, toma posse o I Governo Constitucional, liderado por
Mário Soares.
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1986, haveria uma queda drástica do número de greves. Durante este
período, várias medidas e legislação, como a Lei da Reforma Agrária
ou a Lei das Indemnizações, têm já claramente por objetivo atacar as
conquistas da revolução e impor recuos ao movimento operário.
No entanto, a classe trabalhadora está extremamente organizada e
não sofreu uma derrota histórica que a fizesse recuar de um momento
para o outro nas suas lutas. Por isso, a burguesia e os governos vão ver
obrigadas a fazer algumas concessões, como a liberalização de lei da
greve ou a construção do Serviço Nacional de Saúde, para conseguirem
avançar a normalização da democracia burguesa — dão os anéis, para
não perderem os dedos.
Nesse sentido, pode dizer-se que há uma continuidade entre o
compromisso feito para o 25 de Novembro e o período posterior,
onde há um “um pacto social” , que em troca de algumas concessões,
garante que se vão encaminhando as disputas entre trabalho e capital
para o campo da institucionalidade democrática, através das lutas
sindicais e por direitos (através das eleições, das negociações e das
disputadas sindicais). Isto é, portanto, o oposto da luta pelo poder
político para a classe trabalhadora, através da centralização nacional
das comissões trabalhadores como poder alternativo ao da burguesia.
Mais uma vez, o papel do PCP, como principal direção da classe
operária, foi determinante para conduzir a classe trabalhadora a esta
institucionalização democrática dos conflitos entre trabalho e capital.
Para o PCP, isto resultou, inclusivamente, num enorme peso na estrutura
autárquica e na estrutura sindical do país, à frente da Intersindical
(posteriormente CGTP).
O tipo de sindicalismo baseado na negociação e nos acordos entre
sindicatos e patrões que se construiu — produto deste “pacto social”
pós-25 de Abril—, no contexto atual de brutal ataque do capital contra
o trabalho, não só é responsável pelos acordos que venderam os
direitos da nova geração , como não tem capacidade nem querer para
organizar a maioria, cada vez mais precária, da classe trabalhadora.
Em vez de instrumento de luta da classe, funciona como bloqueio ao
carácter explosivo das lutas dos trabalhadores.
17
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17 Ver Varela, Raquel. 2012. “Ruptura e Pacto Social em Portugal: um olhar sobre as
crises económicas, conflitos políticos e direitos sociais em Portugal (1973-1975, 19811986) in Quem paga o estado social em Portugal?. Bertrand Editora. E também Varela,
Raquel. 2014. “Democracia e revolução: o debate sobre o significado da revolução dos
cravos” in A história do Povo na Revolução Portuguesa 1974-1975. Bertrand Editora
18 Idem.
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As teses da transição (gradual) para o socialismo defendidas pelo PS,
mas também pelo PCP, através da acumulação progressiva de conquistas
e da assunção de um crescente peso no aparelho de estado dos partidos
que dizem representar os trabalhadores, mostraram o seu resultado: uma
democracia burguesa, plenamente integrada no capitalismo europeu.
A revolução portuguesa demonstra, portanto, a falência da transição
gradual para o socialismo. É simples: por mais água que deitemos numa
bacia com azeite, o azeite não se transforma em água. Da mesma forma,
o acumular de reformas dentro do capitalismo não o transforma em
socialismo. Pelo contrário, leva à derrota da luta pelo socialismo. Esta
lição é tão válida na revolução portuguesa de 1974-1975 como o é hoje:
a única maneira de chegar ao socialismo é a rutura revolucionária e a
tomada do poder do Estado pelos trabalhadores. Isso esteve colocado
a partir de 11 de março de 1975 de forma objetiva e, em particular, no
período de agosto a novembro de 1975, quando a crise revolucionária
punha na ordem do dia a tomado do poder ou a retoma do controlo da
situação pela burguesia.
Ao contrário do que afirma o PCP, não chegámos ao socialismo, não
porque não houvesse condições para isso, mas porque esse não era o
projeto dos partidos que dirigiam a classe trabalhadora. Porque a única
forma de construir o socialismo era, como propunha Moreno, fortalecer
os organismos de duplo poder e centralizar a sua força num grande
congresso das Comissões, que tomasse o poder. Para tal era necessário
um partido revolucionário com esse projeto, que tivesse força suficiente
para levar adiante essa proposta e derrotar os projetos PS e PCP. E isso
não existia.

A adesão à CEE e a estabilização do país
A entrada de Portugal na CEE cumpriu um papel determinante para
que este processo histórico de estabilização política e recuperação da
normalidade nas relações entre capital e trabalho se dessem.
Logo em 1977, Portugal pediu a adesão, mas apenas em 1986 entrará
formalmente na Comunidade. A entrada na CEE será o grande objetivo de
todos os governos constitucionais depois da revolução, pois cumpre um
papel estratégico para o projeto da burguesia portuguesa.
Por um lado, tem um objetivo de estabilização política, por ser um
enquadramento mais amplo para fortalecer as instituições da democracia
burguesa no país, contra os resquícios que resistiam da revolução portuguesa;
nesse sentido, os muitos milhões vindos da CEE (através de dinheiro antes
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da integração, e de fundos estruturais e de modernização das infraestruturas
após a integração) foram determinantes para absorver as tensões do período
revolucionário e estabilizar o país, convencendo a população de que o
caminho para a CEE era o caminho da prosperidade, democracia e justiça
social, em rutura com as décadas de atraso e pobreza do salazarismo.
Por outro lado, ao acenar com a cenoura da entrada na CEE, os governos
portugueses utilizaram o objetivo da integração como um processo de
chantagem e pressão para atacar algumas das conquistas do período
revolucionário. A necessidade da “livre concorrência” para integrar o Mercado
Único Europeu foi utilizado para pressionar no sentido de abrir a banca à
iniciativa privada, de privatizar setores nacionalizados, de indemnizar quem
tinha sido expropriado, etc.. Não é por acaso que a revisão constitucional
que vai permitir a privatização da banca será apenas aprovada em 1989, já
após a integração da CEE.
Nesse sentido, a CEE jogou ,não apenas um papel de enquadramento
político, mas também de pressão para a normalização das relações
económicas e sociais entre trabalho e capital, que tinham sido abaladas na
revolução. O avanço da reação democrática em Portugal tem na entrada
na CEE um aspeto central, não como um instrumento democrático, mas
como parte do desmonte da revolução.
A destruição produtiva, produto da integração na CEE, as privatizações
massivas (bancos, indústrias centrais, setores que eram monopólios
naturais, como as energias, as telecomunicações, etc.), e agravadas pela
entrada no Euro a partir de 2000, são durante algum tempo “compensadas”
aos olhos das massas trabalhadoras pelo crédito barato e fácil e por uma
conjuntura internacional de crescimento, que se reflete também no país.
A entrega e submissão da burguesia portuguesa para entrar no clube
dos empresários europeus mostrou o seu custo a partir da crise do
início do século XXI —onde o Euro impede a utilização de mecanismos
tradicionais de desvalorização cambial como forma de alavancar a
economia— e é agravada, em particular, com a crise internacional de
2008/2009, que se transforma na crise da dívida portuguesa, a representar
uma máximo de cerca de 130% do PIB em 2014. O grau de dependência
fica exposto: a Troika vem a Portugal dizer que empresas privatizar, que
direitos laborais anular, em que bancos intervir, como cortar nos serviços
públicos, e uma longa lista de etcétera.
O livro que o leitor tem em mãos é, nesse sentido, visionário na
localização de Portugal no mundo e nas contradições abertas pela
revolução para o capitalismo português: “Se a revolução operária
não chega a impor-se, a tendência do Portugal imperialista não deixa
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dúvidas: o seu atraso condená-lo-á a se transformar em submetrópole,
ou seja, sócio menor de outros impérios mais poderosos na exploração
da classe operária e das colónias; e a curto prazo, não está descartada a
perda total da sua influência nas colónias, que o levará a transformarse diretamente numa semicolónia. Portugal, para manter a sua atual
independência do capital estrangeiro, só tem uma alternativa: o
socialismo, que o faria superar o seu atraso sem cair sob o domínio dos
grandes monopólios internacionais.”
Não se tendo imposto a revolução operária e socialista, o país iniciou,
assim, um caminho de decadência que, em alguns aspetos, apresenta
elementos de submetrópole intermediária entre o imperialismo europeu
e alguma influência que ainda mantém nas suas ex-colónias. Mas, em
particular a partir da intervenção da Troika, onde predominam, cada vez
mais, os elementos semicoloniais de total dependência e submissão a nível
económico do imperialismo europeu.
Isto reflete-se claramente —e cada vez mais— numa continuada degradação
das condições de vida da sua classe trabalhadora, que tanto direitos conquistou,
mas que hoje se vê a braços com a existência de dois setores paralelos: uma
que ainda mantém os direitos e estabilidade do passado e uma nova geração
para quem os direitos —mesmo quando consagrados na lei— são uma
miragem devido à imensa precariedade e incapacidade das instituições de
atuarem. É a perspetiva da austeridade sem fim. Este é um processo em curso
e transitório, mas que precisa ser profundamente estudado para entendermos
a fundo os desafios colocados ao país.

O presente da luta pela revolução em Portugal
O processo que se abriu em Portugal a partir do 25 de Abril de 1974 foi uma
revolução profundíssima que mudou a cara do país. Foram arrancadas pelos
trabalhadores em luta grandes conquistas e amplos direitos democráticos,
com clara diferença, por exemplo, do regime do Estado Espanhol, onde a
transição pactuada com o franquismo deixou fortes marcas de bonapartismo.
Foram conquistas fundamentais no direito ao trabalho, na nacionalização
de setores estratégicos, na construção de serviços públicos de qualidade e
com uma cobertura nacional, num país marcado pelo extremo atraso. Nada
foi dado de mão beijada —tudo foi conquistado a ferro e luta pela classe
trabalhadora, que tomou o seu destino nas mãos.
Mas no sistema capitalista, todas as conquistas são efémeras, porque o seu
âmago é viver da cada vez maior exploração e opressão dos trabalhadores: e o
lucro dos patrões e banqueiros é totalmente incompatível com os direitos mais
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mínimos dos trabalhadores. São interesses irreconciliáveis entre trabalho
e capital. A democracia portuguesa, apesar das concessões realizadas às
classes trabalhadoras, foi em si mesma o projeto oposto ao da rutura
revolucionária e da construção de uma sociedade socialista que esteve
colocada em Portugal no ano de 1975.
Por outro lado, não só não se avançou para o socialismo, como 45 anos
depois retrocedemos em direitos elementares, anteriormente conquistados.
Se novos burgueses surgiram, a verdade é que as grandes famílias
burguesas, que historicamente dominaram e sugaram o país, voltaram —
em muitos casos numa aliança subordinada ao capital internacional—,
para continuar a explorar os trabalhadores. A precariedade substituiu a
estabilidade no emprego. O salário mínimo, não alcança —em relação
ao custo de vida— o valor que tinha em 1975, abrangendo hoje cerca de
23% dos trabalhadores ativos. Da nacionalização da banca, sobrou hoje a
privatização dos lucros e a nacionalização dos prejuízos dos banqueiros,
de que o caso do Novo Banco é apenas o mais visível, mas não o único.
Das indústrias e setores estratégicos nacionalizados, temos a privatização
de tudo, por tuta-e-meia, com um avanço extraordinário do domínio do
capital internacional nos principais setores (inclusive em setores que
sempre foram públicos, como é o caso dos aeroportos). Temos a enorme
dependência dos investimentos internacionais, que levam à chantagem
constante sobre os trabalhadores, como o caso dos Estivadores mostrou
recentemente. O direito às 40h semanais e ao descanso ao fim-de-semana,
está a ser totalmente destruído pela aceleração dos ritmos de trabalho
e exploração, como mostrou a luta dos trabalhadores da Autoeuropa.
A saúde e educação são asfixiadas pelos cortes orçamentais (explícitos
ou produto das cativações como é a moda do Ministro Centeno) e pelo
espartilho do défice, o que abriu as portas ao crescimento do serviço
privado e deterioração das condições e qualidade do público, como bem
vêm mostrando a luta dos enfermeiros, professores e outros funcionários
públicos.
Está claro, portanto, o falhanço da democracia burguesa em garantir
direitos fundamentais (trabalho, saúde, educação, justiça, habitação) aos
trabalhadores, à juventude, às mulheres, aos negros e imigrantes, e de
levar para a frente aquilo que era o desejo da população, não apenas de
democracia, mas de justiça social, contra as grandes famílias burguesas, a
injustiça e pobreza do salazarismo.
Hoje, para fugir da miséria e da barbárie do capitalismo, a revolução é
não só necessária, mas urgente. Precisamos de uma nova revolução que
alcance aquilo que esteve na ordem do dia em 1975, mas foi boicotado: o
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socialismo, o poder dos trabalhadores. Essa revolução, hoje, tem de passar
necessariamente pela saída da União Europeia e do Euro, porque dentro
da UE só há austeridade e ataques sem fim contra os trabalhadores, como
a história da revolução portuguesa e os últimos anos bem demonstram.
Essa revolução precisa também de uma alternativa dos trabalhadores e
da juventude, independente dos governos, sejam eles de direita ou de
“esquerda”, para que possa vir a triunfar: uma alternativa de luta e sindical,
nos locais de trabalho e de estudo, mas, acima de tudo, uma alternativa
política — um partido revolucionário, que possa fazer a diferença na
próxima revolução; é nesse projeto que estamos hoje empenhados.
Cada vez mais trabalhadores e jovens estão desiludidos. Mas não veem
alternativa. Uma revolução parece algo longínquo, impossível num país
da União Europeia, perante a força que parece ter a inevitabilidade do
capitalismo.
Recentemente, António Costa disse que a revolução do 25 de abril
é inacabada e que a festa continua a ser bonita —mas aqueles que
vivem do seu trabalho, que lutam para poder viver e sobreviver do seu
salário sabem que não é assim, porque a austeridade continua sobre o
governo Costa. Fernando Rosas, a propósito das comemorações dos 20
anos do BE, apontava para a chegada da esquerda ao poder [parlamentar]
como a forma de o avançar do socialismo. O PCP quer hoje o socialismo
como uma democracia avançada do século XXI: democracia política,
económica e social. Todos rejeitam o socialismo enquanto tomada do
poder revolucionária pelos trabalhadores; por isso, procuram justificar
o mal menor de apoiar a Geringonça. Por isso, são a sustentação do
regime capitalista e não os seus coveiros. Por isso, hoje todos querem que
esqueçamos a revolução; que a comemoremos como algo do passado,
porque o presente é a “democracia”. Nós dizemos o oposto: recuperemos
a memória da luta pela revolução operária e socialista portuguesa para
saber o que faltou e o que queremos na próxima revolução. O texto
Revolução e Contrarrevolução em Portugal de Moreno é um contributo
fundamental para isso.
Finalmente, relembremos que, hoje, a revolução pode parecer
inalcançável, mas como dizia Leon Trotsky: todas as revoluções são
impossíveis, até que se tornam inevitáveis. A exploração brutal, a
precariedade, a violência sobre a mulher, o racismo, o reaparecimento
19
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https://www.tsf.pt/politica/interior/antonio-costa-a-festa-continua-a-ser-bonitapa-10657468.html
20 Em referência à música de Chico Buarque “Foi bonita a festa pá”, sobre a
revolução portuguesa.
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da extrema-direita, a austeridade sem fim que nos oferece como projeto
a UE agravam-se, tocam os limites da barbárie, porque a revolução e o
socialismo não triunfaram. E a sua brutalidade é tão forte, que mais cedo
ou mais tarde, a revolução será, de novo, inevitável.
Os Editores
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NOTA DO AUTOR
Todo o movimento de esquerda coincide em que Portugal é, hoje em
dia, um dos principais focos revolucionários do mundo e, sem dúvida, o
eixo da revolução europeia. Para muitos de nós é, claramente, o ponto
mais sensível da luta de classes a nível internacional.
Este primeiro acordo sobre a importância atual da revolução portuguesa
deixa de existir a partir do momento em que começamos a considerar os
problemas que esta nos coloca. É uma revolução operária ou populardemocrática? O que é o Movimento das Forças Armadas (MFA)? Que
carácter tem o seu governo? É inédito ou já conhecido pelo marxismo?
O que fazer frente ao pacto que o MFA impôs aos partidos operários
maioritários, o Socialista e o Comunista, segundo o qual estes lhe
reconhecem o direito a governar o país por vários anos? Permitiremos
que a Constituinte eleita veja assim retalhadas as suas funções soberanas?
Defendemos a legalidade dos grupos maoistas proscritos pelo governo?
Aceitamos que o diário República — empresa privada, mas, ao mesmo
tempo, órgão oficial do Partido Socialista — deixe de ser editado como tal
por uma manobra conjunta do PC e do MFA — ou um setor dele — ? Como
nos definimos perante a luta entre o PS e o PC? E em Angola, a principal
colónia portuguesa, que fazemos com as tropas ali estacionadas? Devem
ficar para intervir na guerra civil que foi deflagrada entre as três frentes
de libertação? Ou devem retirar-se e deixar que a FNLA , ligada ao Zaire ,
possa derrotar o MPLA, oportunista e ligado ao PC e disposto a pactuar
com o governo e o imperialismo português? Diversas são as respostas
obtidas por essas e outras perguntas de tanta ou menor importância.
O movimento trotskista mundial não é uma exceção. Dentro das suas
fileiras, vem-se discutindo intensamente e dando diferentes respostas a
21

22

21 Frente Nacional de Libertação de Angola
22 Oficialmente a República do Zaire era o nome de um estado soberano entre 1971
e 1997 na África Central, que é agora conhecida como República Democrática do
Congo.
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estas interrogações. Os artigos (de Guz Horowitz , Livio Maitan , Ernest
Mandel , Andrés Romero e Fernando Sousa) que publicamos neste
número de Revista de América, assim como o editorial de “Rouge”
acerca do diário República, são contribuições para esta polémica viva,
mas responsável, que somente os trotskistas são capazes de desenvolver
a partir dos princípios do marxismo revolucionário. Não concordamos
com eles na sua totalidade; por isso, achámos conveniente escrever este
artigo, que não consideramos constituir uma resposta definitiva, mas sim
uma contribuição mais para esta polémica. A distância e a falta de uma
documentação exaustiva fazem com que estejamos mais abertos do que
nunca a modificar os nossos pontos de vista se outros factos e outras
interpretações se mostrarem mais corretas.
Finalmente, um último esclarecimento. Este artigo foi escrito para o
número de Revista de América que teria de ir para impressão a 23 de
junho passado. Por essa razão, não polemizei com o interessante artigo
de Mandel, pois não o havia lido. A demora na impressão do trabalho
permitiu-nos efetuar correções de forma e algumas de fundo que, no
entanto, não alteram a linha geral do mesmo.
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Buenos Aires, 10 de julho de 1975
Nahuel Moreno

23 Referência a Guz Horowitz membro do Socialist Workers Party (EUA) entre 1960
e 1980.
24 Referência a Livio Maitan (1923-2004), membro da Quarta Internacional de 1947
até sua morte. Foi um dos principais membros da corrente Bandiera Rossa (Itália). Em
1979 é dirigente da Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Em 1990, a LCR dissolve-se
no Partido da Refundação Comunista.
25 Referência a Ernest Mandel (1923-1995) um dos mais importantes dirigentes
trotskistas na segunda metade do século XX. Eleito em 1945 para o Secretariado
Internacional da IV internacional. Em 1963 é parte da reorganização do movimento
trotskista em torno do Secretariado Unificado da IV internacional.
26 Referência a Andrés Romero membro do PST (Partido Socialista dos Trabalhadores)
argentino. A sua militância em Portugal nos de 1974 e 1975 foi decisiva para a
construção do PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores).
27 Jornal publicado em França pela Liga Comunista Revolucionária.
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I. A REVOLUÇÃO PORTUGUESA E A RUSSA
1.1. Uma comparação feliz
Enquanto os lógicos modernos dedicam o seu tempo a explicar a função
da analogia ou da comparação, Bacon, há já vários séculos, limitou-se a
dizer simplesmente: “As coisas novas em si mesmas serão compreendidas
por analogia com as velhas”. Nós, revolucionários, entre outros métodos,
seguimos o conselho do velho filósofo. É assim que The Militant , decano
dos periódicos trotskistas, a 14 de junho de 1974, num editorial que marca
época, pouco depois do golpe que derrubou Caetano , assinalava que
o processo português apresenta um “paralelo com a Revolução Russa”.
Outro tanto nos diz Gus Horowitz no artigo que publicamos neste número
de Revista de América.
Segundo o editorial citado, são cinco as semelhanças mais importantes.
A primeira consiste em que “na Rússia houve um levantamento semelhante
das massas” cuja “primeira consequência foi a queda do odiado regime
czarista e uma tentativa por parte da burguesia de dar uma alternativa ao
regime para manter o capitalismo”.
A segunda é que “houve uma traição às massas semelhante por parte
do partido maioritário do movimento operário, os mencheviques, que
apoiaram a alternativa burguesa ao czarismo”. Eles, como os estalinistas
portugueses de hoje em dia, entraram como ministros no governo de
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28 Periódico trotskista publicado desde 1928. The Militant foi originalmente
publicado nos Estados Unidos pelo movimento trotskista enquanto Seção dos EUA
da Oposição Internacional de Esquerda, mais tarde a Quarta Internacional.
29 Marcelo Caetano, Primeiro-ministro que substitui Salazar à frente do Estado
Novo, entre 1968 e 1974, quando se dá o 25 de Abril.
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coligação nacional e, com o pretexto de que havia que consolidar a presente
etapa democrática da revolução, diziam aos operários que adiassem as suas
reivindicações.
A terceira semelhança radica na urgente necessidade para as massas de acabar
com a guerra, imperialista na Rússia, colonial em Portugal.
A quarta, no sentimento a favor da unidade e do governo operário, contra os
ministros burgueses e o governo de coligação.
A quinta, por último, é a tendência dos “operários russos (...) para organizar
amplos conselhos (a palavra russa é “sovietes”)” posto que “os operários
portugueses já deram alguns passos nessa direção”.
Achamos acertada a comparação do The Militant e Horowitz, ainda que com
duas limitações: não aprofundam as semelhanças, nem assinalam as diferenças.
Em primeiro lugar, concordamos em que ambos as revoluções são produto
de um “levantamento de massas” e que, em ambos os casos, a burguesia tentou
uma mudança de regime para manter o capitalismo. Mas o surpreendente —
permitam-nos esta tirada de humor— seria o contrário: que houvesse uma
revolução que não fosse produto de um levantamento de massas e onde a
burguesia não tentasse conservar o poder através de uma mudança de regime.
Estas são características comuns a qualquer processo revolucionário. Mas
The Militant não assinala as importantes diferenças entre o “levantamento de
massas” português e o russo. O motor da revolução russa de fevereiro de 1917
foi o movimento operário e o seu centro geográfico as cidades, de onde irradiou
para a periferia; foi, pela sua dinâmica de classe, uma revolução operária que
entregou o poder à burguesia. A portuguesa, pelo contrário, foi consequência
direta da revolução colonial, pequeno-burguesa e periférica, que repercutiu nos
centros e massas urbanas metropolitanas e imediatamente se transformou em
operária.
Quanto à segunda analogia —a comparação entre a traição dos mencheviques
russos e dos partidos operários maioritários portugueses— não há nada a opor.
Salvo um detalhe, cujas consequências veremos mais adiante: os redatores
de “The Militant” não falam nem incluem na sua analogia o outro partido de
massas da revolução russa: os socialistas-revolucionários .
A terceira semelhança é um acerto em toda a linha. A necessidade de
terminar com a guerra foi de grande urgência para as massas, tanto na Rússia
embrenhada na guerra interimperialista, como no Portugal comprometido
com a sua guerra colonial. Faltaria ao The Militant acrescentar que a
consequência de ambas as guerras foi uma aguda crise de ambos os
30

30 Referência ao Partido Socialista Revolucionário russo criado no início do século XX
e também designado como Socialista Revolucionário. Os Socialistas Revolucionários
tiveram uma participação importante na revolução russa de 1917.
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exércitos —quer dizer, dos últimos suportes do estado burguês—, crise
essa que foi produto de sucessivas derrotas. E, além disso, faltou dizer que
ser derrotado por outro exército imperialista não é a mesma coisa que ser
derrotado por dez anos de guerra colonial revolucionária.
Sobre a quarta comparação, relativa aos sentimentos dos operários a
favor da unidade da classe contra o governo da coligação, só queremos
acrescentar que tais sentimentos têm em Portugal, num certo sentido,
mais facilidades e noutro menos que na Rússia para se expressarem:
mais, porque em Portugal os partidos Socialista e Comunista, assim como
o MFA , são relativamente improvisados e não estão bem estruturados
e largamente inseridos na consciência dos operários e das massas,
contrariamente aos mencheviques e aos sociais-revolucionários russos,
partidos construídos durante décadas de atuação política. Menos, porque
os operários portugueses não têm diante de si um partido revolucionário
reconhecido e com longa experiência, como o Partido Bolchevique, que
fortaleça e organize esses sentimentos.
Finalmente, a quinta analogia, sobre os sovietes, esteve longe de se
cumprir. Embora seja verdade que The Militant a coloca como uma
necessidade e sublinha que só foram dados “alguns passos nessa direção”,
desgraçadamente não se viram confirmadas as esperanças de todos nós.
Em vez de sovietes, desenvolveram-se outros métodos e formas mais
embrionárias e espontâneas de poder operário e do movimento de
massas: as ocupações e as comissões de trabalhadores, de inquilinos e
de soldados, ou seja, comités de fábricas e de outros lugares, mas não
sovietes. Estes últimos agrupam todos os operários e explorados de uma
zona, acabam por ser coordenadores de todas as massas exploradas, que
através deles praticam a democracia direta. Os comités refletem somente
os operários de uma fábrica, os inquilinos de um edifício ou os soldados
de um regimento, não refletem o conjunto de todos eles. As razões
disto são a sabotagem dos partidos Comunista e Socialista, bem como
a falta de experiência do movimento operário. Mas entre os sovietes
russos e as comissões portuguesas há outra diferença: os sovietes foram
centralizados, desde o início, por uma organização nacional reconhecida
por todos. Pelo contrário, as comissões e ocupações portuguesas não
estão centralizadas nem organizadas a nível nacional, formaram-se de
maneira espontânea, anárquica e atomizada, ainda que, aparentemente,
sejam muito mais generalizadas do que se crê.
A todas essas semelhanças devemos agregar, pelo menos, mais uma:
tanto a Rússia como Portugal eram, nos seus respetivos momentos, os
31
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elos mais fracos e atrasados da cadeia imperialista mundial, ainda que o
carácter do atraso português seja diferente do russo.

1.2. Um esquecimento perigoso: a pequena-burguesia e os seus
partidos
Como já antecipámos, existe um esquecimento e inexatidão que talvez
não seja casual: no editorial a que nos temos vindo a referir, não se
menciona o Partido Socialista Revolucionário, conhecido também na
história da Revolução Russa como “Social-Revolucionário” ou “eserista”.
No entanto, não é exato que o partido maioritário dentro da classe
operária, e o único que praticou a colaboração de classes, tenha sido o
menchevique. O Social-Revolucionário foi o grande partido de massas
que colaborou com os governos burgueses e de cujas fileiras surgiu
Kerensky, vínculo entre a burguesia e as organizações de massas. Era
um partido típico de todas as revoluções: refletia “as massas” em geral
e a pequena-burguesia em particular (incluindo os setores operários
mais atrasados, que vinham do campo e conservavam a mentalidade
rural). Foi a expressão das grandes massas postas em movimento pela
revolução, encabeçadas pela moderna classe média, setores intelectuais
e profissionais, tecnocratas e burocratas de todo o tipo, etc., que são a
ferramenta política mais útil para a burguesia imperialista quando esta se
vê ameaçada por uma crise revolucionária.
O outro partido pequeno-burguês, ainda que representasse a classe
operária, era o Partido Menchevique, o único que The Militant cita. Pela
sua ideologia, programa e direção era um partido pequeno-burguês,
ainda que operários o seguissem. Refletia, no seio da classe operária,
a pressão da classe média e o “pequeno-aburguesamento” de alguns
setores do proletariado. Em relação a Portugal, The Militant compara
o menchevismo somente com o estalinismo (PC ) e esquece-se dos
socialistas.
Muito mais que esses esquecimentos, preocupa-nos o que pode estar
na sua origem. Aparentemente, para os nossos autores, parece que em
Portugal só existem duas classes: a burguesia e o proletariado, pois
jamais falam da pequena-burguesia como protagonista do processo
revolucionário ou contrarrevolucionário. E, consequentemente, veem
somente organizações políticas de duas únicas categorias: as da burguesia
imperialista portuguesa e as reformistas, que representam o movimento
operário. Mas isto não é assim: o proletariado industrial só constitui,
32
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aproximadamente, um terço da população economicamente ativa. Existe
uma ampla camada pequeno-burguesa, tanto urbana como camponesa,
frente à qual o proletariado, mesmo se somarmos o industrial e o agrícola,
é minoritário. A pequena-burguesia, como classe e como representação
política do proletariado através dos partidos reformistas (de ideologia
e direção pequeno-burguesa), cumpre um papel duplamente decisivo
na revolução; logo, não podemos ignorá-la. Uma coisa é assinalar
corretamente que nesta, como em todas as revoluções, existem somente
duas saídas e dois tipos de governo: capitalista ou operário. Outra coisa
muito diferente —e errada— é tomar em conta apenas estas duas classes
ao analisar a revolução e desconhecer assim a existência e o papel
fundamental da pequena-burguesia e das suas organizações políticas.
Tanto Trotsky como Lenine insistiram repetidamente nesse problema.
Lenine dizia: “É sumamente característico e significativo que, tanto os
socialistas revolucionários como os mencheviques, sem negar isto ‘em
princípio’, e conhecendo muito bem o carácter capitalista da Rússia
atual [de 1917], não se atrevam a olhar prudentemente a verdade cara a
cara. Temem conhecer a verdade de que todo país capitalista, a Rússia
inclusive, se divide basicamente em três forças fundamentais e principais:
a burguesia, a pequena-burguesia e o proletariado. Da primeira e da
terceira todos falam, todos as reconhecem. A segunda — que constitui
precisamente a maioria pelo seu número! — não a querem valorizar
sensatamente nem desde o ponto de vista económico, nem político, nem
militar”. (Obras completas, Editora Cartago, Buenos Aires, 1957, tomo
XXV, p. 193)
E, assinalando o papel da pequena-burguesia, apontava:
“O facto de que a nossa revolução tenha ‘gasto em vão’ seis meses de vacilações
a respeito da organização do poder é indiscutível, e está determinada pela política
vacilante dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. Mas, por sua vez,
a política desses partidos foi determinada, em última instância, pela posição de
classe da pequena-burguesia, devido à sua instabilidade económica na luta entre
capital e trabalho”. (op. cit., tomo XXV, p. 857)
Trotsky, em repetidas oportunidades, disse o mesmo:
“Para poder dar uma resposta à pergunta de como a revolução dos
operários e camponeses rompeu o poder da burguesia, é necessário
unir à cadeia política um elo intermediário: os democratas e socialistas
pequeno-burgueses do tipo de Sujanon, os jornalistas e políticos da nova
classe média que ensinaram às massas que a burguesia era o inimigo,
mas que o que mais temiam era libertar as massas das algemas desse
inimigo. A contradição entre o carácter da revolução e do poder que
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surgiu dela explica-se pelas peculiaridades contraditórias do novo setor
pequeno-burguês, situado entre as massas revolucionárias e a burguesia
capitalista”. (Leon Trotsky, História de la Revolución Rusa, Galerra,
Buenos Aires, 1972, Tomo I, p. 205)
“Em cada curva do caminho histórico, entre cada crise social, devemos
examinar mais de uma vez a questão das relações mútuas entre as
classes da sociedade moderna: a grande burguesia, dirigida pelo capital
financeiro; a pequena-burguesia, que oscila entre os dois campos
fundamentais, e, finalmente, o proletariado”. (Leon Trotsky, La Lucha
contra el Fascismo en Alemania, Ed. Pluma, Buenos Aires, 1973, Tomo
I, p. 18)

1.3. As etapas das revoluções russa e portuguesa
Ao não seguirem as advertências de Lenine e Trotsky sobre a pequenaburguesia (ou “democracia pequeno-burguesa” como lhe chamavam), The
Militant e Horowitz dão as mãos para aprofundar ainda mais a comparação
de ambas as revoluções e explorar até ao fim o seu acerto, abdicando de
procurar as semelhanças entre as etapas de cada uma e a localização da
“democracia pequeno-burguesa” dentro delas.
Para não dar mais que um exemplo, assinalamos que o editorial de The
Militant não prevê a luta (surda de início e aberta depois) entre Spínola,
representante da grande burguesia, por um lado, e, por outro, a democracia
pequeno-burguesa: o MFA e os seus aliados do PC e PS . E Horowitz, já
perante o facto consumado dessa luta, não nos consegue dar sobre ela
qualquer definição ou comparação que se apoie numa análise de classe.
Horowitz, um ano depois de iniciada a revolução portuguesa, renuncia a
precisar as suas etapas e personagens, limitando-se a uma descrição dos
acontecimentos.
Para nós, até ao último golpe de Spínola, esse paralelo com a Revolução
Russa acentua-se. Este golpe reflete a contrarrevolução burguesa korniloviana
derrotada pela mobilização do conjunto do movimento de massas, incluindo
a democracia pequeno-burguesa portuguesa. Parece-nos que Spínola
combinou, numa só personalidade, a do príncipe Lvov (titular do primeiro
governo provisório na Revolução Russa, lançado na consolidação de um
governo de Unidade Nacional com marcantes traços bonapartistas) e a de
33
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34 Referência ao golpe organizado pelo General russo Larv Kornilov em Setembro
de 1917 na Rússia para derrotar a revolução.
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Kornilov (encarregado de liquidar o governo kerenskista , para instaurar
o bonapartismo contrarrevolucionário). E isto não é uma casualidade, já
que Lvov simbolizava a contrarrevolução feudal e Kornilov a burguesa.
Spínola reflete uma contrarrevolução só, a burguesa, já que em Portugal
não há outra. Assim, derrotada a primeira possibilidade, Spínola lançou-se
à segunda: a conspiração e o abortado golpe de 11 de março. A revolução
portuguesa já derrubou o seu príncipe Lvov — Spínola no governo — e
teve as suas jornadas de setembro, derrotando o seu Kornilov — o Spínola
do golpe de 11 de março. A única diferença fundamental está em que os
operários russos, por detrás das jornadas de setembro, tiveram um partido
bolchevique para os conduzir, decididamente, à tomada do poder; os
operários portugueses, pelo contrário, não o têm. Mas, justamente a partir
das jornadas de setembro, o papel dos bolcheviques foi absolutamente
determinante no processo posterior da Revolução Russa. A sua ausência
em Portugal transforma, a partir desse ponto, qualquer nova analogia numa
comparação vazia e, portanto, inútil.
Suponhamos que não concordamos com essa comparação entre as relações
e as etapas da grande burguesia, a pequena-burguesia e o proletariado na
Rússia e em Portugal. Se assim fosse, impor-se-ia assinalar com toda clareza
o carácter e as diferenças que têm, neste aspeto, ambas as revoluções.
35

1.4.A revolução portuguesa e a espanhola dos anos 30
Assim como nos pareceu frutífero comparar a revolução portuguesa, até
ao 11 de março de 1975, com a russa, cremos que, para entender a nova
etapa, é útil a sua comparação com a revolução espanhola dos anos 30,
ainda que devamos notar algumas diferenças importantes.
Tal como Trotsky previu oportunamente, a revolução espanhola foi muito
lenta em relação à russa. A atual revolução portuguesa, pelo contrário,
percorreu em um ano o que a espanhola demorou cerca de seis a percorrer.
Isto ocorreu porque tanto a russa como a portuguesa tiveram em comum a
crise do exército desde os primeiros momentos da revolução, fenómeno que
não ocorreu na revolução espanhola. E a este fator somou-se, em Portugal,
a falta de organizações reformistas fortemente enraizadas no movimento
operário e de massas.
Como já dissemos, para nós, antes de se cumprir um ano de revolução, deuse em Portugal o clássico golpe korniloviano ou franquista: no calendário
35 Referência ao socialista revolucionário russo Alexander Fyodorovich Kerensky.
Kerensky foi o segundo e último primeiro ministro dos Governos provisórios russos
estabelecidos no período entre Fevereiro de 1917 e a revolução de Outubro de 1917.
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português, é este o significado dos dois golpes fracassados de Spínola. Nas
suas consequências, as revoluções russa e portuguesa tornam a assemelhar-se:
o golpe contrarrevolucionário fracassa e, ao fazê-lo, acelera a crise do exército.
Em Espanha, pelo contrário, o triunfo dos primeiros dias sobre o golpe não
se consolidou devido à traição do governo e das direções reformistas. Assim,
a reação não se desorganizou e iniciou a guerra civil. Esta dividiu o país em
dois campos: um, dominado pelo exército burguês, agora fascista; outro, o
campo da República, desaparecendo num primeiro momento a polícia e o
exército, substituídos pelas milícias operárias e antifascistas. Dessa maneira,
o duplo poder conseguiu um grau de desenvolvimento em Espanha (com o
desaparecimento do exército e o domínio das milícias, com a expropriação
da maior parte das indústrias pelo movimento operário, principalmente na
Catalunha, e a tomada de terras pelos camponeses, somente em Aragão) bem
maior do que se nota em Portugal. Mas esta diferença vê-se compensada
pela brutal crise do exército português, que não pode apoiar-se — como fez
Franco com os famosos “mouros” — nas tropas coloniais e vê nascer no
seu seio importantes embriões de dualidade de poder. Este fenómeno não se
deu no exército espanhol, que não sofreu crises internas nem foi carcomido
por embriões de duplo poder. Um segundo fator, que deriva deste e que
também compensa esta diferença no desenvolvimento do duplo poder em
Portugal e na Espanha dos anos 30, é que, em Portugal, a derrota do golpe
de Spínola afasta, por um período relativamente longo, a possibilidade de um
novo golpe reacionário.
Mas, apesar destas diferenças, as duas revoluções assemelham-se em alguns
aspetos fundamentais. O primeiro é que, depois do golpe contrarrevolucionário ,
quando as condições objetivas colocam o poder ao alcance do proletariado,
este carece de um partido bolchevique forte. O segundo aspeto é que em
Espanha, depois do golpe franquista, o principal fator contrarrevolucionário
foi o estalinismo, em aliança política com uma sombra da burguesia e os restos
dos oficiais do exército e da polícia que ficaram com o campo republicano;
um papel similar ao que cumpre o estalinismo português desde o 11 de
Março, servilmente ligado a essa sombra da burguesia que é Costa Gomes e à
oficialidade “esquerdista” portuguesa que constitui o MFA.
Estas duas semelhanças antecipam uma terceira, que pode ser trágica para
o proletariado português. Assim como houve um Maio catalão (1937), em
36
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36 Referência às Forças Regulares Indígenas formadas por legionários e criadas
pelo protetorado espanhol em Marrocos, que atuam na guerra civil espanhola junto
a Franco.
37 Referência à tentativa de golpe de 11 de Março de 1975.
38 Referência aos acontecimentos de Maio de 1937 na cidade catalã de Barcelona. Desde
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que o estalinismo e o governo republicano fizeram a sua própria guerra civil
contra o movimento operário naquela província espanhola para impor um
governo bonapartista, o maior perigo para os trabalhadores portugueses é,
de forma imediata, um papel semelhante do estalinismo e do MFA português.
Nada demonstra melhor a utilidade destas analogias e da discussão teórica
para precisar as etapas que a aparente ou real divergência com Horowitz
sobre o carácter do golpe de Spínola. Parece que, para Horowitz, este não
significará a derrota do Kornilov ou Pinochet português por um bom tempo
e que, portanto, continuamos numa etapa onde o perigo imediato para
as massas é Spínola ou Pinochet, quer dizer, a contrarrevolução burguesa.
E assim como disse referindo-se à política do PC português: “Como faz
lembrar o Chile! E a lição chilena indica o perigo que existe em Portugal”.
(Gus Horowitz, “Portugal um ano depois do golpe”, Revista de América).
Nós, pelo contrário, diríamos: “Como faz lembrar Espanha, depois da
derrota de Franco nas zonas industriais! Como se pareceria com o Chile, se
no Chile as massas tivessem derrotado Pinochet! E as lições do que ocorreu
na Espanha republicana, com os governos contrarrevolucionários de Largo
Caballero e Negrin-Stalin , indicam o perigo que existe em Portugal de
contrarrevolução do MFA-PC-PS, especialmente dos dois primeiros”.
39

1936 que a Central Telefónica de Barcelona estava controlada pela anarcossindicalista
Confederação Nacional do Trabalho (CNT). No dia 3 de Maio de 1937, por iniciativa
e direção do Partido Socialista Unificado da Catalunha (PSUC), a polícia tenta tomar
o edifício da Central Telefónica. Os milicianos que ocupavam o edifício disparam
contra a polícia; o barulho da batalha alertou os trabalhadores de Barcelona que
chamam à greve geral. Os trabalhadores tiveram superioridade nos combates iniciais.
Centenas de policias do governo foram capturados e desarmados, e a maior parte da
cidade chegou a estar controlada pelos trabalhadores. Apenas os poucos militantes
trotskistas do Grupo Bolchevista-Leninista, e o agrupamento de anarquistas “Amigos
de Durruti” chamam a romper com a frente popular. Os trotskistas chegam a lançar
um manifesto pelo desarmamento da polícia republicana e pelo armamento dos
trabalhadores. Mas o POUM e os líderes anarquistas concordaram, ao invés disso, em
parar os protestos, deixar as armas e mandar os trabalhadores para casa em troca
da promessa por parte do governo de que não haveria represálias. Poucas semanas
depois POUM era ilegalizado, as suas milícias desmontadas, os seus quadros presos
e seus líderes assassinados.
39 Referência a Largo Caballero, líder da fração de esquerda do PSOE e primeiroministro de Espanha ente 1936 e 1937. O seu governo era composto por socialistas,
comunistas, anarquistas e republicanos. Foi afastado do governo pela demissão de
ministros do Partido Comunista que exigiam a ilegalização do POUM (Partido Operário
de Unificação Marxista). Juan Negrín, que tinha pertencido ao Partido Socialista e era
agora simpatizante comunista, substitui Caballero na chefia do governo. Negrín inicia
a perseguição de militantes anarquistas e poumistas e a entrega ao estalinismo de
cargos políticos e militares.
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II. UMA REVOLUÇÃO COLONIAL QUE SE
TRANSFORMA EM REVOLUÇÃO SOCIALISTA
METROPOLITANA
2.1. Os prognósticos da III Internacional
A revolução portuguesa aproxima-se das previsões de Lenine e
Trotsky, que anteciparam, no primeiro pós-guerra, que os movimentos
coloniais dos velhos impérios —Inglaterra e França— seriam parte de
um movimento revolucionário único a nível de todo o império, no qual
a revolução operária metropolitana seria a vanguarda das revoluções
coloniais pequeno-burguesas e burguesas.
Durante quase sessenta anos, nenhuma destas previsões se cumpriu.
O fracasso da revolução operária na Europa, depois da Primeira Guerra
Mundial, pela traição das direções sociais-democratas, frustrou essa
combinação dos movimentos operários e nacionalistas pequeno-burgueses
ou burgueses com a revolução operária metropolitana. O carácter marítimo,
não territorial, desses impérios coloniais ajudou a aplacar o temporal.
Mais tarde, a traição estalinista do segundo pós-guerra permitiu aos
40

40 No fim da II guerra, em todos os países o Estado, destruído pela ocupação e os
governos desacreditados pela colaboração com o nazismo — como foi o caso do regime
de Vichy, na França —, tornou-se, de certa maneira, “ausente”. Para as novas autoridades
e para as potências vencedoras, o maior perigo residia, por isso, na “subversão”, ou seja, na
revolução que queriam evitar. E isso não teria sido possível sem a colaboração da burocracia
estalinista. Fiel à divisão da Europa acordada com as potências capitalistas nos acordos de
Ialta e Postdam, Estaline levou o Partido Comunista Francês a apoiar o governo de general
de Gaulle. “Um só Estado! Uma só Polícia! Um só Exército!”, “Unir, combater, trabalhar:
batalha da produção” foi a política do estalinismo para a França do pós-guerra. Em Itália,
o estalinismo impôs o desarmamento dos partigiani italianos, que tinham participado de
modo decisivo da derrubada da ditadura de Mussolini. Na Grécia, a revolução de 1944,
que alcançou praticamente o controlo do total do país, terminou com a capitulação do
estalinismo à política da frente popular e das “forças democráticas”.
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velhos imperialismos realizarem com êxito a manobra neocolonial. As
colónias conquistaram a independência política, mas para se incorporarem
no mundo dos países atrasados, economicamente dominados, sob formas
semicoloniais ou dependentes, pelos mesmos velhos imperialistas em
parceria com o imperialismo norte-americano. Este processo não se
combinou com a revolução operária nas metrópoles. Quando estalaram
as guerras de libertação, democráticas ou agrárias (China, Indochina,
Coreia, Argélia, Cuba), foi novamente o estalinismo quem atuou em todas
as frentes para o impedir: nem a do Vietname nem a da Argélia, as duas
revoluções coloniais mais heroicas deste pós-guerra no seio dos velhos
impérios, tiveram apoio incondicional e revolucionário do estalinismo e
do movimento operário francês que ele dirigia. O facto de a revolução
colonial e o movimento operário do país imperialista não chegarem a
ligar-se num processo único, num todo orgânico, enquanto provocava
guerras intermináveis, espantosamente cruéis e sangrentas nas colónias,
permitia a sobrevivência —ainda que debilitada— da estrutura capitalista
nas metrópoles.
Por razões ligadas indiretamente ao estalinismo e diretamente ligadas ao
atraso do movimento operário japonês e norte-americano, as revoluções
e guerras semicoloniais na China, Coreia, Indochina e Cuba também não
se ligaram a esses movimentos. O fascismo impediu que o movimento
operário japonês colaborasse e se unisse aos trabalhadores chineses, que
a ele se opunham na década de 30 e princípios de 40 . Nem o débil
movimento contra a agressão norte-americana a Cuba nem o grande
movimento contra a guerra do Vietname foram dirigidos pelo movimento
operário, muito menos por um movimento operário que avançasse em
direção à revolução socialista.
Esta ligação que faltou entre as revoluções democrático-burguesas e
a revolução operária dentro dos impérios ocorreu, porém, dentro das
fronteiras de alguns países coloniais e semicoloniais. As guerras camponesas
democráticas ou anti-imperialistas chinesa, coreana, vietnamita, jugoslava e
cubana transformaram-se, pela lógica objetiva dessas lutas, em revoluções
operárias deformadas. Confirmava-se, assim, a teoria da revolução
permanente sobre a combinação de ambas as revoluções.
41
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41 No seu papel de grande potência imperialista da Ásia oriental, o Japão invadiu a
Manchúria em 1931, ocupação que se manteve até 1945.
42 Elaborada por Trotsky pela primeira vez em 1905 (mas tendo desenvolvimentos
posteriores), a teoria da revolução permanente postula que não existem etapas entre
as fases democráticas e socialistas das revoluções operárias, caraterizando ainda a
dinâmica da revolução socialista e o seu caráter internacional.
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Esta amplamente frustrada combinação revolucionária entre o
movimento colonial e o movimento operário metropolitano produzir-se-á,
finalmente, com a revolução portuguesa.

2.2. Um império capitalista em decadência
Os ideólogos do MFA, seguidos, consciente ou inconscientemente, por
muitos setores de esquerda, esforçam-se por tentar igualar o Portugal
libertado do fascismo e os países coloniais e semicoloniais para, assim,
encobrirem o seu carácter imperialista. É o famoso “terceiro-mundismo”
dos capitães. Para se firmar esta falsa e perigosa teoria, esta teve que
assentar sobre um facto concreto: o evidente atraso de Portugal.
Toda a tentativa de comparar Portugal com os países coloniais deve
começar com este problema de fundo: o carácter do seu atraso. Ele
ocorre por Portugal ter chegado demasiado tarde ao desenvolvimento
capitalista, como é o caso dos países coloniais, ou, pelo contrário, por
ter chegado demasiadamente cedo? É este último o caso de Portugal,
que foi o primeiro país capitalista moderno a conseguir formar um
império comercial, muito antes que a Inglaterra. Assim, por essa razão,
pode conseguir colónias, que continuou a explorar até à atualidade.
Assemelha-se a Inglaterra, com a diferença de que a decadência desta
começou há décadas, e não há séculos. Nas diferentes origens do atraso
encontram-se o distinto carácter de Portugal e dos “países do terceiro
mundo”. Aquele é um imperialismo senil, o mais senil de todos porque
foi o primeiro; pelo contrário, os países coloniais e semicoloniais não
conseguiram desenvolver-se plenamente como países capitalistas por
terem chegado demasiado tarde. Se nem sequer puderam obter a sua
plena independência económico-política, muito menos conseguiriam
transformar-se em potências imperialistas capazes de explorar outros
países.
Portugal diferencia-se do império russo pelo mesmo facto. Este último
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43 Na década de 70 do século XX, o maoismo iria elaborar a sua própria teoria dos três mundos.
De acordo com ela, o primeiro mundo seria formado pelo EUA e pela URSS, ou seja , pelo
imperialismo americano e pelo social-imperialismo russo tidos como os principais exploradores e
opressores de todos os povos do mundo. O segundo mundo seria constituído pela Europa , Japão
e Canadá. O terceiro mundo pelos países de África , Ásia e América Latina e constituiria uma força
política de oposição ao primeiro mundo. Desta teoria decorria naturalmente a necessidade da união
ou pelo menos o apoio político aos países do segundo mundo tido como anti-imperialista e anti
social-imperialistas. A unidade com os setores burgueses democráticos e anti social-imperialistas
era pois uma necessidade. Moreno refere-se no texto ao modelo dos três mundos elaborado para
explicar a geopolítica no pós-guerra e não à teoria maoista dos três mundos.
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chegou tarde ao desenvolvimento capitalista. Daí ter sido uma semicolónia
em relação aos impérios europeus (o capitalismo estrangeiro dominava
a sua economia), ainda que, ao mesmo tempo, fosse imperialista em
relação às nacionalidades do seu território.
Portugal nunca chegou a ser uma semicolónia de outros impérios mais
poderosos, em que pesasse a sua extrema debilidade: pelo contrário, até
os anos 60, o regime de Salazar tinha conseguido um elevado grau de
autonomia.
É um facto histórico que, durante séculos, Portugal foi uma submetrópole
comercial, e, posteriormente, industrial e financeira do imperialismo inglês.
Mas a crise de 29 permitiu à burguesia portuguesa conseguir uma relativa
independência do seu carácter submetropolitano e a Segunda Guerra
Mundial deu-lhe total independência.
Enquanto a crise e a guerra feriam mortalmente o seu sócio inglês, a
burguesia imperialista portuguesa utilizava essa situação para se fortalecer
dentro do seu império. Ajudá-la-iam dois factos: primeiro, o de não
ter intervindo na guerra mundial e, por conseguinte, não ter de pagar
a reconstrução do país; segundo, as suas colónias mais importantes
estiveram no centro e sul de África, a zona menos castigada pela guerra e
por movimentos de libertação nacional (zona muito distinta, por exemplo,
do Extremo Oriente, que havia sofrido a invasão japonesa e visto triunfar
a grande revolução chinesa).
Isto permitiu a Salazar manter em pé um império autónomo,
relativamente fechado às invasões de outros imperialismos, sem elementos
“submetropolitanos” (explorar em sociedade com os imperialismos mais
fortes) e muito menos “semicoloniais”. Também graças a ele, a ditadura
pôde sustentar o poder durante meio século.
Mas as condições favoráveis que tinham permitido manter a independência
ou autonomia, apesar do atraso do país, foram sendo derrubadas à medida
que se desenvolvia o “boom” económico imperialista do pós-guerra. A
burguesia portuguesa, por si só, não podia desenvolver os novos ramos
de produção característicos da atual economia capitalista: indústria
automóvel, petroquímica e eletrónica, bens duráveis de todo o tipo, etc.
Para desenvolver esses ramos necessitava imperiosamente de entrar em
sociedade com os novos monopólios norte-americanos ou europeus. A
guerra colonial agregou um fator suplementar de dependência em relação
às grandes potências imperialistas: o fornecimento de armas sofisticadas
para enfrentar os guerrilheiros que o seu atraso impedia de produzir. É
assim que, desde 1960, começam a entrar capitais norte-americanos e
europeus no império. Se entre 1943 e 1960 entraram apenas 2 milhões de
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contos, em 6 anos, entre 1961 e 1967, entraram 20 milhões, ou seja, dez
vezes mais, e essa tendência continuaria.
É com profunda irritação que o governo de Salazar-Caetano foi
permitindo essa penetração, mas sem permitir que fosse predominante.
O sócio principal continuava a ser a burguesia portuguesa. Se a revolução
operária não chegar a impor-se, a tendência do Portugal imperialista
não deixa dúvidas: o seu atraso condená-lo-á a transformar-se em
submetrópole, ou seja, sócio menor de outros impérios mais poderosos
na exploração da classe operária e das colónias; e, a curto prazo, não
está descartada a perda total da sua influência nas colónias, que o
levará a transformar-se diretamente numa semicolónia. Portugal, para
manter a sua atual independência do capital estrangeiro, só tem uma
alternativa: o socialismo, que o faria superar o seu atraso sem cair sob o
domínio dos grandes monopólios internacionais. Essa transição de um
imperialismo relativamente independente e dominante na sua esfera
de influência, a dependente e submetropolitano, como sócio menor
de outros imperialismos, caracteriza a atual dinâmica da economia
burguesa portuguesa. É uma transição inevitável, que provoca fortes
contradições dentro da burguesia e pequena-burguesia portuguesas,
como já veremos.

2.3. A revolução colonial comove o império
Se o regime de Salazar conseguiu manter intacto e, em certo sentido,
fortaleceu o seu império durante meio século, a guerra colonial
comoveu, por fim, todo o seu regime.
Já em 1962, um conhecido jornalista da esquerda inglesa, ao descrever
o início da revolução colonial em Angola, escrevia estas palavras,
realmente premonitórias (para o caso desta se estender, como sucedeu,
às restantes colónias portuguesas).
“Em Fevereiro de 1961 começou em Angola a guerra de libertação,
que neste momento parece poder alcançar as dimensões da guerra
da Argélia, converter-se no começo da revolução da África Central e
Sul a sacudir de tal modo as fundações do colonialismo português
que deixará Salazar ferido de morte, transformando deste modo
radicalmente a situação na Península Ibérica”. (Peter Freyer e Patrícia
McSawan Pinheiro, El Portugal de Salazar, Ruedo Ibérico, Paris, 1962,
p.139). Efetivamente, a guerra conduzirá ao marasmo a economia do
imperialismo português, que se veria obrigado a manter um exército
de 150.000 homens e a gastar nela quase metade da receita nacional.
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O velho império não pôde sustentar essa situação (nem sequer, como
se demonstraria mais tarde, realizar com êxito a manobra neocolonial).
O famoso livro de Spínola “Portugal e o Futuro” não foi somente o mais
importante “best-seller” dos últimos anos do Portugal fascista. Atrás dele,
escondiam-se interesses não propriamente literários. A sua publicação
indica que o alto comando do exército português se havia dividido,
seguindo os passos da oligarquia portuguesa, como consequência
do impacto da guerra colonial, que já durava há mais de dez anos. O
setor mais reacionário opinava que se deveria continuar a guerra até ao
triunfo; o de Spínola e de Costa Gomes, que se deveria acabar com ela,
negociando com as colónias uma saída que as constituiria em estados
associados à metrópole, algo parecido à atual situação das colónias
inglesas. Tanto uns como outros se opunham à autodeterminação das
colónias, mas os primeiros queriam conservá-las como estavam, e o setor
de Spínola aspirava a manter o império sob a forma neocolonial. A esse
objetivo somava outros, de primeira importância: “democratizar” o país
para permitir a sua integração no Mercado Comum Europeu e associar-se
com este na exploração das colónias e da classe operária portuguesa.
Este primeiro plano do setor oligárquico representado por Spínola e
Costa Gomes era politicamente parecido ao que a burguesia espanhola
está atualmente a desenvolver: aplicar uma forte pressão para que o
próprio governo “fascista” se “modernize”, ou seja, “trocar algo para
que tudo continue igual”. Daí que se limitaram a tratar de convencer o
governo — sem êxito — da conveniência de liberalizar o jogo político
e de iniciar negociações para pôr fim à guerra. A resistência de Caetano
estava apoiada pelos setores burgueses que continuavam a apostar na
“autonomia” imperialista. Mas a revolução colonial, ao mesmo tempo que
acelerava a crise política da oligarquia portuguesa, debilitando o seu setor
mais reacionário, começou a infiltrar-se, agudizando a crise económica e
social, nas próprias fileiras da oficialidade do exército imperial.

2.4. A crise no exército: MFA e “golpe”
Se a guerra colonial provocou uma profunda divisão dentro da oligarquia
portuguesa, uma crise muito mais profunda começou a manifestarse nas forças armadas do império. Estas deviam fazer esforços terríveis
para manterem a guerra nas colónias. Os jovens sofriam quatro anos de
crucificação. Muitos estudantes eram colocados como oficiais. Todos —
oficiais, suboficiais e tropa— passavam vários anos fora do país, numa
guerra que lhes era alheia, cheia de deceções e derrotas. Nestas condições,
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uma divisão do alto comando facilitou o início da organização de um grupo
de capitães e oficiais de baixa patente estacionados em quartéis próximos
de Lisboa.
Como acontece muitas vezes na história, tudo começou por uma razão
mesquinha, insignificante. Os capitães de carreira queriam melhores
condições que as dadas aos oficiais contratados. Fizeram uma apresentação
aos superiores e continuaram a pressionar para verem os seus pedidos
satisfeitos. Mas, uma vez organizados, chegaram à conclusão de que o grande
problema não eram os capitães contratados, seus camaradas de armas e de
infortúnio, mas sim a guerra colonial e o governo fascista, e viraram-se para
a luta. Era preciso acabar com a guerra e com o governo fascista.
A participação dos capitães transformou o plano de substituição de um
setor da oligarquia e de Spínola num golpe militar. A resistência de Caetano
em aceitar os conselhos de Spínola havia-o colocado numa situação sem
saída nem perspetivas. O descontentamento e o mal-estar da classe média,
refletidos no protesto e organização dos capitães, tirou-o dessa incerteza.
Spínola acreditou que poderia usar estes últimos na mecânica do golpe,
para logo os despedir, agradecendo-lhes os serviços prestados e obrigandoos a voltar para a férrea disciplina dos quartéis. O programa do Movimento
das Forças Armadas —como finalmente se denominou a organização
dos capitães de carreira a que nos referimos—, ambíguo, sem nenhuma
clareza, prestava-se a que fossem assim utilizados. Por outro lado, o MFA
também queria servir ao representante da grande burguesia e assegurar a
disciplina. O terror ao movimento de massas e à indisciplina unia Spínola
aos capitães descontentes. Tudo estava preparado para que fosse um golpe
sem intervenção popular e operária. Mas as coisas aconteceram de outro
modo.

2.5. Um “golpe” que se transforma em revolução operária
Poucos anos depois de o fascismo ter subido ao poder em Itália, iniciouse uma polémica entre o estalinismo e o trotskismo sobre o carácter
social da revolução antifascista. O estalinismo aproveitou os triunfos da
contrarrevolução fascista para transladar para os países europeus a sua
nefasta teoria das “etapas” revolucionárias dos países atrasados. Segundo os
estalinistas, trata-se, a exemplo dos países atrasados, de uma longa etapa da
revolução democrática dirigida pela burguesia liberal. Foi desta teoria sobre
o futuro da revolução europeia que o estalinismo tirou a sua política de
frentes populares e democráticas com a burguesia liberal para desenvolver
até ao fim a revolução democrática antifascista.
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O trotskismo sustentava que só uma classe, a operária, com os seus
métodos de mobilização, poderia derrotar o fascismo, impor as mais
irrestritas liberdades democráticas e fazer os países progredirem até ao
socialismo. As liberdades democráticas que se conquistassem iriam ser
subprodutos da luta revolucionária da classe operária; não uma etapa
histórica, e sim uma manobra da burguesia para acalmar a classe operária
com concessões, evitando assim que esta fizesse a revolução socialista. Por
outro lado, para que haja uma etapa democrático-burguesa, é necessário
que exista uma burguesia ou uma pequena-burguesia capazes de dirigir as
massas num processo revolucionário até às suas últimas consequências. Mas,
desde meados do século passado, não existe essa burguesia “progressista”,
dado que o que ela mais teme é a mobilização da classe operária, pois
o proletariado é o seu mais importante inimigo histórico, muito mais que
o imperialismo, as potências capitalistas rivais e os resquícios feudais. O
que une esses setores é a sua condição de capitalistas ou exploradores;
separam-se profundamente da classe operária pelo facto de serem os seus
exploradores diretos. Se tudo isso é verdade para os países atrasados, é-o
também para os avançados, onde a burguesia nem por um minuto pode
deixar de ser duplamente contrarrevolucionária, já que, além de explorar
os seus operários, explora as suas colónias. Portugal tem sido uma nova
prova histórica da validade de ambas as teorias e políticas. Vejamos:
“(...) apesar de as rádios controladas pelo exército apelarem a que a
população se mantivesse calma e em suas casas, dezenas de milhares
de civis invadiram as ruas, acompanharam os tanques, ofereciam cravos
vermelhos e confraternizavam com os soldados, ao mesmo tempo que
massiva e alegremente se lançavam ao mais radical desmantelamento do
odiado aparelho repressivo fascizante.
“O desmoronamento do aparelho repressivo da ditadura abriu subitamente
a possibilidade de uma imensa mobilização operária e popular. No mesmo
dia 25 e nos subsequentes, as ruas eram assaltadas incessantemente
por manifestações espontâneas de milhares de pessoas gritando contra
o fascismo e a PIDE, pelo fim da guerra, pela confraternização com os
militares, etc. Um símbolo eloquente disso talvez seja o ocorrido em
numerosos colégios, onde os jovens do ensino secundário imediatamente
passaram a descobrir, perseguir e deter os antes temidos informadores
(‘bufos’) da PIDE e da Legião Portuguesa. O “saneamento” dos elementos
reacionários estendeu-se como um rastilho de pólvora por todo o país.
“A presença ativa das massas e particularmente da classe trabalhadora
foi claramente visível nas manifestações do 1º de Maio, durante as
quais 500.000 pessoas saíram às ruas em Lisboa, e na onda de greves e
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mobilizações que se seguiram para impor as mais diversas reivindicações
democráticas e económicas. Desta maneira, conquistou-se uma margem
de liberdades muito grande provocando uma mudança substancial na
relação de forças entre as classes”.
Assim resumiu Aldo Romero, no nº1 da Revista de América, as
consequências do “golpe” militar. Em linhas gerais, todo o jornalismo
produziu versões similares.
As datas são às vezes, por estranho azar, simbólicas. A semana
revolucionária aberta a 25 de abril, dia do “golpe”, culminou no 1º de
Maio, dia operário internacional por coincidência, com uma manifestação
de 500.000 pessoas em Lisboa. Esta indica claramente, tanto na sua
composição social como nas palavras-de-ordem proferidas em coro, a
presença de uma revolução operária que começava a levar a cabo um
programa democrático, ou melhor, algumas das suas tarefas fundamentais.
Muitas das palavras de ordem eram essencialmente antifascistas e
democráticas, como o caso da “Morte ao Fascismo”, “Morte aos Pides”,
“Saneamento”. Algumas delas, de apoio à burguesia —”Viva Spínola”— ou
à pequena-burguesia —”Viva o MFA”—, denotavam o atraso do movimento
operário português depois de 50 anos de ostracismo político. Chama a
atenção a falta de palavras de ordem anticoloniais (com exceção da um tanto
ambígua “Fim à Guerra”) numa revolução que —como se demonstraria mais
adiante— era, consciente ou inconscientemente, profunda e objetivamente
anticolonialista. Provavelmente, os vivas a Spínola refletiam, de forma muito
confusa, o dito carácter, posto que aquele, depois da publicação do seu
livro, passara a ser o bastião do fim da guerra por todos os meios.
Mas junto a essas palavras de ordem outras eram ditas em coro, tais
como “salário mínimo a 6.000 escudos” e “Cunhal no Governo”, que
já demonstravam, no que toca às reivindicações específicas, a primazia
absoluta da classe operária no movimento. Não se ouviram reivindicações
que correspondessem a interesses específicos de outras classes ou setores.
Finalmente, reafirmando os métodos operários revolucionários, esta grande
manifestação foi precedida por uma infinidade de greves, o método de
luta operário por excelência. E a liquidação do aparelho fascista começou
a levar-se a cabo diretamente, assaltando e detendo os seus personagens,
sem dar atenção às reclamações dos militares.
Tomadas de conjunto, as palavras de ordem demonstraram a combinação
de circunstâncias que provocou o começo da grande revolução operária
antifascista. Os vivas a Spínola e ao MFA foram o reconhecimento do
movimento de massas aos “golpistas” burgueses e pequeno-burgueses
que tinham aberto as comportas, assim como os “morte ao fascismo”
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indicavam, claramente, o objetivo imediatamente democrático da revolução
operária que havia começado e que se concretizava tanto no método das
manifestações e greves como nas palavras de ordem de “salário mínimo” e
“Cunhal no Governo”. Mas também expressavam um facto indiscutível: era
o povo no seu conjunto, desde a classe média até ao proletariado, quem
se apressava a mudar o regime fascista. Visto deste ângulo, tratava-se de
um grande movimento popular, mas um movimento popular que tinha
como seu suporte mais vigoroso e dinâmico a classe operária. Era, em
síntese, uma revolução operária que se combinava com todos os setores
explorados, principalmente a classe média urbana, e começava a exigir
o cumprimento pleno das tarefas democráticas, ao mesmo tempo que
se propunha, desde o início, a tarefas e métodos de luta próprios do
proletariado.
Poucos meses depois, essas mesmas massas trabalhadoras sairiam,
sós, às ruas para gritar “Morra Spínola”, demonstrando, uma vez mais,
a dinâmica operária e socialista da revolução. Dinâmica que os próprios
exploradores e os seus serventes da classe média, como o MFA, o PC e o
PS, se veriam obrigados a reconhecer ao recorrerem à grande farsa de se
auto denominarem “socialistas” e disfarçarem os seus projetos burgueses
atrás da mentira de que o que está a ocorrer em Portugal é já a marcha
rumo ao socialismo.

50

Revolução e contrarrevolução em Portugal

III. AS MASSAS DERROTAM A CONTRARREVOLUÇÃO
SPINOLISTA
3.1. O governo de “unidade nacional”
O “golpe” militar elevou ao poder o primeiro governo “revolucionário”,
o do General Spínola. Este tentou conseguir um governo de “unidade
nacional”, no qual coubessem desde a grande burguesia até aos partidos
operários reformistas. E todos os setores estiveram de acordo em dar
plenos poderes ao general do monóculo: o MFA, recém-formado e trazido
a público, não se atreveu a propor-se para o governo; por sua vez, os
partidos operários tradicionais jogaram todas as suas cartas num regime
de unidade nacional. Assim, Spínola converteu-se na figura dominante
no governo, cercou-se de ministros amigos e entregou — como quem
atira um osso a um cão — algumas cadeiras ao MFA, ao PS e ao PC.
Palma Carlos, incondicional apoiante de Spínola, foi nomeado primeiroministro.
O facto de o MFA se começar a consolidar como uma organização
política da baixa oficialidade refletia, a seu modo, a crise revolucionária
nas fileiras do exército. É totalmente “anormal” que uma organização
pública de oficiais jovens codirija um exército burguês, já que a essência
deste é a mais absoluta disciplina hierárquica e o acatar das altas
ordens. Se Spínola teve que aceitar essa “anormalidade” e incorporá-la
no governo foi porque assim o impunha o ascenso do movimento de
massas. Por outro lado, pensava que dessa maneira poderia canalizar a
rebeldia da oficialidade jovem e dos suboficiais para os normais canais
da mais estrita disciplina militar, imprescindível para sustentar o governo
que havia integrado. Mas o MFA — e isso devemos ter bem claro — não
era o mesmo que a alta oficialidade e resistia a dissolver-se na obediência
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disciplinar a essa oficialidade. Refletia-se assim no exército a moderna
classe média, cujas expectativas não eram idênticas às de Spínola e da
oligarquia portuguesa.
A participação do Partido Comunista no governo era um fenómeno novo
na política europeia dos últimos vinte e cinco anos, desde o último pósguerra. Se excetuarmos o Chile, também o era no mundo ocidental. A
formação desse governo frente-populista, de colaboração de classes, é um
reconhecimento, por parte do imperialismo e da burguesia portuguesa,
de que o que existe é uma revolução operária em curso. Precisamente
por isso, viram-se obrigados, ainda que com raiva, a aceitar os solícitos e
afáveis colaboracionistas dos partidos Socialista e Comunista.
O PC correspondeu perfeitamente, no governo, às expectativas dos
seus inflamados aliados burgueses e imperialistas. Fê-lo substituindo a
exigência de 6.000 escudos de salário mínimo pela de apenas 3.500, e
começou a “condenar determinadas lutas operárias como ‘irresponsáveis’
ou ‘promovidas pelo fascismo’, como ocorreu por exemplo com a greve
nacional dos trabalhadores dos correios em Junho de 74”. (Aldo Romero,
“Portugal, Reconstrução ou Revolução?”, Revista de América nº1)
Apesar desta política e da política igualmente traidora do Partido
Socialista —insistimos com a do primeiro porque tem uma influência maior
sobre os ativistas sindicais, e não porque este último tenha sido menos
colaboracionista—, o movimento operário avançou. Começou a superar
a atomização dos sindicatos por ofício herdada do fascismo —e da velha
tradição anarcossindicalista— e lançou-se à organização de comissões
operárias nas grandes fábricas (o estalinismo apoiou o desenvolvimento
dos sindicatos por indústria e, ao mesmo tempo, utilizou-o para criar
uma organização centralizada de sindicatos de indústria, a Intersindical, à
qual impôs uma direção escolhida a dedo). Contra as recomendações do
estalinismo, os trabalhadores continuaram a fazer greves selvagens, ainda
que de carácter isolado, marcadas por um ligeiro refluxo do conjunto do
movimento operário, provocado pelos apelos à passividade dos partidos
reformistas.

3.2. Crise do governo Spínola: o MFA coparticipa no poder e impõese a Assembleia Constituinte
Apesar da boa vontade dos partidos operários reformistas, o governo de
Spínola viveu de crise em crise, até que o movimento de massas o liquidou.
As leis da luta de classes são sempre mais poderosas do que os projetos
reformistas. A grande burguesia, dividida no fim do governo de Caetano
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em torno da conveniência ou não de se acabar com a guerra colonial
e de “democratizar” o regime fascista, voltou a unir-se, depois de 25
de abril de 1974, através de Spínola. Para travar o movimento operário
e de massas utilizou, com bastante êxito, os representantes pequenoburgueses da classe operária (os partidos reformistas) e da moderna
classe média dentro do exército (o MFA). Mas era precisamente o êxito
obtido - ou seja, o travão colocado ao movimento operário, com o seu
consequente debilitamento - que ia tornando a democracia pequenoburguesa desnecessária para a burguesia. Foi assim que tentou, através
de Spínola, não só fazer marcha-atrás na revolução operária em curso,
mas também nas conquistas democráticas já conseguidas ou que se
estavam a concretizar.
Este projeto, se triunfasse, teria significado a transformação do governo
em bonapartista, posto que não se pode derrotar definitivamente o
movimento operário e as suas conquistas democráticas a partir de
um governo de frente popular, nem um governo de frente popular
pode sobreviver quando o movimento operário tenha sido derrotado.
Não é casual, portanto, que parte importante do esforço burguês por
fazer retroceder a revolução tenha sido acompanhado, por um lado,
de uma forte campanha anticomunista e, por outro, de fortes choques
com o MFA. A burguesia, portanto, depois de a ter utilizado para
travar o movimento operário e de massas, entrava em conflito com a
democracia pequeno-burguesa, que queria colaborar com o governo
de Spínola, mas dentro de um regime democrático-burguês de respeito
aos partidos operários e ao MFA.
Essa disputa entre os dois setores do governo concretizou-se em torno
da questão sobre se deviam ser convocadas eleições presidenciais ou
eleições para a Constituinte. Spínola e a grande burguesia sustentavam
a necessidade de um governo forte, autoritário, e consideravam,
portanto, imperativo e urgente impor um regime bonapartista através
de uma eleição presidencial que, de facto, não seria outra coisa senão
a confirmação de Spínola. Pensavam, assim, acabar por travar e, se
necessário, derrotar de vez o movimento operário, ao mesmo tempo
que se desembaraçariam dos capitães do MFA e dos partidos operários,
muito especialmente do PC, incómodo agente de Moscovo num governo
que pretendia continuar na NATO e no Pacto Ibérico e ingressar no
Mercado Comum Europeu. A democracia pequeno-burguesa opunha-se
a este projeto e advogava, naquele momento em uníssono, a criação da
Assembleia Constituinte.
44

44 Acordo assinado entre Portugal e Espanha em 1939. Foi um tratado de caráter
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O outro motivo de disputa era a questão colonial. A revolução na África
portuguesa via-se muito favorecida pelo processo aberto na metrópole.
Os soldados negros do exército português começavam a desertar e os
soldados, suboficiais e oficiais brancos começavam a exigir o regresso
ao lar. Ao mesmo tempo, segundo relata um soldado trotskista português
entrevistado por Gerry Foley (Revista de América), “No período que
sucedeu ao 25 de Abril de 1974, quando prosseguia a luta contra os
spinolistas, que se opunham à descolonização e buscavam uma solução
neocolonialista, houve algumas lutas contra os envios massivos de tropas
para Angola, alguns grupos de soldados inclusivamente negaram-se a
ir”. Perante esta situação, a grande burguesia e o seu representante,
Spínola, aspiravam ao fim da guerra, através de uma posição de força,
para impor às colónias a sua transformação em províncias ou estados
associados do império. A democracia pequeno-burguesa, por sua vez,
queria negociar a independência com os movimentos de libertação
nacional; uma independência condicionada e favorável ao império, mas,
por fim, independência.
Em junho de 1974, esta crise fez-se pública quando Palma Carlos declarou
que, para impedir a anarquia, dever-se-ia chamar eleições presidenciais,
e não eleições para a Constituinte. Ainda que o movimento operário
tivesse sido desmobilizado, a combinação do ascenso da revolução
colonial, da crise do exército e do desespero da democracia pequenoburguesa obrigou Spínola a desprender-se do seu primeiro-ministro
e a nomear, em seu lugar, Vasco Gonçalves. Desta forma, aceitava a
total participação do MFA no governo. Triunfou, assim, a política da
democracia pequeno-burguesa: chamar-se-ia a eleições constituintes e
negociar-se-ia a independência das colónias. Foi uma derrota parcial
da contrarrevolução burguesa spinolista que, num certo período, entre
agosto e setembro, se manifestará no reconhecimento da independência
da Guiné-Bissau e de Moçambique.

3.3. As massas liquidam o governo de Spínola
Mas, logo depois do recuo, Spínola preparou o contra-ataque, ajudado
indiretamente pelo congelamento das lutas operárias e populares
provocado pelo MFA e pelos partidos reformistas. De acordo com estes,
começou por atacar a liberdade de imprensa, proibindo um diário
militar e territorial onde os dois países reconheciam as fronteiras existentes e
asseguravam a defesa mútua no caso de agressões militares por parte de países
terceiros.
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maoista. Prosseguiu promulgando uma lei contra o direito de greve e
organizando uma nova região militar em Lisboa, o COPCON (Comando
Operacional do Continente), com o claro objetivo contrarrevolucionário
de “intervir diretamente em apoio das autoridades e das suas ordens;
para manter e restabelecer a ordem”. Imediatamente, o COPCON entrou
em ação para “reprimir greves e manifestações de pequenos grupos de
esquerda”. (Guz Horowitz, op. cit.)
Como assinala Romero no artigo já citado de Revista de América nº 1,
produziram-se então “medidas repressivas antioperárias dos setores mais
reacionários: violenta repressão de uma manifestação de apoio ao MPLA ,
com o saldo de um morto e vários feridos à bala, intervenção militar
contra a greve dos trabalhadores de transportes aéreos portugueses (...)”.
Novamente, a grande burguesia e Spínola sentiram-se fortes, ao ponto de
se pronunciarem publicamente contra a independência de Angola e de se
chocarem à vista de todos com o MFA e Vasco Gonçalves. “A tensão foi
crescendo, enquanto que da presidência e de outros setores do governo
começava a lançar-se uma campanha anticomunista e antioperária. A
10 de setembro, Spínola em pessoa fez uma convocatória para que se
mobilizasse uma suposta ‘maioria silenciosa’ para pôr fim à anarquia,
e a 28 do mesmo mês montou-se uma provocação que deveria servir
de cobertura ou pretexto para dar um autogolpe que possibilitasse a
declaração de Estado de Sítio e a de plenos poderes a Spínola”.
O golpe contrarrevolucionário em preparação obrigou o PC, o mais
ameaçado, a defender-se desesperadamente, num apelo às massas
para o combate. Estas responderam com uma audácia e determinação
tais que esmagaram a primeira tentativa contrarrevolucionária da
burguesia portuguesa (que, diga-se de passagem, perante os factos,
acabava com a polémica sociológica sobre se essa burguesia era
reacionária ou se abrigava setores “progressistas” no seu seio).
Segundo relata Romero em Internacional Press (citado por Horowitz
no artigo que aqui publicamos), os operários “anteciparam-se ao MFA
e independentemente deste e do governo provisório e prestaram mais
atenção às instruções do PC e da Intersindical do que às dos militares”.
Apesar de estar também ameaçado pelo golpe, o MFA teve uma
45
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45 Referência à Lei 392/74, de 27 de agosto que visava regulamentar o direito à
greve. Considerava ilícitas as greves com o objetivo de alterar contratos coletivos em
vigor, assim como as greves por solidariedade. Proibia a ocupação das empresas e
concedia aos patrões o direito ao lock-out “defensivo”. Pelo seu caráter limitativo do
direito à greve ficou conhecida como lei anti-greve.
46 Movimento Popular de Libertação de Angola
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atuação lamentável. A mobilização operária e popular travou, assim, o
golpe contrarrevolucionário e levou ao poder a democracia pequenoburguesa, principalmente o MFA, que se tinha esforçado durante meses
para desmantelar essa mesma mobilização.

3.4. O governo MFA-PC-PS trava as massas
O grande triunfo do movimento operário e de massas — e do próprio
PC, que interveio plenamente na mobilização contra Spínola — obrigou a
grande burguesia a mudar de política e de governo. O general duro, à antiga,
que queria impor em todo país a disciplina dos quartéis, foi substituído pelo
seu “amigo civilizado”, habituado “a conversar, e não a mandar”, o general
Costa Gomes. A burguesia convencera-se de que, momentaneamente, não
podia arregimentar e derrotar o movimento operário e de massas. Por isso,
procurou entre os seus servidores um grande negociador, capaz de utilizar
a democracia pequeno-burguesa para desacelerar, travar e, por último,
derrotar esse movimento.
A nova política burguesa abandonou momentaneamente qualquer intuito
bonapartista e orientou-se para as formas de domínio parlamentar: aceitou
a Assembleia Constituinte.
O plano burguês tinha à sua disposição três ferramentas de primeira
ordem, todas elas pequeno-burguesas. O MFA encarregar-se-ia de apaziguar
os soldados, suboficiais e oficiais radicalizados para devolver a disciplina
às forças armadas. O Partido Comunista, disposto, como habitualmente, a
colaborar com o governo burguês, ocupar-se-ia de evitar as mobilizações
e de controlar a organização sindical. O Partido Socialista, que segundo
todas as informações ganharia qualquer eleição, garantiria a inocuidade da
Assembleia Constituinte e de qualquer outra variante eleitoral e parlamentar
que se pudesse apresentar.
Sob o novo governo, a luta de classes repetirá, mas num plano mais elevado,
o mesmo padrão que sob Spínola. Primeiro, a política colaboracionista das
direções provocará um ligeiro recuo do movimento operário. Depois, este
voltará a erguer-se numa impetuosa mobilização.
O MFA apelou, no governo, pela boca de Vasco Gonçalves, aos “domingos
de trabalho”, insistindo que a grande batalha era a batalha pela produção . A
referida “batalha” mostrou-se parte de um plano económico de emergência,
proclamado no passado dia 21 de fevereiro [1975], cuja essência era total e
absolutamente capitalista: conseguir salvar a economia burguesa às custas de
47

47 Batalha da Produção ou “um dia de trabalho para a nação”. Esta campanha visava
combater as dificuldades económicas do país, tendo subjacente a ideia de que os
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uma maior exploração dos trabalhadores. Assegurado o apoio dos partidos
operários a este plano, o MFA foi mais além e tratou de conciliar politicamente
com a grande burguesia e seus representantes. Encetou uma campanha
cuidadosa a favor de Spínola, livrando-o de responsabilidades pela tentativa
anterior de golpe, por nela ter sido envolvido “enganosamente”. Não tornou
públicas as investigações sobre os responsáveis pela intentona. Não adotou
medidas contra a oligarquia nela envolvida. Deixou os oficiais reacionários
do exército praticamente sem castigo. E, como prova de afeto aos amigos da
oligarquia de além-fronteiras, a guarda fiscal portuguesa devolveu à polícia
política franquista, em fevereiro, um militante de esquerda espanhol.
Entretanto, a situação económica piorava a passos largos. O desemprego
castigava mais de 200.000 pessoas, cifra que supera 7% da população
trabalhadora. Os capitais começavam a fugir para o exterior. Algumas
empresas foram abandonadas pelos seus donos. O imperialismo começava
a bloquear economicamente a revolução.

3.5. Começa um novo ascenso do movimento operário e de massas
No final do ano passado e começo do presente, o movimento operário
e de massas começou a enfrentar estas calamidades. “A queda de Spínola
— disse Romero no artigo citado de Revista de América nº1 — foi seguida
de um relativo impasse das lutas operárias, mas, desde princípios de 1975,
a resistência popular tem-nas intensificado de uma maneira espetacular...”.
E continua: “outro terreno de luta foi, naturalmente, o do melhoramento
das condições de vida, particularmente a nível fabril. Nesse sentido, as
reivindicações têm sido inúmeras (ritmo de trabalho, condições de segurança
e higiene, equipamentos, restaurantes, etc.). As reivindicações mais exigidas
são, nesse momento, a estabilidade no trabalho e aumento de salários”.
A revolução começava a mostrar os seus primeiros passos no campo:
os trabalhadores agrícolas e camponeses começavam a organizar-se e a
combater o desemprego. Os objetivos das mobilizações não se limitavam a
“estabilidade e aumento de salários”; estes levaram-nas para outras palavras
de ordem mais gerais e revolucionárias: “inúmeras assembleias operárias de
fábricas em luta têm votado moções a favor da nacionalização de empresas
que ameaçam com despedimentos, ou, geralmente, dos monopólios”.
Paralelamente, em conjunto com as greves, generalizavam-se outros
meios de luta. A primeira ocupação importante foi assim relatada por
lucros do “aparelho produtivo” deixariam de pertencer aos “grandes capitalistas” para
passar a pertencer à nação, ou seja, a riqueza decorrente da “batalha de produção”
seria distribuída para benefício do povo.
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Le Monde Diplomatique (junho de 1975): “O 7 de fevereiro foi uma data
significativa: nesse dia, sete mil trabalhadores das comissões operárias
da Lisnave, pela primeira vez na história de Portugal, questionaram a
propriedade dos meios de produção — sem se aventurarem no terreno da
autogestão —”. O método da ocupação estender-se-á, a partir dali, não só
às empresas, mas também às casas fascistas e burguesas ou simplesmente
desocupadas. Surgiram também tentativas de controlar a produção. Em
algumas empresas, “impede-se a entrada dos patrões”.
Ao mesmo tempo, a organização do movimento operário massificavase e adquiria um carácter cada vez mais direto. O ascenso revolucionário
combinava a organização de sindicatos por ofício herdada do fascismo
com o surgimento de sindicatos por indústria, com a central que tenta
agrupá-los — a Intersindical — e com os comités de base por fábrica
(as comissões operárias), por bairro e por toda outra ordem. O salto
espetacular que sacode a vida social e política portuguesa desde a queda
de Caetano provoca, assim, a existência simultânea de: organizações
gremiais por ofício, típicas do começo do movimento sindical; sindicatos
por indústria e a sua central, próprios da época capitalista; e os comités de
base, característicos desse período de decadência capitalista e transição
para o socialismo. O surgimento dos sindicatos industriais e dos comités
de base — terreno em que a classe operária está na vanguarda dos
outros setores (inquilinos, soldados, etc.), posto que, depois de 11 de
março, foram constituídos na maioria das fábricas importantes — aponta
a liquidação dos sindicatos por ofício. As duas formas de organização
(sindicatos por indústria e comités de base) coincidem na necessidade de
uma organização industrial única a todos os níveis — fábrica, comunidade,
país — mas, ao mesmo tempo, são profundamente diferentes. A primeira,
institucionalizada há mais de meio século pelo capitalismo, presta-se
muito mais à burocratização do que os comités, intimamente ligados
às bases, refletindo-as melhor que os sindicatos e que só nascem em
períodos de intensa mobilização operária, como a que Portugal atravessa.
Essa diferença evidenciou-se no facto de, com poucos dias de diferença,
terem ocorrido duas manifestações: uma, a 14 de janeiro, convocada pela
Intersindical e dirigida pelo PC, para exigir o seu reconhecimento oficial,
agrupou entre 100.000 e 200.000 pessoas; a outra, de grande combatividade,
convocada em 7 de fevereiro pelas comissões interempresas e dirigidas
pela extrema-esquerda maoista, concentrou-se em frente ao Ministério do
Trabalho para protestar contra os despedimentos, as manobras patronais
e a presença da NATO em Portugal. Seis dias depois da primeira, a 20
de janeiro, o governo promulgou uma lei que favorecia a central única
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e transformava, de facto, a Intersindical no núcleo inicial dessa central
única. A Intersindical é uma grande conquista do movimento operário,
mas distorcida pelo estalinismo, que a burocratizou desde o princípio e
lhe impôs a sua direção para a colocar ao serviço do governo burguês.
De qualquer maneira, o processo de lutas não podia deixar de se refletir
na procura de direções combativas e classistas. Recentemente, comentanos Romero na Revista de América nº1: “as listas sindicais encabeçadas
pelo PCP sofreram derrotas espetaculares nos Correios e no Sindicato dos
Bancários do Porto”.
O exército, por seu turno, não ficou imune ao ascenso do movimento
de massas. O triunfo levou o MFA a impulsionar discussões de
doutrinamento nos quartéis. Mas estas não ultrapassavam os limites da
disciplina. Na entrevista já citada de Garry Foley, relata-se como um
soldado foi sancionado porque se atreveu a fazer, no decurso de uma
dessas conversas, uma pergunta envenenada ao comandante. Mesmo
assim, significaram um progresso importante, porque introduziram a
discussão política nos quartéis.
Tudo começou a mudar desde janeiro deste ano. “Um clima deliberativo
estende-se pela base e, juntamente com o repúdio às arbitrariedades
disciplinares, as reivindicações coletivas e protestos não são estranhos.
Assinalemos também factos como o ocorrido recentemente (a 8 de
fevereiro) quando forças do COPCON —Comando Operacional do
Continente— foram deslocados para conter uma manifestação operária
não autorizada: frente aos manifestantes, os soldados deram meia volta
e apontaram as suas armas para outra direção e, levantando os punhos,
gritaram ‘Marinheiros/Soldados também são explorados’”. (Romero,
Revista de América nº1)

3.6. A contrarrevolução spinolista crê chegada a hora de um novo
golpe
O ascenso generalizado dos trabalhadores e do povo provocou uma
nova divisão na burguesia portuguesa. Um setor minoritário, representado
por Costa Gomes, continuou a apostar as suas cartas na Assembleia
Constituinte, na traição dos partidos Socialista e Comunista e na utilização
do MFA. Em resumo, na Frente Popular. A maior parte, desesperada,
perdeu a paciência e juntou-se a Spínola para preparar o golpe de estado,
numa renovada tentativa bonapartista.
O facto de o terror da burguesia se refletir também no seio da
oficialidade do exército, ajudava a dar corpo ao novo plano golpista. O
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New York Times comentava, por essa época, que a oficialidade se inclinava
para a direita. Um facto sintomático dar-lhe-ia razão: as eleições para o
conselho de armas, convocadas pelo MFA, foram ganhas pelos oficiais mais
reacionários, inimigos jurados do próprio MFA. Este foi incapaz de ignorar
os resultados, apesar de o prejudicarem e de serem parte da preparação
do golpe que se projetava.
O MFA começou a ter dúvidas sobre a melhor maneira de travar e
derrotar a revolução. Colocavam-se-lhe duas opções: por um lado, a que
tendia —com a Constituinte— a um regime parlamentar; por outro, a
perspetiva de um regime diretamente ditatorial, bonapartista. A urgência
em superar a crise do seu regime inclinava-o a tratar de suprimir as suas
contradições pela via do bonapartismo.
A crise geral e as profundas divergências no seio do MFA, fruto do
ascenso, expressaram-se também na luta entre os partidos Comunista e
Socialista. Luta esta que se foi agudizando, ao ponto de se programarem
duas manifestações opostas para 30 de dezembro que quase chegaram
a enfrentar-se. As razões desta disputa encontram-se no facto de ambos
possuírem interesses específicos distintos, embora (e nisso são iguais)
nenhum dos partidos defenda os interesses da classe operária.
A inclinação para a direita da oficialidade, a derrota eleitoral do
MFA dentro do exército e consequente “impasse”, a luta entre os dois
grandes partidos operários, as dúvidas em torno do apelo à Assembleia
Constituinte, todos estes elementos fizeram crer à ala ultrarreacionária e
desesperada da grande burguesia e da oficialidade que havia chegado
o momento da vingança. Comandada por Spínola, lançou-se, por fim,
ao golpe contrarrevolucionário. A sua equação estava quase completa,
mas faltava uma incógnita: a reação da classe operária, do movimento de
massas e dos soldados. Esta foi brutal: os operários e soldados lançaramse a ocupar fábricas e quartéis. O fracasso do golpe foi gritante, o que
levou a imprensa imperialista a afirmar que, possivelmente, teria sido uma
provocação. Não foi. Tinha um grande apoio na oficialidade e tinha sido
cuidadosamente preparado. O que conspirou contra o seu sucesso foi a
rapidez da resposta popular e a sua maior combatividade relativamente ao
anterior golpe de Spínola. Se a Intersindical e as manifestações e barricadas
caracterizaram a resposta ao primeiro golpe, os comités de operários e
soldados, com as suas ocupações, caracterizaram a resposta à segunda
tentativa spinolista.
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IV. O GOLPE DE 11 DE MARÇO ABRE UMA ETAPA
REVOLUCIONÁRIA
4.1. Quatro novos factos decisivos
A derrota de Spínola pelo movimento de massas produziu uma série de
novos factos que, combinados, inauguraram uma nova etapa da revolução
portuguesa. Quatro desses factos são os mais decisivos:
Primeiro: a burguesia evapora-se política e fisicamente enquanto classe.
A fuga de Spínola não foi um facto desprezível, mas de enorme importância
sintomática e política. Juntamente com ele, fugiram de Portugal milhares de
burgueses, aterrorizados pela força do movimento de massas. Algumas das
maiores famílias oligárquicas e todos os seus bancos foram expropriados.
Grandes burgueses, como os Champalimaud, foram presos. Foi um golpe
muito duro para a burguesia contrarrevolucionária, que gastará tempo e
trabalho para se recuperar física e politicamente. Evaporou-se, por algum
tempo, da cena económica e política. Sobrou apenas a sua sombra.
Segundo: a crise económica e social, já muito aguda, agrava-se para
níveis insuportáveis. A burguesia, ao fugir, abandonou muitas empresas.
Quando pôde, retirou os seus fundos; quando não conseguiu, deixou de
investir. O desemprego, que já era grave —cerca de 7%—, subiu para os
8% e continua a aumentar, afetando mais de 800.000 pessoas. A produção
tem vindo a diminuir. A isto soma-se o retorno a Portugal dos colonos das
ex-colónias africanas, agravando o desemprego e reforçando os setores
contrarrevolucionários. Diante desta situação, o turismo diminuiu e a crise
da balança de pagamentos aprofundou-se. A situação agravou-se ainda
mais porque as grandes potências imperialistas não investem um só dólar
em Portugal.
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Terceiro: generalizam-se as ocupações de fábricas, estabelecimentos e
casas e começam as ocupações de terras; desenvolvem-se as comissões
operárias e de inquilinos e esboçam-se algumas de camponeses. Todos
os comentaristas relataram como, depois do golpe de Spínola, os bancos
foram ocupados. Romero, nos diferentes artigos que publicou até ao nº 4 da
Revista de América, assinala incidentalmente as ocupações de empresas e
as comissões operárias, mas não lhes dá nenhuma importância sintomática.
Horowitz, na sua única menção a este respeito no artigo reproduzido nesta
edição, diz de passagem que “as ocupações de fábricas e oficinas também
se estenderão”. Lívio Maitan, por seu lado, também dá pouca importância
à questão, ainda que alguma coisa (muito pouca) tenha dito: “a amplitude
e o dinamismo da mobilização dos últimos meses, a multiplicação de
greves e de ocupações de fábricas e a extensão de organismos democráticos
revolucionários surgidos da base e com manifestações políticas (...) de 7 de
Fevereiro (...) pelas comissões operárias (...)”. (L. Maitan, “O Papel do MFA
de Portugal”, neste número de Revista de América). Além disso, o autor
assinala que a manifestação foi dirigida pelos maoistas. Gerry Foley, por
seu turno, expressa que “as comissões de fábrica não existem ainda em
todo o país, mas cumprem funções importantes nas grandes empresas. (...)
O Comité Operário, eleito em assembleia por toda a fábrica, representa
melhor a força de trabalho do que os sindicatos fragmentados. É também
muito mais democrático”. Mais adiante, relata-nos como, no Porto, “na
noite de 11 de março, estes comités organizaram piquetes de vigilância”.
Estes comités e piquetes da fábrica citada continuaram a funcionar para
“tirar os direitistas da administração e da oficina”. (Gerry Foley, “Portugal
Ante las Elecciones”, Revista de América nº 3) . O Combate Socialista ,
num dos seus números, sem dar nenhuma importância, informa-nos sobre
a profunda tendência para a centralização dessas comissões operárias,
quando diz “que existe uma ‘comissão coordenadora’ das comissões
da CUF” (o mais importante grupo monopolista de Portugal). E Lívio
Maitan confirma-o relativamente à manifestação de 7 de fevereiro (a
que caracteriza como um exemplo de combatividade), convocada por
uma “comissão interempresas”. Finalmente, exagerado ou não, o lúcido
comentarista do Le Monde Diplomatique (julho de 1975) está perto da
verdade, quando afirma que “as ocupações de fábricas, prédios, palácios e
imóveis — estes últimos rapidamente transformados em clínicas populares,
em centro de socorros mútuos, infantários, em lugares de recreação ou
de descanso ou em sedes de organizações populares — apanharam de
48

48 Jornal do PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores - Portugal), editado
durante a década de 1970.
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surpresa os partidos de coligação (...) sem dúvida, o PC e a Intersindical
estavam a perder velocidade, enquanto que as organizações e os comités
de base consolidavam o seu contrapoder.”
Quarto: a crise do exército adquire uma nova magnitude, com a fuga
dos oficiais reacionários, a extensão dos comités e das assembleias de
soldados e suboficiais, que começam a questionar a hierarquia militar. De
todos os novos factos, o mais importante é o que começa a dar-se nas
forças armadas, assim descrito a Gerry Foley por um soldado: “Depois de
11 de março, os soldados realizaram uma assembleia geral. Expulsaram
não só o comandante e o segundo chefe, mas também todos os oficiais
spinolistas até à patente de sargento. Também expulsaram um cabo, mesmo
sendo primo do general Galvão de Melo. Os camaradas compreenderam
a necessidade de prosseguir e tomar o quartel. A assembleia geral decidiu
criar vários comités (...). Com a purga —disse mais adiante— foi quebrada
a hierarquia militar, já que os chefes expulsos foram substituídos por
oficiais subalternos”. Em Coimbra, “as bases tinham expulsado dois oficiais
destacados para o quartel pelo Conselho da Revolução”. No mesmo artigo
de Gerry Foley (Revista de América nº 4), o soldado assinala que “na
Marinha, onde a consciência da base é mais elevada, existe um comité
de marinheiros que discute as ordens emanadas dos oficiais, aceitandoas ou não”. E Romero (Revista de América nº 4) confirma-o: “No 1º de
Maio, algumas centenas de marinheiros participaram nas manifestações,
de acordo com as resoluções das assembleias gerais das suas bases e de
alguns navios —posteriormente uma “ordem superior” ratificou a decisão
tomada democraticamente—”. Todos estes factos indicam a dinâmica que
a situação tomou dentro das forças armadas burguesas. Mas isto é só
o começo; ainda não se generalizou, nem chegou ao ponto qualitativo
em que o exército começa a caminhar para o desmoronamento total e
definitivo: a nomeação dos oficiais pelos soldados através da promoção
dos suboficiais. Juntamente com este processo da base, a derrota do
golpe deu ânimo suficiente ao timoneiro MFA para anular as eleições dos
Conselhos de Armas, que, como vimos, lhe haviam sido desfavoráveis.

4.2. O programa de transição define esta situação
Tanto em relação às ocupações como às comissões de fábricas e
estabelecimentos, o Programa de Transição é categórico:
“As greves com ocupação de fábricas, uma das mais recentes
manifestações desta iniciativa, ultrapassam os limites do regime capitalista
normal. Independentemente das reivindicações dos grevistas, a ocupação
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temporária das empresas desfere um golpe contra a idolatrada propriedade
capitalista. Qualquer greve de ocupação coloca, na prática, o problema
de saber quem é o dono da fábrica: se o capitalista ou os operários. Se
a ocupação coloca esta questão de forma episódica, o comité de fábrica
dá-lhe uma expressão organizativa (...). A partir do aparecimento do
comité de fábrica, estabelece-se, de facto, uma dualidade de poder. Pela
sua essência, ela tem algo de transitório porque encerra em si mesma
dois regimes inconciliáveis: o regime capitalista e o regime proletário.
A principal importância dos comités de fábrica consiste, precisamente,
em abrir um período pré-revolucionário, ou até mesmo diretamente
revolucionário, entre o regime burguês e o regime proletário”. (Trotsky,
Programa de Transicíon, Plumas, Buenos Aires, 1973, p. 15, sublinhado
por Trotsky)
Como já vimos, em Portugal não só temos ocupações e comissões
operárias, como temos algo muito mais importante: a crise das forças
armadas e os embriões de duplo poder no seu próprio seio.

4.3. Uma situação revolucionária
Para alguns marxistas, a situação portuguesa “evolui ou amadurece
para uma situação pré-revolucionária”. Cremos que esta definição é
errónea. Até ao 11 de março, houve uma situação pré-revolucionária e,
a partir dessa data, começou a amadurecer uma situação revolucionária,
se é que não estamos já plenamente nela. Optámos pela definição de
Trotsky: os comités de fábrica são um sintoma de que, no mínimo,
se abriu “um período pré-revolucionário, ou até mesmo diretamente
revolucionário”. Nós cremos que, se às ocupações e comissões juntarmos
a crise no exército, com os seus comités e assembleias de soldados
e as suas purgas de oficiais reacionários, estamos já numa situação
diretamente revolucionária. E com mais razão ainda, se tivermos em
conta a situação da burguesia e da economia portuguesas. Referindose a sucessos de muito menor magnitude no seio do exército francês
em 1936, Trotsky atribuía-lhes muita importância: “A luta dos soldados
contra o ‘rabiot’ (prolongamento do serviço militar) significava a forma
mais perigosa de ação direta das massas contra o poder burguês”.
(Leon Trotsky, Adónde va Francia, Pluma, Buenos Aires, 1974, p. 151).
Contudo, Trotsky considerava a ação direta das massas como causa da
situação revolucionária: “As massas operárias criam agora uma situação
revolucionária com ajuda da ação direta”. (op. cit. p. 147). Com maior
razão, então, “a forma mais perigosa” dessa ação. nossa definição
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podem assinalar-se duas objeções: a inexistência de sovietes e do partido
revolucionário com influência nas massas.
Cremos que a primeira objeção atribui um carácter absoluto à importância
dos sovietes. Há companheiros que opinam até que, se não existem,
não há duplo poder nem situação revolucionária. Concordamos que, em
Portugal, não há mais que pequenos embriões soviéticos, já o dissemos,
mas há um duplo poder concretizado nas ocupações e nas comissões
operárias. Este duplo poder é molecular, espontâneo em grande medida,
mas existe e dá-se de forma generalizada em todos os cantos do país. É
um duplo poder mais atrasado do que os sovietes, mas é, ainda assim,
duplo poder. O mesmo podemos dizer da situação das forças armadas:
não se organizaram sovietes, mas o processo é de desenvolvimento de um
vigoroso duplo poder, que está nos seus primórdios, mas que é suficiente
para comover a estrutura do pilar fundamental do regime capitalista.
A segunda objeção, referente à não existência do partido revolucionário,
pode basear-se bem na definição de Trotsky, algumas vezes repetidas, sobre
as quatro condições básicas para o triunfo revolucionário: desconcerto
e divisão da classe dominante, disposição para saídas revolucionárias
por parte da classe média, disposição revolucionária da classe operária,
existência de um forte partido marxista revolucionário que a leve à
tomada do poder. As três primeiras condições estão nitidamente reunidas
em Portugal, mas a última, o partido revolucionário forte, não está.
Para a análise clássica trotskista, a ausência do factor subjetivo,
o partido, no contexto das outras três condições caracterizava as
situações pré-revolucionárias. Partindo de um ponto de vista formal, a
situação portuguesa estaria, pois, dentro desta categoria. Foi isto que,
provavelmente, foi tido em conta por aqueles que definem a situação
portuguesa como sendo de amadurecimento para uma situação prérevolucionária.
Contudo, se pensamos assim, com diferenças apenas de intensidade,
quantitativas, seriam situações pré-revolucionárias tanto a boliviana
em 1952 (quando se tinha derrubado o aparelho do estado burguês, o
exército tinha sido derrotado pela classe operária e só existiam as milícias
armadas operárias e camponesas), a espanhola (durante a guerra civil)
ou a chinesa depois de Chiang Kai-Shek , como, por outro lado, a situação
49

49 Líder militar e político chinês, Chiang Kai-Shek foi a principal figura do Partido
Nacionalista Chinês (conhecido como Kuomintang, ou KMT). Em 1925 expulsou os
comunistas chineses do partido e liderou a unificação das diversas regiões da China.
Quando a guerra civil de 1946 — 1949 terminou com a vitória de Mao Tsé-tung e a criação
da Republica Popular da China, Chiang Kai-Shek liderou o governo do KTM no exílio.
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argentina depois do cordobazo ou a francesa antes de 36, nas quais
não ocorreram nem o armamento do proletariado, nem o surgimento de
organismo de duplo poder, nem a destruição ou crise do exército burguês.
É evidente, porém, que entre as três primeiras e as duas últimas se
verificaram diferenças qualitativas, profundas, que ficam obscurecidas se
as agruparmos todas sob a comum denominação de pré-revolucionárias.
A Argentina depois do cordobazo e a França antes de 1936 são, para nós,
situações pré-revolucionárias. A Bolívia em 1952, a Espanha durante a
guerra civil e a China depois de Chiang Kai-Shek foram mais além: são
revolucionárias. Não revolucionárias clássicas, porque nelas falta o partido
marxista revolucionário, mas revolucionárias “sui generis”.
Trotsky, em várias circunstâncias, sublinhou a possibilidade de se darem
situações revolucionárias “anormais”, que não se ajustassem às condições
clássicas. Num premonitório artigo, intitulado “O que é uma situação
revolucionária”, afirmou: “Não está descartado que a transformação
revolucionária geral do proletariado e da classe média e a desintegração
política da classe dirigente possam desenvolver-se mais rapidamente do
que o amadurecimento do Partido Comunista. Isto significa que pode
desenvolver-se uma genuína situação revolucionária sem um partido
revolucionário adequado. Seria, em certa medida, a repetição da situação
da Alemanha em 1923”. (Trotsky, Writings: 1930-1931, Pathfinder, New
York, 1973, p. 354, sublinhado nosso).
Significa isto que, segundo Trotsky, quando o peso dos fatores objetivos
se dá de forma muito aguda, pode ocorrer uma situação revolucionária,
ainda que falte o partido revolucionário. Posteriormente, de forma elíptica,
sem tocar diretamente no tema, voltou a dar uma nova definição hipotética
da situação revolucionária “anormal”. Ao referir-se às possibilidades
históricas da instauração de governos operários e camponeses constituídos
pelos partidos reformistas pequeno-burgueses, assinalou que ela podia
dar-se como consequência da “guerra, derrota, crise financeira, ofensiva
revolucionária das massas, etc.”. (Programa de Transición, idem, p. 33).
Estas condições, e outras não assinaladas, podiam, pois, originar uma
situação que conduziria ao governo operário e camponês, revolucionário,
antecâmara da ditadura do proletariado, sem a condição do partido marxista
revolucionário.
Em Portugal, temos reunidas e agravadas as condições de uma
situação revolucionária, segundo nós “sui generis”, tal qual foi prevista
por Trotsky. Houve “guerra” e “derrota”; há crise económica e uma
50

50 O Cordobazo foi uma revolta popular na cidade de Córdoba, Argentina, no final
de maio de 1969, durante a ditadura militar do general Juan Carlos Onganía.
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“ofensiva revolucionária das massas”, assim como uma “transformação
revolucionária geral do proletariado e da classe média e a desintegração
política da classe dominante”.

4.4. O papel organicamente contrarrevolucionário do MFA-PC-PS
tira toda a possibilidade de que Portugal seja China ou Cuba
Esta possibilidade de constituição de governos operários e camponeses,
que Trotsky considerava muito remota —clarifiquemos, de passagem, porque
acreditava, entre outras coisas, que nos países ocidentais a revolução chegaria
imediatamente depois da guerra, foi a constante no segundo pós-guerra. As
revoluções chinesa, indochinesa, coreana, cubana, seguiram esse padrão.
Ele levou-nos a sustentar que se tratavam de situações revolucionárias “sui
generis”, que não seguiam o esquema clássico. Fizemos um esforço para
definir esta nova situação revolucionária e assinalámos que se caracterizava
pelo facto de os fatores objetivos assinalados por Trotsky adquirirem um
carácter permanente, crónico. Em nossa opinião, as situações revolucionárias
que temos visto neste pós-guerra têm sido provocadas pelo enorme peso
da situação objetiva. Fundamentalmente, por uma crise económica e social
de carácter crónico que levou as massas pequeno-burguesas a um ascenso
revolucionário muito agudo e obrigou os seus partidos a romperem com
o imperialismo e com os latifundiários, voltando-se para uma guerra de
guerrilha que destruiu o aparelho repressivo do regime burguês. É uma
perspetiva diametralmente oposta à do guerrilheirismo guevarista, para
quem a situação revolucionária é desencadeada, essencialmente, por
um factor subjetivo: o grupo guerrilheiro ou a vanguarda armada que dá
exemplos heroicos às massas.
A situação internacional ajudou ou facilitou a guerra de guerrilha
dos partidos pequeno-burgueses. A guerra interimperialista , a crise e
recuperação do imperialismo no período imediatamente após a guerra e
a “guerra fria” permitiram a esses partidos contar com um extenso campo
de manobras e colocaram-nos frente a uma contrarrevolução debilitada,
incapaz de enfrentar solidamente unida a revolução colonial pequenoburguesa. A “guerra fria” teve, à sua maneira, o mesmo efeito: dividiu o
bloco contrarrevolucionário EUA-Burocracia Soviética.
Outro elemento de peso considerável, e ao que não se deu a importância
que merece, é o facto subjetivo da contrarrevolução.
Com toda a razão, os trotskistas enfatizam a importância que a política
e a direção dos partidos que se reclamam da classe operária têm no
51
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desenvolvimento do processo revolucionário. Já a nossa atitude em
relação à política e à tática dos dirigentes e partidos dos exploradores é
outra: não os analisamos com o mesmo interesse. Contudo, numa situação
revolucionária, estes são elementos de primeira grandeza. A desastrosa
política —na perspetiva dos seus próprios interesses— de Chiang KaiShek, dos imperialismos francês e norte-americano, e de Batista e
Washington tiveram uma influência decisiva nos triunfos das revoluções
chinesa, indochinesa e cubana, respetivamente. Uma política muito mais
cuidadosa e afinada seguida na Bolívia e na Argélia pelos imperialismos
norte-americano e francês, respetivamente, conseguiu evitar triunfos
revolucionários nesses países.
Mas a situação internacional e subjetiva da contrarrevolução tem
impossibilitado novos triunfos revolucionários “sui generis”, tal
como os temos conhecido nos últimos trinta anos. A crise na frente
contrarrevolucionária tem amainado e as suas divisões voltaram a fundirse. O bloco dos países imperialistas e burocracias da URSS e China para
enfrentar e desviar a revolução é, atualmente, bastante sólido, sem grandes
fissuras. E todos eles têm aprendido com as “situações revolucionárias”
novas. Nada o demonstra melhor do que a mudança de política do
imperialismo francês da Indochina para a Argélia, Marrocos e Tunísia.
Excetuando o fim recente da guerra do Vietname, há mais de quinze
anos (e não é por acaso) que não ocorrem triunfos revolucionários “sui
generis”, triunfos que deem origem a governos operários e camponeses.
E o triunfo na Indochina é produto da combinação da herança de mais de
trinta anos de guerrilha, desde a etapa da “guerra fria”, com o movimento
de massas norte-americano e europeu contra a guerra imperialista.
Não dizemos que esses triunfos não voltarão a repetir-se nos países
coloniais ou semicoloniais. Mas, para isso, terão de contar com um novo
facto a seu favor, muito mais poderoso do que a crise interimperialista
ou a guerra fria isoladas: o ascenso do movimento de massas dos países
metropolitanos. É esse o caso do triunfo no Vietname. Mas a frente única
contrarrevolucionária EUA-URSS-China também atua ali para tentar obter o
que o imperialismo francês conseguiu na Argélia: retrocesso de um regime
operário e camponês para um regime imperialista.
Todos esses são fatores de primeira ordem para evitar que, em Portugal,
se produza um triunfo revolucionário “sui generis” e que nem sequer
nos aproximemos de uma variante de governo operário-camponês. Mas,
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ainda que de primeira ordem, não significa que sejam o factor decisivo
para impossibilitar essa variante. O factor essencial que faz com que,
em Portugal, seja impossível dar-se uma variante chinesa ou cubana é o
carácter da pequena-burguesia portuguesa e dos seus partidos.
Continua válido o prognóstico que Trotsky fez no Programa de Transição
(Idem, p. 32): “a experiência da Rússia demonstra, e a experiência da
Espanha e da França confirmam novamente que, ainda que nas condições
mais favoráveis, os partidos da democracia pequeno-burguesa (socialistas
revolucionários, social-democratas, estalinistas, anarquistas) são incapazes
de criar um governo operário e camponês, ou seja, um governo
independente da burguesia”. E continua mais válido do que nunca para os
países imperialistas, ainda que se tenha revelado equivocado para os países
coloniais. A razão é simples, ainda que Trotsky não a tenha levado em linha
de conta. Reside numa diferença de classe: a que existe entre a pequenaburguesia de um país imperialista e a de um país colonial ou semicolonial. A
primeira goza de uma situação privilegiada, graças à exploração dos países
atrasados; a segunda, incluindo o campesinato, vive numa crise crónica
e sem saída por causa da exploração imperialista e dos seus agentes, os
exploradores nacionais. Por isso, a pequena-burguesia imperialista, assim
como os seus partidos e organizações —entre eles os partidos Comunista
e Socialista—, são organicamente contrarrevolucionários, agentes do
imperialismo. Dito de outra forma: porque a sua existência privilegiada
depende da existência do seu próprio imperialismo, são organicamente
incapazes de enfrentá-lo. Essa é a situação do Portugal atual, onde o MFA,
o PC e o PS rivalizam entre si quanto à forma mais engenhosa ou rápida de
salvar o imperialismo português em crise. Eis aqui a razão pela qual não
há a menor possibilidade de que rompam com o seu imperialismo para
instaurar um governo operário e camponês. O menor erro ou confusão
teórica sobre este problema de princípio far-nos-á cair, inevitavelmente,
em concessões ao oportunismo, à capitulação ao imperialismo e ao seu
agente: o governo do MFA.
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V. O GOVERNO DO MFA
5.1. Bonapartismo clássico: uma definição pouco feliz
“Por outras palavras, a classe dominante vê-se obrigada a ter no poder
uma espécie de juiz-árbitro, aparentemente colocado acima das classes
sociais e capaz de atuar energicamente, tanto para regular as questões
internas da classe capitalista como para travar e reprimir o movimento
operário, atuando, em última instância, como o representante da classe
capitalista no seu conjunto. Em termos marxistas, este fenómeno recebe
o nome de ‘bonapartismo’ (de Napoleão Bonaparte, que cumpriu uma
função similar, ainda que com força muito maior do que o MFA possui)”.
Assim define Gus Horowitz, no artigo anteriormente citado, o atual
governo português: como “bonapartista clássico”. Neste parágrafo, existem
novidades teóricas e políticas tão grandes que chegaram a surpreender-nos
e preocupar-nos. Mas vamos por partes. Antes de considerar as novidades,
vejamos o que dizia Trotsky sobre o bonapartismo clássico:
“Para que uma pequena onda se pudesse elevar sobre a jovem nação
burguesa, era preciso que a revolução cumprisse previamente a sua
missão fundamental: que a terra fosse dada aos camponeses e um exército
vitorioso se formasse sobre a nova base social. No século XVIII, a revolução
não podia ir mais além: só poderia retroceder. Todavia, neste processo,
viriam abaixo as suas conquistas fundamentais. Mas era preciso conserválas a todo custo! O antagonismo cada vez fundo entre a burguesia e o
proletariado, porém, sem amadurecer, mantinha em extrema tensão um
país sacudido até aos alicerces. Nestas condições, precisava-se de um ‘juiz
nacional’. Napoleão deu ao grande burguês a possibilidade de acumular
abundantes lucros, garantiu aos camponeses as suas parcelas e deu a
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possibilidade aos filhos dos camponeses e aos deserdados de pilharem
na guerra. O juiz tinha o sabre na mão e desempenhava pessoalmente a
missão de xerife. O bonapartismo do primeiro Bonaparte estava solidamente
implantado”. (História de la Revolución Rusa, idem, Tomo II, p. 175).
Não é preciso mais do que ler as duas citações para ver que há uma grande
diferença entre ambas. Para Horowitz, Napoleão Bonaparte “cumpriu uma
função”: a de “conter e reprimir o movimento operário”; para Trotsky, a função
que cumpriu foi a de “conservar a todo custo” as “conquistas fundamentais”
da revolução: “que se desse terra aos camponeses e que se formasse um exército
vitorioso sobre a nova base social” e, no cumprimento desta função, “garantiu
aos camponeses as suas parcelas” e constituiu o seu exército vitorioso sobre a
base dos “filhos dos camponeses” e dos “deserdados”. No cumprimento dessa
mesma função, “conteve e reprimiu” a reação feudal de toda a Europa, que
aspirava a sufocar a nação burguesa e restabelecer o “antigo regime”.
Acrescentamos que a definição de Trotsky sobre o regime de Napoleão
nada tem a ver com a realidade portuguesa de hoje, onde não há exércitos
vitoriosos (na realidade, há um exército derrotado) nem entregas de parcelas
aos camponeses, nem nada de nada.
Voltemos a Horowitz. A sua definição expõe uma questão de método
realmente alarmante. Como já vimos, considera que Napoleão “cumpriu uma
função similar” à do MFA, “ainda que de uma forma muito mais forte do
que a que está ao alcance” deste último. Atando as pontas, isto significaria
que Napoleão Bonaparte cumpriu, de forma muito mais forte do que o MFA,
a função de “reprimir o movimento operário” (!) Mas deixemos isto de lado.
O certo é que, para Horowitz, as diferenças entre Napoleão e o atual regime
português são de grau quantitativo, não qualitativo. Seguindo a lógica do
seu pensamento, o MFA e o seu governo são Napoleões Bonaparte débeis;
Napoleão Bonaparte foi, então, um MFA forte.
Não sabemos em virtude de que método Horowitz supõe que em 1975
poderia existir um regime substancialmente semelhante a outro do século
XIX. Todas as circunstâncias mudaram: na altura, o capitalismo estava em
pujante ascenso; hoje, está em decadência. Na altura, o antagonismo entre
o proletariado e a burguesia estava “porém, sem amadurecer”; hoje, está
plenamente desenvolvido; etc., etc., etc. São precisamente estas “pequenas”
diferenças entre uma e outra época as que fazem com que Trotsky distinga
claramente o bonapartismo do período ascendente do capitalismo do
bonapartismo do período da decadência.
“Sempre diferenciamos estritamente entre este bonapartismo da decadência
e o jovem, progressivo bonapartismo, que era não só o coveiro dos princípios
políticos da revolução burguesa, mas também o defensor das suas conquistas
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sociais”. (Leon Trotsky, Writings, 1934-35, Pathfinder, Nova Iorque, 1974,
p.181).
“Historicamente, o bonapartismo foi e continua a ser um governo da
burguesia durante períodos de crise na sociedade burguesa. É possível e
necessário distinguir entre o bonapartismo ‘progressista’, que consolidou as
conquistas puramente capitalistas da revolução burguesa, e o bonapartismo
da decadência da sociedade capitalista, o convulsivo bonapartismo da nossa
época (Von Papen, Schleicher, Dollfuss e o candidato do bonapartismo
holandês, Golijn, etc.)”. (Leon Trotsky, Writings 1933-34, Pathfinder, Nova
Iorque, 1974, p. 107)
O bonapartismo de Napoleão I era progressivo, porque defendia o
progresso capitalista contra a reação feudal. Até finais do século passado,
os bonapartismos conservaram traços progressivos (Bismarck conseguiu
a unidade nacional da Alemanha, Napoleão II deu um grande impulso
ao desenvolvimento capitalista em França). Mas, neste século, em plena
decadência e putrefação do capitalismo, nenhum bonapartismo em países
imperialistas pode ser “progressivo”; ele é, e não pode ser outra coisa,
contrarrevolucionário, regressivo, oposto ao progresso histórico.
Nenhum regime, seja de que tipo for, pode ser definido à margem das
condições sociais concretas em que nasce e se desenvolve. No caso do
bonapartismo, isto quer dizer que, na nossa época, não pode repetir-se um
regime bonapartista fundamentalmente igual aos da época de ascenso do
capitalismo.
Para além disso, se Horowitz tivesse razão na sua definição, esta voltar-se-ia
contra o que ele quer demonstrar. Com efeito, se tivesse razão, o governo do
MFA seria um regime relativamente “progressivo”.
Não diremos mais nada sobre esta desafortunada definição de Horowitz.

5.2. Mais confusões: bonapartismo “sui generis”?
Mas resta ainda um aspeto sobre a questão do bonapartismo. Trotsky
analisou um tipo de bonapartismo próprio dos países semicoloniais ou
neocoloniais. A debilidade da burguesia nacional nestes países, onde o
principal explorador é o imperialismo, dá lugar a governos que agem
como árbitros entre o movimento operário e de massas e o imperialismo
dominante. Na medida em que a burguesia nacional é incapaz de impor
diretamente o seu governo, impõe-se o aparecimento de um árbitro entre
as forças mais poderosas da cena nacional.
Estes governos podem trabalhar como agentes do imperialismo,
tendo neste caso um carácter acentuadamente reacionário, ou apoiar-
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se nas massas operárias e camponesas para resistirem à pressão da
metrópole. Neste último caso, têm um carácter relativamente progressivo
que, salvaguardadas as distâncias históricas, repete alguns dos traços
positivos do bonapartismo do século passado. Este carácter relativamente
progressivo tem a sua contrapartida no papel que estes bonapartismos
“sui generis” cumprem ao impedirem que a classe operária avance por
via independente até à sua revolução e ao confinarem a resistência ao
imperialismo dentro dos limites da propriedade burguesa. Cárdenas ,
Nasser e Perón são alguns exemplos deste bonapartismo “sui generis”:
governos burgueses até à medula que defendem os seus países do
imperialismo apoiando-se nas massas exploradas.
Alguns ideólogos do MFA proclamam-se “terceiro-mundistas” e
comparam o seu movimento com os dos povos coloniais e semicoloniais,
tentando, assim, aproveitar a seu favor o prestígio e atração que os
movimentos de libertação nacional têm aos olhos da esquerda europeia,
especialmente das suas camadas mais jovens.
Lamentavelmente, o nosso movimento tem lhes dado eco. Com base
numa terminologia e comparações puramente formais, apresentase o MFA como próximo dos regimes militares do “terceiro mundo”.
Lívio Maitan diz-nos, no artigo “O Papel do MFA de Portugal” que “O
fenómeno que presenciamos hoje em Portugal mostra claras analogias
com fenómenos que têm ocorrido em países neocoloniais, ou países
económica e socialmente subdesenvolvidos”.
Quais são essas claras analogias? Eis aqui o que sustenta Maitan:
“Em situações em que a burguesia se encontra impossibilitada de
exercer a sua hegemonia política pela via normal — o mecanismo
democrático-burguês parlamentar, a ditadura formal ou, de facto, um
partido político próprio, etc. — num período de crise política profunda,
o aparelho militar pode surgir como única força capaz de assegurar o
funcionamento do Estado. Para sermos mais precisos, o exército pode
assumir a condição de partido dirigente, com a capacidade de preservar
o funcionamento do mecanismo essencial do sistema. Este não tem,
necessariamente, que tomar a forma de uma ditadura militar reacionária,
podendo dar-se a tendência militar reformista ou populista (obviamente
a ditadura militar brasileira encontra-se na primeira categoria e o regime
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53 Refere-se a Lázaro Cárdenas del Rio, Presidente do México entre 1934 e 1940.
54 Refere-se a Gamal Abdel Nasser, Presidente do Egito entre 1954 e 1970 (ano da
sua morte).
55 Refere-se a Juan Domingo Perón, Presidente da Argentina durante os mandatos
de 1946-1952, 1952-1955 e 1973 e 1974, ano em que foi assassinado.
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peruano na segunda, para não citar senão dados das instâncias mais
destacadas da América Latina)”.
Confessamos que o procedimento do autor nos deixa atónitos. Deixa
de lado que não se pode entender nenhum tipo de governo à margem
das características profundas, estruturais, de classe, do país e da situação
em que ocorre. Portugal é um país imperialista, Peru e Brasil, são países
semicoloniais explorados pelo imperialismo. Esta é uma diferença taxativa
e decisiva. Todos os tipos de governo burguês que possam existir em
Portugal são, antes de tudo, governos imperialistas. Todos os governos,
de qualquer tipo, no Peru e no Brasil, devem refletir de alguma maneira a
grande contradição que opõe o conjunto do país ao domínio imperialista.
O regime brasileiro tem sido um agente direto do imperialismo e inimigo
do seu próprio país. O peruano esboça uma tímida defesa do país face ao
imperialismo.
Em Portugal, não podem ocorrer governos como estes, pois o principal
explorador é o capitalismo português. Naturalmente, a ideologia “terceiromundista” de setores do MFA contem um elemento de verdade. O capitalismo
português é débil e atrasado, o que o faz temer a colonização por parte dos
seus concorrentes mais poderosos. O fortalecimento do Estado aponta nessa
direção: contar com um instrumento forte para melhor negociar com os
outros imperialismos e com a classe operária e o movimento colonial.
Apesar de ser a mais importante, esta não é a única diferença entre
Portugal, por um lado, e Brasil e Peru, por outro. Portugal vive o
desenvolvimento de uma revolução operária e a crise do regime capitalista.
No Peru, nos últimos dez anos, não existiu uma situação revolucionária
ou sequer pré-revolucionária. O regime brasileiro é produto de uma etapa
contrarrevolucionária.
Enquanto Portugal está a ser sacudido por uma instabilidade que chega
a ser paradoxal, os dois países latino-americanos citados carregam anos de
estabilidade burguesa (onze, no caso do Brasil, sete, no caso do Peru).
Novamente verificamos que a única semelhança entre os três casos é
o facto de serem os militares a governar. Mas, mesmo considerando esta
questão do ponto de vista formal, a analogia de Maitan é errónea. Vejamos
o que disse o nosso comentarista:
“O único aparato sólido, a única força relativamente coerente, são as forças
armadas, que, por isso, emergem como a força politicamente dominante. O
MFA surgiu e foi-se formando neste contexto, aparecendo como a verdadeira
força política do país”. (Idem)
Agora, vejamos a realidade. Entre o exército português, por um lado,
e o peruano ou brasileiro, por outro, a única semelhança é o facto de
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serem exércitos e serem, portanto, a última e decisiva garantia do regime
burguês. Os exércitos do Peru e do Brasil são exércitos normais em
situações burguesas normais; estão coesos e no seu seio reina a disciplina
hierárquica. O exército português está totalmente anarquizado, pois está
imerso no processo de uma revolução. Todas as suas hierarquias estão
trocadas. É um aparato muito pouco “sólido”, dividido, em cujo seio há
um grupo — minoritário entre a oficialidade— que, ao seu estilo e nas
condições que a realidade lhe impõe, trata de salvar a ordem burguesa e
imperialista, ainda que entrando em choque com a “ordem natural”.
É isto o MFA no governo. Está ali, não por ser militar, mas porque goza
da confiança do movimento de massas; não porque faça parte do “sólido”
aparato do exército, mas porque esse aparato atravessa uma crise tão
profunda que o torna incapaz de governar sem se apoiar nos capitães.
O camarada Maitan, no mesmo artigo, faz outra comparação tão infeliz
como a que acabámos de considerar. Segundo disse, a situação portuguesa
caracteriza-se “precisamente, por uma crescente insuficiência do aparato
político tradicional e a inexistência de um partido burguês com uma base
de massas suficientemente ampla para exercer a sua hegemonia, digamos,
à maneira da Democracia Cristã italiana ou do Partido Conservador
Inglês”.
Lívio Maitan não ponderou que, em períodos revolucionários, os partidos
burgueses nunca têm apoio suficiente das massas para exercerem a
hegemonia, precisamente porque se trata de períodos revolucionários, nos
quais as massas não confiam na burguesia e lutam contra ela. Justamente,
um dos sintomas do avanço da crise revolucionária em Itália começa a ser
a impossibilidade de a Democracia Cristã continuar a exercer hegemonia.
O mesmo acontecerá com o conservadorismo inglês, mal o proletariado
britânico supere os estalos episódicos — dos quais a greve mineira de 74
foi um exemplo importante — para se lançar a lutas mais duradouras e
generalizadas. Ambos os partidos têm conseguido governar em épocas
normais, sem lutas operárias generalizadas, mas não o poderão fazer
numa etapa revolucionária. Por isso, o que define a situação em Portugal
não é meramente, como afirma o nosso comentarista, “uma profunda
crise política”, mas sim uma violenta crise social e económica.
Talvez o camarada Maitan nos responda que nunca pretendeu assemelhar
o governo português aos regimes militares “terceiro-mundista” e que se
limitou a ressaltar algumas semelhanças formais. Se o fizesse, seria uma
explicação débil. Para os marxistas, as formas de governo expressam
sempre uma determinada relação entre as classes. Uma comparação entre
formas puras, abstraída do seu conteúdo de classe, não tem nenhuma
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validade ou utilidade. Aceitamos as analogias quando permitem precisar a
definição de classe de um fenómeno; se não servem para isso, são um mero
exercício jornalístico e correm o risco de, no mínimo, causar confusão.

5.3. Governo das forças armadas ou de frente popular?
Os pensadores e políticos liberais têm cunhado uma classificação superficial
dos governos burgueses: civis e militares. Os marxistas, pelo contrário,
definem os governos não pela indumentária dos seus funcionários, mas pelo
papel que os governos cumprem nas relações entre as classes. O arcebispo
Makarios , embora vestisse batina, não encabeçava um governo eclesiástico
medieval, mas era antes um produto da atual época imperialista e da luta
pela independência de uma colónia britânica. Contudo, os uniformes dos
governantes portugueses estão a fazer com que muitos companheiros tenham
dificuldades em perceber, por detrás deles, as verdadeiras relações que se
estabeleceram entre as classes e que deram origem ao atual governo do MFA.
Não é demais recordar que, na sua altura, uma dificuldade semelhante
provocou definições muito curiosas do regime militar peruano e dos seus
efémeros imitadores bolivianos (Ovando e Torres ): aplicou-se o rótulo de
“reformismo militar”, sem tomar em conta as relações entre as classes. Desta
forma se caiu numa vulgar descrição jornalística, que definia o fenómeno
pelos seus aspetos exteriores: os uniformes que os governantes vestiam e
as “reformas” (verdadeiras ou falsas, importantes ou transcendentes, pouco
importava) que realizavam.
O curioso é que, de tanto olhar para os uniformes dos governantes lusitanos,
passou-se por cima de um facto verdadeiramente crucial: é o primeiro governo
burguês da Europa Ocidental nos últimos 27 anos em que o Partido Comunista
intervém. E não o faz sozinho, mas também com o Partido Socialista.
Esta participação dos partidos operários (Socialista e Comunista), e
especialmente do estalinismo, no governo português é o traço decisivo do
regime do MFA. Muito mais importante do que os galões do General Costa
Gomes.
A intervenção dos dois grandes partidos operários no governo é consequência
do ascenso revolucionário, que tem obrigado a burguesia portuguesa a
aceitar um governo partilhado com essas organizações como única forma
56
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56 Refere-se a Makarios III, o arcebispo da Igreja Ortodoxa que, entre 1960 e 1977,
foi presidente do Chipre, que à data era uma colónia britânica.
57 Refere-se aos generais Alfredo Ovando Candia e Juan José Torres, que, entre
golpes e contra-golpes, assumiram a presidência da Bolívia, respetivamente, entre
1966-1969 e 1970-1971.
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de paralisar e derrotar os trabalhadores. Constitui-se, assim, um governo de
colaboração de classes, ao serviço da manutenção do regime burguês, num
momento muito difícil; entre outras coisas, porque a crise das suas forças
armadas as impede de o manter através da força. A colaboração impõe-se a
partir do momento em que, se lhe faltasse o apoio ou o apaziguamento dos
trabalhadores, o governo burguês não aguentaria nem um minuto no poder,
tal é a magnitude do ascenso revolucionário.
Com a exceção dos uniformes, o atual governo português é um governo típico
de frente popular, de aliança governamental burguesia-partidos operários. O
governo de Torres na Bolívia foi militar e frente-populista, de colaboração
e de participação das direções reconhecidas no movimento operário. O de
Kerensky e o do Kuomintang também foram governos de colaboração de
classes, frente-populistas, embora também não fossem parlamentares.
Neste aspeto, pois, não pode haver dúvida nenhuma: o governo de Costa
Gomes, das forças armadas e dos partidos reformistas é um típico governo
de colaboração de classes num período revolucionário. Se alguma novidade
apresenta é que se trata de um governo duplamente frente-populista, já que,
ao ter de lidar não apenas com o ascenso revolucionário do movimento
operário, mas também com a mobilização revolucionária das massas coloniais,
colabora ou concilia-se com estas últimas para salvar o império. A influência
das revoluções colonial e operária originou um governo colaboracionista a
dobrar, uma frente-popular ao quadrado. Isto sim é verdadeiramente novidade
no que diz respeito às relações entre as classes e movimentos revolucionários
com os seus exploradores; ainda que haja o antecedente da demagogia
kerenskista face às nacionalidades oprimidas pelo imperialismo da grande
Rússia.
A forma, a técnica e os mecanismos através dos quais se leva a cabo esta
colaboração entre os representantes da burguesia imperialista e as direções
pequeno-burguesas do movimento operário e colonial têm a sua importância.
Mas não são determinantes, não modificam esta definição do atual regime
português.
Para que os representantes da burguesia e os da classe operária colaborem
é necessário um intermediário. E, no caso português, esse intermediário é o
MFA.
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58 Refere-se ao Partido Nacionalista do Povo Chinês, partido fundado por Sun Yatsen e que, sob liderança de Chiang Kai-shek, governou a China desde 1927 até 1948,
altura em que é derrotado por Mao na guerra civil chinesa e se refugia em Taiwan,
onde funda a República da China. O Kuomintang é, ainda hoje, o principal partido
político em Taiwan.

78

Revolução e contrarrevolução em Portugal

VI. UM GOVERNO KERENSKISTA CLÁSSICO
6.1. Os diferentes tipos de governos imperialistas
Aceitando ou não as definições anteriores de Horowitz e Maitan sobre
o governo do MFA, devemos destacar a importância da tentativa. Os
autores que citámos puseram o dedo na ferida: definir a etapa da luta de
classes e a sua provável dinâmica é requisito prévio para formular uma
política revolucionária correta, mas não é suficiente. É necessário precisar
o carácter do regime e do governo que as massas enfrentam.
A política revolucionária não será a mesma face a diferentes tipos de
governos. Há uma política para uma situação pré-revolucionária com um
regime e governo democrático-burguês, parlamentar, como no caso de
França, Bélgica e Espanha na década de 30. Há uma outra política para
uma situação pré-revolucionária (ou muito próximo de o ser) com um
governo bonapartista pós-fascista, como atualmente em Espanha. Durante
a situação revolucionária que se abriu em 1905, os bolcheviques tiveram
palavras de ordem (Abaixo o Czar! República!) que foram consequência do
regime semifeudal que tinham que enfrentar. Numa situação semelhante,
na Alemanha de 1919, estas palavras de ordem não teriam razão de ser, pois
os comunistas enfrentavam uma república, e não um monarca semifeudal.
Para dar resposta a esta necessidade, os camaradas dos países
metropolitanos tropeçam num obstáculo: a inércia teórica provocada pela
realidade. Durante os últimos 30 anos, a Europa Ocidental viveu sob um
mesmo regime democrático-burguês (este lapso temporal amplia-se a
duzentos anos no caso dos EUA). A realidade europeia não colocou o
nosso movimento perante outros tipos de governos burgueses, com as
exceções de Portugal e Espanha (que facilmente poderiam ser considerados
como “fósseis” herdados de um período anterior) e, por alguns anos, a
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Grécia. Digamos de passagem que se trata de países “periféricos” no elenco
europeu. Esta larga etapa de monotonia política desacostumou os reflexos
teóricos do nosso movimento para reagir a fenómenos novos, como o atual
regime português.
Novo em relação ao último período vivido pela Europa Ocidental, mas
não para o marxismo revolucionário, que já teve ocasião de observar
regimes parecidos durante as quase três décadas que decorreram entre 1917
e 1945. Na altura, proliferavam na Europa Ocidental regimes e governos que
não eram democrático-burgueses. Por isso, basta recorrer ao arsenal teórico
deixado pelos nossos mestres para encontrar definições fundamentais para
a tentativa de caracterizar o governo do MFA e os futuros regimes que
aparecerão no continente europeu à medida que a revolução continue a
avançar.
A partir da crise crónica do imperialismo (que não encontra a sua solução
revolucionária devido à traição da social-democracia e do estalinismo),
Trotsky estudou e definiu quatro tipos de governo e de regimes imperialistas:
fascistas, bonapartistas, democráticos-burgueses e kerenskistas. Para os países
dominados pelo imperialismo, apontou um tipo particular de bonapartismo:
o bonapartismo “sui generis”, como já vimos. E, oportunamente, adiantou
a definição do governo de Estaline como bonapartista, ainda que com uma
base essencialmente distinta: era um órgão do estado operário.

6.2. Democracia burguesa e fascismo
Em finais do século passado, Engels assinalou a tendência dos regimes
burgueses para o bonapartismo, ao deixarem o governo nas mãos da
burocracia e do aparato militar. É certo que esta tendência foi e continua a
ser uma constante. Porém, até à I Guerra Mundial, o regime democráticoburguês floresceu e expandiu-se nos países imperialistas.
No típico regime democrático, os problemas da burguesia decidem-se
no jogo eleitoral entre os seus diferentes setores, que procuram apoio nas
classes média e operária. Mas além do seu carácter eleitoral, o sustentáculo
de classe destes regimes democrático-burgueses é o acordo com a classe
média sobre a manutenção de um mecanismo eleitoral-democrático.
O colossal desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo no século
passado e nos primeiros anos do atual foi a condição necessária para o
florescimento de regimes democrático-burgueses nos países imperialistas,
ao tornar possível um certo melhoramento na situação dos trabalhadores.
Assim se assegurou que a concessão do direito de voto ao povo não se
voltasse contra a burguesia, pois os trabalhadores votariam nos partidos
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burgueses ou nos partidos reformistas. Nessa época, e como consequência
dessas condições, surgiu a ideologia reformista, que iguala capitalismo e
democracia.
Desde o fim da II Guerra Mundial, viveu-se um fenómeno parecido
nos países imperialistas (e surgiu uma ideologia semelhante), como
consequência do espetacular “boom” da economia capitalista nos últimos
25 anos.
Mas, no período entre as guerras mundiais, a economia capitalista,
longe de um “boom”, atravessou uma crise profunda e prolongada. Basta
recordar a grave crise mundial de 1929-32 e a que a Alemanha e os países
da Europa Central suportaram durante anos e anos.
A partir de 1914, o mundo imperialista começou a sofrer uma crise
económica e social. À medida que a situação do capitalismo se tornava
cada vez mais crítica, o regime democrático-burguês foi queimando os
seus cartuchos eleitorais. Já não lhe era possível assegurar à classe média
e à aristocracia operária os seus privilégios. As disputas entre as distintas
camadas da burguesia aprofundaram-se. As diferentes classes não aceitavam
mais esperar pelas eleições e exigiam soluções decisivas. Se, na Rússia,
a democracia-burguesa foi substituída (em curtos meses) pela ditadura
do proletariado, na Itália deu lugar a um novo tipo de governo burguês:
o fascismo. O regime democrático “eterno” de um capitalismo “eterno”
revelou, então, o seu verdadeiro carácter transitório de um período na
vida do capitalismo. Ficou a nu o seu verdadeiro papel enquanto simples
estação de passagem em direção a um dos dois terminais antagónicos: o
fascismo ou o comunismo.
Trotsky foi quem fez a análise acertada do novo fenómeno fascista. No
enfrentamento entre a crise económica e o perigo da revolução operária,
o capital financeiro viu-se obrigado a mobilizar a pequena-burguesia
e os setores desclassados a fim de esmagar a classe operária e as suas
organizações com métodos de guerra civil e implantar um estado totalitário
que não suprimiu somente a democracia operária, mas também todas as
liberdades democráticas.

6.3. O bonapartismo imperialista
Mas o fascismo é um último recurso, dispendioso e cheio de riscos. Nem
sempre a burguesia se vê obrigada a mobilizar a pequena-burguesia. Em
muitos casos, pode contar com uma cartada menos agitada: os partidos
operários reformistas garantem-lhe a sobrevivência. Isto permitiu que a
burguesia, ocasionalmente, limitasse ou suprimisse diretamente o regime
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democrático sem chegar ao fascismo (muitas vezes, como primeiro passo
rumo a esse regime). Este regime intermédio, nascido dos avanços da
contrarrevolução burguesa e das derrotas das massas, apoia-se na
burocracia e fundamentalmente nas forças armadas, o que lhe dá o seu
carácter bonapartista.
Trotsky foi minucioso no estudo destes regimes, típicos da Europa das
décadas de 1920 a 1930. “A decadência da sociedade capitalista coloca
novamente o bonapartismo — juntamente com o fascismo e de braço
dado com ele — na ordem do dia.” (Leon Trotsky, The Struggle Against
Fascism in Germany, Pathfinder, New York, 1971, p. 329)
E, assinalando o vínculo entre estas diferentes formas de regime burguês,
dizia que:
“Entre a democracia parlamentar e o regime fascista há uma série de
formas transitórias (...) Na base da experiência alemã, os bolcheviquesleninistas registaram, pela primeira vez, a forma transitória de governo (...)
a que chamamos bonapartismo”. (op. cit., p. 438)
Estas formas de governo são uma consequência indireta dos avanços
fascistas:
“O determinismo destas formas transitórias tornou-se evidente,
naturalmente não num sentido fatalista mas dialético, para os países e
períodos em que o fascismo, com êxito crescente, sem encontrar uma
resistência vitoriosa do proletariado, ataca a posição da democracia
parlamentar com o propósito de estrangular o proletariado”. (op. cit., p.
438)
E Trotsky volta a insistir em que o bonapartismo assenta no retrocesso
das massas e nos triunfos da contrarrevolução, não na proximidade da
revolução.
“Sem esta condição básica, isto é, sem que previamente as energias das
massas tenham ficado exaustas nas batalhas, o regime bonapartista não se
pode desenvolver”. (op. cit., p. 278)
Estes regimes, exatamente pelo seu carácter de estações intermédias no
trânsito da democracia parlamentar ao fascismo, eram menos estáveis do
que o bonapartismo pós-fascista. Este último surge quando o fascismo
no poder se desprende da sua ala pequeno-burguesa (às vezes, com os
mesmos métodos de guerra civil que antes empregou contra o proletariado)
e passa a governar apoiado no aparelho policial-militar.
Trotsky distinguia, pois, três tipos de regimes burgueses “normais” nesta
época de crise: democracia parlamentar, bonapartismo pré e pós-fascista e
fascismo. Ao dizermos “normais” referimo-nos ao facto de se tratarem de
regimes nos quais a estabilidade da burguesia está garantida.
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6.4. O kerenskismo
Mas, o que é que acontecia em situações inversas, quando o movimento
operário e de massas avançavam em direção à revolução socialista?
Trotsky reconhecia, nestes casos, um novo tipo de regime e de governo:
o kerenskista ou de frente popular. Trata-se de uma forma extremamente
instável, afundada numa crise crónica, cuja duração só pode ser muito
limitada e que constitui o último ou o penúltimo tipo de governo burguês
antes da revolução operária ou de um retrocesso em direção ao fascismo,
bonapartismo ou democracia-burguesa.
“O regime existente em Espanha hoje em dia —dizia Trotsky em
Novembro de 1931 em relação ao governo liberal-socialista—, corresponde
melhor à conceção de uma kerenskada, ou seja, o último (ou penúltimo)
governo de ‘esquerda’ que a burguesia só pode manter na sua luta contra
a revolução”. (Leon Trotsky, The Spanish Revolution, Pathfinder, Nova
Iorque, 1973, p. 169)
E ante a crítica que Nin lhe fez a este conceito: “Você diz que o regime
na Espanha pode ser comparado ao ‘kerenskismo’ (...) eu não penso
assim. Foi a última cartada da burguesia. Foi o anúncio de Outubro .
Azaña anuncia Lerroux , ou seja, Milyukov , a grande burguesia” (op. cit.,
p. 280). Trotsky respondeu-lhe criticando a conceção mecânica de Nin,
que acreditava que o kerenskismo levava, inevitavelmente, à revolução
operária, assinalando que, pelo contrário, havia grandes possibilidades
de que retrocedesse para regimes burgueses mais reacionários. Eis aqui a
citação: “tudo depende da maneira como se vê o ‘kerenskismo’: como o
último governo burguês, após o qual a burguesia deve perecer ou como
59
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59 Refere-se aqui à Revolução Russa, ocorrida em Outubro de 1917.
60 Refere-se a Manuel Azaña Díaz, Primeiro-ministro do governo de coligação de
esquerda da segunda república espanhola entre 1931 e 1933. Seria derrotado nas
eleições de 1933 por uma coligação de direita e substituído no cargo por Alejandro
Lerroux García. Entre 1936 e 1939 exerceria o cargo de Presidente da República. A
derrota das forças republicanas na guerra civil espanhola e a subsequente restauração
da monarquia e implantação de uma ditadura fascista pelo General Francisco Franco
determinou que Azaña fosse o último Presidente da República espanhola.
61 Refere-se a Alejandro Lerroux García, um apoiante inicial do governo republicano
de coligação de esquerda de Azaña que, em 1933, se aliaria à direita para ganhar as
eleições e assumir o cargo de Primeiro-ministro. Num período de grande instabilidade
política, ocupou o cargo três vezes entre 1933 e 1935.
62 Refere-se a Pavel Milyukov, fundador e principal dirigente dos Kadets (Partido
Constitucional Democrático). Entre março e maio de 1917, foi Ministro dos Negócios
Estrangeiros do Governo Provisório Russo, defendendo a continuidade da participação
da Rússia na I Guerra Mundial.
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o último governo de esquerda, o mais à esquerda que a burguesia pode
avançar na luta pelo seu regime e que deve permitir à burguesia salvar-se
(em vez de morrer) ou dar lugar a um governo fascista”. (op. cit., p. 397)
Num regime kerenskista, a contrarrevolução burguesa, incapaz de
esmagar a revolução operária, mas capaz de impedir o seu triunfo, vêse obrigada a conciliar-se com o movimento operário para travar o seu
avanço. Insistamos num exemplo: se considerarmos a democracia burguesa
como a estação central de uma linha férrea, à medida que avançamos
para a direita vamos passando pelas estações do bonapartismo; a estação
terminal é o fascismo. Mas, se tomarmos o rumo oposto, passaremos pela
estação do kerenskismo e, atravessando a fronteira de classe, chegaremos
a outra estação terminal: a do estado operário.
O kerenskismo é uma combinação de revolução operária e
contrarrevolução burguesa. Mas, uma combinação em que o elemento
dinâmico e decisivo continua a ser a revolução operária em ascensão.
Exatamente o contrário de um regime bonapartista, no qual o fator
dinâmico é a contrarrevolução burguesa e o movimento operário se
encontra na defensiva.
Estamos surpreendidos com a resistência da maioria dos marxistas
contemporâneos em aceitarem esta definição, que aplicámos recentemente
aos governos de Torres, na Bolívia, e de Allende, no Chile. Resistência que
é tanto mais grave quanto a crise atual do capitalismo torna inevitável
o surgimento de governos deste tipo. Sobretudo, chama-nos a atenção
que os camaradas de The Militant, que comparam com grande acerto
as revoluções russa e portuguesa, não percebam a semelhança entre os
governos produzidos pelos dois processos.
É possível que a confusão tenha origem no facto de os governos
kerenskistas (tal como os parlamentares) tenderem para o bonapartismo.
Outro facto que pode confundir é o facto de tanto o bonapartismo como
o kerenskismo serem característicos de épocas de crise do capitalismo, ao
contrário do governo democrático-parlamentar.

6.5. Kerenskismo e bonapartismo
Mas a grande diferença entre estes dois regimes assenta na forma como
a burguesia encara a solução da crise. Quando se apoia diretamente nas
forças armadas sem recorrer à conciliação com o movimento operário e
de massas, quando tenta superar a crise com um governo de “direita”, de
“ordem” e de “força”, com um “árbitro inapelável”, estamos perante um
típico governo bonapartista.
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Quando trata de “conciliar”, de conseguir a “colaboração da classe
operária através dos seus representantes” para realizar um governo de
“esquerda” ou “socialista”, estamos perante um governo de colaboração de
classes, kerenskista.
Poderíamos resumir dizendo que a diferença entre um governo bonapartista
e um kerenskista é a mesma que existe entre um juiz ou árbitro, que faz
executar as suas sentenças com o peso de forças armadas disciplinadas, e
um conciliador, que não conta com forças armadas seguras para impor as
suas decisões ou “conselhos”.
Logicamente, este conciliador ou intermediário entre as classes em luta
tenta obter, com todas as suas forças, o poder que lhe permita dar um
carácter inapelável e obrigatório às suas decisões. Mas, enquanto não o
conseguir (e para o conseguir tem de derrotar a classe operária), continuará
a ser kerenskista, e não bonapartista.
Esta combinação de traços de um tipo de regime noutro não é rara. Pelo
contrário, é regra na realidade, onde os tipos puros são a rara exceção.
Assim, temos bonapartismos e kerenskismos com formas parlamentares,
regimes democrático-parlamentares com fortes tendências bonapartistas,
etc.
No caso do kerenskismo, o seu carácter instável exige-lhe, para
restabelecer o equilíbrio social burguês perdido, que tenda a converter-se em
bonapartismo. Trotsky, ao escrever a história da Revolução Russa, assinala
este traço no governo de Kerensky. Fala de um “elemento de bonapartismo”
ao definir Kerensky e Kornilov. Assim devem ser entendidas as referências
que, a meio da luta contra Kerensky, Lenine e o próprio Trotsky fazem ao
carácter “bonapartista” daquele. Especialmente na História da Revolução
Russa, mas também em outros trabalhos seus, Trotsky deixa isso claro:
“A infelicidade dos candidatos russos ao papel de Bonaparte não consistia
no facto de estes não se parecerem nem ao primeiro Napoleão nem sequer
a Bismarck: a história sabe servir-se dos seus sucedâneos. Mas tinham contra
eles uma grande revolução que ainda não tinha cumprido os seus objetivos
nem esgotado as suas forças. [...]. A revolução estava cheia de vida. Não há
nada de estranho em que o bonapartismo se tenha revelado fraco”. (op. cit.,
Tomo I, p. 176).
Nada melhor que o inimigo de classe para sintetizar a diferença entre
o Kerensky com tendências bonapartistas e o diretamente bonapartista
Kornilov. Trotsky cita um dos grandes industriais russos queixando-se do
governo kerenskista:
“Chamavam a Petrogrado os representantes dos operários, e no Palácio
de Mármore faziam-se esforços para os persuadirem, eram insultados,
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reconciliados com os industriais, com os engenheiros”. (op. cit., Tomo II,
p. 299)
Este grande capitalista estava ansioso por que o governo “conciliador”
fosse substituído por outro (bonapartista) que, como árbitro supremo,
ordenasse e fizesse cumprir as suas ordens aos rebeldes operários russos.
Segundo relata Trotsky, de acordo com os testemunhos de Miliukov,
o mais importante político burguês russo, “a instalação de um homem
forte [Kornilov] ... era concebida de acordo com outros procedimentos
que não os de negociações e acordos”. O mesmo dizia outro comentarista
para explicar o apoio do Partido Cadete a Kornilov: “Sobre um regime
democrático, sobre a vontade popular, sobre a Assembleia Constituinte [...]
as esperanças estavam já abandonadas: As eleições municipais em toda
a Rússia não tinham já dado uma maioria esmagadora aos socialistas?...
Então, dispôs-se a procurar, em desespero, um poder que fosse capaz não de
persuadir [como o de Kerensky, assinalamos nós], mas sim de ordenar”.
(op. cit., Tomo II, p. 161, sublinhado nosso)
Não pode haver nenhuma dúvida: para o trotskismo, um regime
conciliador é distinto de um regime arbitral. O primeiro é kerenskismo; o
outro, bonapartismo.

6.6. Governo de “esquerda”, de colaboração de classes, de frente
popular ou kerenskista são a mesma coisa
Na sua origem, o kerenskismo recebeu o nome de Alexander Kerensky,
que governou a Rússia nos últimos meses do regime burguês, antes da
Revolução de Outubro.
Mais tarde, Trotsky utilizou este termo para distinguir todos os governos
de colaboração de classes em que participavam os partidos reformistas do
movimento operário. Desta forma, a definição de kerenskismo abarcou
não só os governos de esquerda de coligação entre a burguesia e o
proletariado nas épocas revolucionárias, mas também os que se deram em
situações pré-revolucionárias, como foi o caso da Frente Popular francesa
em 1936 e dos diversos projetos semelhantes que se concretizaram noutros
países na década de 20.
“No vosso país [França] está a aproximar-se, evidentemente, um
período de kerenskismo: o regime do Bloco Radical Socialista é a
primeira repercussão da época da guerra”. (Os Cinco Primeiros Anos da
Internacional Comunista, Pluma, Buenos Aires, 1974, p. 190).
“Mas o candidato mais provável neste momento é Herriot, que está a
preparar o terreno e as condições para uma nova política, para o kerenskismo
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francês, porque a ascensão ao poder do ‘Bloco de Esquerda’ significa
um governo de radicais e socialistas, que entrarão indubitavelmente no
Bloco”. (The First Years of the Comunist International, Pathfinder, Nova
York, 1972, vol. 2, p. 212).
“O aparecimento da classe operária no poder fará recair sobre o Partido
Trabalhista toda a responsabilidade pelos atos do governo e dará origem
a uma época de kerenskismo inglês na era do parlamentarismo (...)”. (op.
cit., p. 211).
“Mas há demasiados sintomas de que a burguesia será levada a
recorrer a uma orientação reformista e pacifista antes de o proletariado
se sentir preparado para o assalto decisivo. Isto significará uma época de
kerenskismo europeu”. (op. cit., p. 262).
“(...) em Espanha, o kerenskismo — a coligação de liberais e socialistas
— (...)”. (Leon Trotsky, “Writings, 1930-31”, Pathfinder, Nova Iorque,
1973, p. 355).
Como vemos, Trotsky inclui dentro da categoria de kerenskismo todos
os governos de “esquerda” em que intervêm os partidos operários: desde o
projeto “de esquerda” na França em 1922, até a coligação liberal-socialista
de Espanha em 1931, passando pelo provável governo trabalhista em
Inglaterra num período pré-revolucionário. Uma orientação demagógicoesquerdista (“pacifista e reformista”) da burguesia europeia fá-lo prever
uma etapa de kerenskismo à escala continental.
Define assim um kerenskismo ao qual poderíamos chamar “não clássico”,
posto que, contrariamente ao regime de Kerensky, não se dá numa etapa
revolucionária e com uma situação de duplo poder, mas numa etapa prérevolucionária; e não é promovido ao poder diretamente pelo movimento
de massas, mas indiretamente, pela via eleitoral e parlamentar.
Mais adiante, depois de conhecer e estudar os governos de frente popular
de Blum , Largo Caballero e Negrin, Trotsky seguiu o caminho inverso:
estendeu a denominação de “frente popular” ao governo de Kerensky,
indicando assim que se tratavam de sinónimos.
“De fevereiro a outubro, os mencheviques e os socialistas revolucionários,
que representavam um muito bom paralelo com os ‘comunistas’ e os sociaisdemocratas, estavam na mais estreita aliança e em permanente coligação
com o partido burguês dos Cadetes, com o qual formaram uma série de
governos de coligação. Sob o signo desta Frente Popular (...)” (Leon Trotsky,
The Spanish Revolution, idem, p. 220)
63

63 Referência a Leon Blum, líder do Partido Socialista Francês e principal organizador
da Frente Popular Francesa de 1935 formada entre socialistas, comunistas e o Partido
Radical.
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“Porque se costuma esquecer que o maior exemplo histórico de Frente
Popular é a revolução de fevereiro de 1917”. (op. cit., p. 220)

6.7. Um governo kerenskista clássico
Utilizemos o método de Trotsky para definir o governo do MFA, observando
as suas relações com a revolução e a contrarrevolução. Este governo é um
produto de triunfos ou avanços da contrarrevolução ou, pelo contrário, de
grandes triunfos revolucionários das massas? É uma consequência de estas
terem “ficado exaustas nas batalhas” ou, pelo contrário, de terem ganhado
essas batalhas, primeiro contra o fascismo e, depois, duas vezes contra Spínola?
O governo do MFA é consequência de etapas de transição opostas às
que originam governos bonapartistas. O resultado da queda do regime
bonapartista pós-fascista e do curso ascendente da revolução operária reflete
as etapas de transição na marcha desta revolução e as sucessivas formas que
a burguesia, a moderna classe média e os partidos reformistas que operam
como representantes do proletariado utilizam para travar essa marcha.
O próprio Horowitz ajuda a demolir a definição de bonapartista com a
sua descrição da situação do movimento de massas. Assinala, várias vezes,
a existência de grandes greves, manifestações, ocupações de fábricas, etc.
Na última tentativa golpista, a 11 de março, as massas triunfaram, o golpe
foi derrotado e a oligarquia sofreu um duro golpe com a nacionalização dos
bancos e das companhias de seguros. Desde a queda do regime fascista, os
trabalhadores conseguiram conquistas atrás de conquistas. Horowitz admite
isto mesmo, no artigo citado, quando coloca a necessidade de “defender-se de
todas as tentativas de lhes tirarem as conquistas alcançadas”. Tudo coincide:
a curva da mobilização é ascendente. Estamos muito longe, portanto, da
“condição básica” que Trotsky assinala como decisiva para que se desenvolva
um regime bonapartista: que as energias das massas “tenham ficado exaustas”.
Como foi dito, não negamos que o MFA tenha traços bonapartistas, que
tenda para o bonapartismo. Mas a tendência predominante desde a queda do
fascismo e do surgimento do governo do MFA tem sido a oposta: cada vez
maior mobilização e conquistas das massas.
Os traços bonapartistas opõem-se a esta tendência; esse é o principal perigo
que o movimento de massas português enfrenta atualmente. Mas um perigo
é exatamente isso: um mal provável; não um mal presente. Esse perigo só
se transformará em realidade depois de uma derrota das massas, ou de um
desgaste das suas forças em lutas parciais e desorganizadas, ou de batalhas
necessárias, mas não travadas. Novamente vemos que Horowitz esvazia
uma fórmula política do seu conteúdo de classe e atribui um regime que só

88

Revolução e contrarrevolução em Portugal

pode basear-se nos triunfos da contrarrevolução a uma situação em que o
movimento operário tem vindo a ganhar posições e relações de força bem
mais favoráveis frente à burguesia.
A definição do governo português como bonapartista padece de outro
grave defeito. O surgimento de um regime bonapartista (ou democrático,
ou fascista, ou kerenskista) só pode produzir-se no meio de uma agitação,
já que implica a passagem de uma etapa da luta de classes para a outra.
Sobre isto diz Trotsky: “a passagem de um regime para outro significa a
crise política”. (Trotsky, “The Struggle Against Fascism in Germany”, idem,
p.440, Sublinhado de Trotsky). Deste modo, os camaradas que sustentam
que o MFA é um governo bonapartista devem especificar qual foi a crise
política que abriu a etapa bonapartista. A queda de Caetano? A queda de
Spínola? A derrota do golpe spinolista em março? Estas três crises políticas,
precisamente, foram triunfos da revolução, não da reação. Por outro lado, o
regime de Caetano era bonapartista pós-fascista e Spínola era um candidato
a Bonaparte. O MFA significa apenas um render da guarda num regime
bonapartista que é a continuação dos de Caetano e Spínola? Neste caso, os
defensores desta tese deveriam afirmar, para serem consequentes, que nada
mudou politicamente em Portugal desde o 25 de Abril de 1974 (salvo, talvez,
a “força” do bonapartismo, que agora seria mais débil).
Há, pelo contrário, uma definição que se ajusta perfeitamente às
características do regime do MFA. Salvo o facto de, até agora, não ter produzido
um Kerensky, o governo português tem todos os traços do kerenskismo ou
governo de frente popular. É um típico governo de colaboração de classes,
débil, instável, que encobre o seu carácter burguês atrás da fraseologia
socialista e de uma exuberante demagogia em torno de medidas (sem dúvida
progressistas) que se viu obrigado a tomar: nacionalização dos bancos e de
empresas monopolistas. Finalmente, estrutura-se como um governo de frente
popular, no qual participam um partido burguês, os partidos oportunistas e
reformistas do movimento operário (PS e PC) e uma organização políticomilitar que estabelece a relação entre aquele e estes últimos.
Pelo facto de não ser fruto de uma combinação parlamentar, e sim de uma
revolução operária em curso, e também por se encontrar numa situação que
contém importantes embriões de duplo poder, o governo kerenskista do MFA
é muito semelhante ao do próprio Kerensky.
Esta definição, assim como o facto de ter rejeitado a de bonapartista, não
altera a posição de princípios que os marxistas revolucionários devem ter
frente a este governo. Não deixou de ser um governo burguês e, portanto,
não se deve depositar nele a menor confiança, não se lhe deve dar o menor
apoio político, nem se deve, em circunstância alguma, fazer parte dele. É
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nosso inimigo de classe e o nosso objetivo deve ser derrotá-lo através da
revolução operária.
Mas [a caracterização deste governo] tem uma importância decisiva para
determinar a política que os marxistas-revolucionários portugueses devem
seguir frente a ele. Recordemos o exemplo do caminho de ferro com dois
terminais (fascismo e estado operário): se o governo é bonapartista, o país
caminha para a direita e, consequentemente, é urgente travar e fazer marchaatrás. Se é kerenskista, urge carregar no acelerador para apressar a marcha
até revolução socialista e deixar para trás o governo contrarrevolucionário (o
que não significa que marchemos sempre à mesma velocidade, mas sim que
a adequemos às circunstâncias que o trajeto nos apresenta).
Outro traço do bonapartismo é que, ao ser um governo reacionário quase
em estado puro, que não se combina nem se apoia em nenhum setor popular,
surge a olho nu como o governo quase direto do capital financeiro. Isto
significa, no caso de Portugal, o governo das sete grandes famílias. Isto teria
sido indiscutível se Spínola tivesse triunfado. Mas, claro, não o é no caso do
governo do MFA, que expropriou parcialmente a oligarquia financeira.
O bonapartismo é também um governo de ordem por excelência. É-o,
precisamente, porque assenta não no parlamento, mas na burocracia, na
polícia e no exército. Mas, para poder assentar neles precisa de uma polícia
e de um exército sólidos, disciplinados, dispostos a executar as ordens
repressivas do regime. Em Portugal, dá-se exatamente o contrário. A antiga
polícia política está praticamente desmantelada. No exército, reina um clima
abertamente deliberativo. A própria existência do MFA (uma fração política
pública) contribui objetivamente para dividi-lo. Em algumas unidades, os
soldados depõem os seus comandantes e controlam a nomeação dos seus
sucessores. Noutras, realizam-se assembleias com a participação, em pé de
igualdade, de soldados, oficiais e sargentos. Houve casos de tropas que se
negaram a reprimir manifestações.
Em semelhantes condições, não há bonapartismo possível. E a crise
e a desintegração do exército crescem de dia para dia. A única forma de
se estabelecer um regime bonapartista é se, previamente, se reconstruir a
disciplina militar. Esse é o objetivo das tendências bonapartistas do MFA; os
soldados e o movimento de massas marcham no sentido oposto. Uma vez
mais: enquanto as tendências bonapartistas não triunfarem sobre o movimento
de massas, não poderá haver bonapartismo em Portugal.
Não cremos que seja necessário continuar. A definição do governo
português como bonapartista não sobrevive à mais simples análise. Não
há dúvidas: é um governo kerenskista com elementos de duplo poder, ou
seja, clássico.
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VII. O MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS
7.1. Kerenskismo institucionalizado
Qualquer regime kerenskista ou frente-populista é composto por
três elementos: a burguesia de um lado, os representantes pequenoburgueses ou burocráticos do movimento operário do outro e, no meio, o
intermediário ou conciliador.
Kerensky cumpria esta função na Revolução Russa.
“O semicadete e semi-social-revolucionário Kerensky não era, no
governo, o representante dos sovietes, como Tseretelli ou Chernov , e
sim o laço que unia a burguesia e a democracia. Teseretelli-Chernov
representavam um dos aspetos da conciliação. Kerensky era a encarnação
pessoal da própria coligação”. (Trotsky, História da Revolução Russa,
idem, Tomo II, p. 159)
É certo que no governo português não se vê nenhum Kerensky.
Falta-lhe este traço pessoal que o kerenskismo compartilha com o
bonapartismo. Esta circunstância não atrapalha a exatidão da definição
que fundamentámos. Quando os trotskistas definiam o governo de
64

64 Membro da fação menchevique do Partido Operário Social-Democrata Russo,
Irakli Tsereteli foi eleito para a Duma em 1907. Posteriormente à revolução de
fevereiro de 1917, aceitou participar no governo provisório. Víktor Mikháilovich
Chernóv foi um dos fundadores do Partido Socialista Revolucionário Russo. Após a
Revolução de Fevereiro de 1917 foi Ministro da Agricultura no Governo Provisório
Russo. Depois da revolução de Outubro foi o presidente da Assembleia Constituinte
da Rússia, dissolvida pelos bolcheviques logo após começar a se reunir em janeiro
de 1918. Formou em Samara um comité de membros da assembleia constituinte que
ficou conhecido como governo anti-bolchevique.
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Hindenburg como bonapartista, diziam, para contradizê-los, que esse
velho marechal era a própria negação de Napoleão, tanto psicológica
como socialmente. Trotsky pôs rapidamente fim à questão: esclareceu
que a definição não se referia ao indivíduo, mas antes à função políticosocial que cumpria. O bonapartismo de Hindenburg era uma instituição,
não um indivíduo. Este, para além das suas características pessoais,
era um símbolo da função histórica que o bonapartismo cumpria na
Alemanha.
Podemos aplicar o mesmo critério ao governo do MFA. Kerensky
surgiu do grande partido pequeno-burguês russo, o Socialista
Revolucionário; mas, ao mesmo tempo, esteve desde sempre ligado
à burguesia liberal. E só desse partido podia surgir o “conciliador”
que servisse de intermediário entre a contrarrevolução burguesa e a
revolução operária. Quase cinquenta anos de congelamento político
impediram que, em Portugal, surgisse e se consolidasse um partido
pequeno-burguês (e, dentro dele, personalidades estreitamente ligadas
à burguesia): é esse vazio político que, bem ou mal, o MFA preenche.
E, assim, compensa a inexistência de uma personalidade conciliadora.
O paralelismo entre Kerensky e o MFA é notável. A discussão sobre
o bonapartismo das páginas anteriores poderia ter sido realizada, em
termos quase idênticos, em 1917. Trotsky assinala as fortes tendências
bonapartistas de Kerensky, tendências essas que não se puderam impor
devido ao ascenso triunfante do movimento de massas, que culmina
com a tomada do poder. E é precisamente por isso, porque as tendências
bonapartista não chegam a impor-se, que não se trata de bonapartismo,
mas de outro tipo de governo: o kerenskismo, como já citámos.
Outro traço comum a Kerensky e ao MFA é a pouca confiança e
simpatia que as respetivas burguesias sentem pelos seus “salvadores”:
“Apesar de compreenderem que o regime de Kerensky era uma
forma de dominação burguesa inevitável para aquele período, isso
não excluía, por parte dos políticos burgueses, um descontentamento
extremo em relação a Kerensky, nem a sua decisão de se livrarem
dele o mais rapidamente possível. Entre as classes proprietárias não
havia divergências quanto à necessidade de colocarem uma figura do
seu próprio meio como o árbitro nacional que a democracia pequenoburguesa exigia”. (op. cit., Tomo II, p. 178)
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65 Referência a Paul Von Hindenburg militar alemão e comandante do Exército
imperial Alemão durante a I Guerra Mundial. Presidente da República de Weimar até
à sua morte. Ficou conhecido como o Presidente que nomeou Hitler Chanceler da
Alemanha.
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É o retrocesso do movimento operário e de massas que eleva
e sustenta o governo bonapartista no poder. Com o kerenskismo
acontece exatamente o contrário: cada avanço do movimento operário
e de massas eleva-o mais e mais: “obedecendo à dialética e, ao mesmo
tempo, à maliciosa ironia do regime conciliador, as massas, por via
da sua pressão, deviam elevar Kerensky ao ponto mais alto antes de o
derrubarem”. (op. cit., Tomo II, p. 159/160)
Isto é, precisamente, o que tem vindo a acontecer com o MFA. Depois
da queda de Caetano, só conseguiu alguns ministérios secundários no
primeiro governo provisório. Logo depois, o movimento colonial e as
lutas de massas em Portugal enfrentaram Spínola por causa da demora
na independência das colónias e convocação da Assembleia Constituinte,
provocando a queda do primeiro-ministro Palma Carlos. O MFA impôs
então um dos seus homens (o coronel Vasco Gonçalves) como primeiroministro. Quando a mobilização das massas provocou a queda de Spínola,
o MFA obteve o controle total do gabinete. A derrota do golpe de 11 de
março permitiu que o MFA conseguisse que os grandes partidos operários
e o partido burguês mais importante assinassem o “pacto-programa” que
reconhecia ao Movimento o direito a controlar o governo por um prazo
de três a cinco anos. No mesmo sentido, Trotsky destaca que “tinham-se
outorgado atribuições ilimitadas ao governo de Kerensky criado em julho”
(op. cit., Tomo II, p. 174). Mas, tal como aconteceu com Kerensky, esta
elevação acima das classes e dos partidos tem escasso valor prático, já que
o MFA não tem o poder necessário para impor as suas decisões:
Trotsky diz que “sem Kerensky, a política de conciliação teria sido o
mesmo que a cúpula de uma igreja sem cruz” (op. cit., Tomo II, p. 159).
O MFA também coroa o edifício da impossível conciliação de classes em
tempos de tormenta revolucionária.
Por último, vejamos outro traço que iguala o MFA a Kerensky. Trata-se do
seu papel desorganizador, anárquico. Tudo o que quer arranjar, desarranja;
66

66 Referência ao primeiro Pacto MFA-Partidos assinado a 13 de abril de 1975, duas
semanas antes das eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de abril. O pacto,
também designado como Plataforma de Acordo Constitucional do MFA com os
partidos políticos partiu de uma proposta do líder comunista Álvaro Cunhal que,
alegando ser inconcebível que o MFA “não tenha uma palavra a dizer” no futuro texto
constitucional, propõe a celebração de “um acordo entre os partidos democráticos
e o MFA acerca das linhas gerais da Constituição e da política do futuro”. Na prática
o acordo limitava a atividade da futura Assembleia Constituinte e determinava ainda
a manutenção do Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA como órgãos de
soberania durante um período de transição, estabelecido no Pacto com a duração de
três a cinco anos.
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o que quer construir, destrói. É, exatamente, o oposto do bonapartismo,
o regime da ordem por excelência, ainda que todos (com exceção dos
revolucionários) quisessem ver o MFA a chegar a esta meta. Apesar dessa
vontade comum da burguesia, da pequena-burguesia e dos partidos
reformistas da classe operária e do esforço que fazem neste sentido, o
objetivo está para além das suas possibilidades. A ordem só pode vir pela
mão do triunfo da revolução operária ou da contrarrevolução burguesa, e
o kerenskismo é um intermediário entre essas duas forças gigantescas e,
por sua vez, prisioneiro delas.

7. 2. Carácter político e de classe
Quando The Militant faz a sua analogia entre a Revolução Russa
e a portuguesa, esquece que naquela existiram o Partido Socialista
Revolucionário e Kerensky, que representavam a pequena-burguesia
e cumpriram o papel de intermediários entre as massas e a burguesia
imperialista. Este esquecimento levanta algumas interrogações. Que partidos
ou organismos refletem em Portugal a pequena-burguesia, principalmente
a moderna classe média, como faziam os socialistas revolucionários russos?
Ou a portuguesa é a primeira revolução sem representação da pequenaburguesia? E o governo atual é um governo de colaboração de classes sem
um intermediário ou conciliador como Kerensky?
Se observarmos o panorama político português, reparamos que a
burguesia e a classe operária estão claramente representadas. A primeira,
nas suas diversas alas, é representada pela oficialidade reacionária,
Spínola, Costa Gomes e os partidos políticos burgueses. A segunda tem
dois representantes pequeno-burgueses ou, o que vai dar ao mesmo,
burocráticos: o socialismo e o estalinismo. A pequena-burguesia, pelo
contrário, não tem aparentemente nenhuma organização específica que a
represente. Isto não é casual: todos os partidos portugueses são, em certo
sentido, novos, já que os cinquenta anos de fascismo não lhes deram
oportunidade de experimentar quadros e direções. Isto é duplamente
verdadeiro no campo do “povo”. O PC e o PS basearam a sua ideologia
e aparato em fatores externos: Moscovo e o estalinismo europeu, no
primeiro caso; a social-democracia europeia, no segundo. Não é em
vão que são os representantes de uma classe internacional —e das suas
deformações. Mas a pequena-burguesia portuguesa não é uma classe
internacional. E os seus representantes pequeno-burgueses são —tinham
de o ser, obrigatoriamente— o produto nacional mais genuíno, mais
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atrasado, sem ligações com aparatos internacionais. Essas foram também
as características dos socialistas revolucionários russos.
Parece-nos que a pequena-burguesia portuguesa, por falta de tempo
histórico, teve que improvisar a sua representação política, repartindo-a
por várias organizações não específicas. Esta [representação política] coube,
em grande medida, ao Partido Socialista e, em menor grau, aos partidos
colaterais do estalinismo. Este vazio obrigou a improvisar uma organização
específica dentro do exército que representasse, fundamentalmente, a
classe média: o MFA. Na Rússia, os oficiais “progressistas” e de baixa
graduação filiaram-se ou aderiram a um grande partido pequeno-burguês,
o Socialista Revolucionário, organizando-se em células ou ramos desse
partido dentro do exército. Em Portugal, a inexistência deste grande
partido da classe média fragmentou a representação desta em três ou
quatro setores políticos, mas obrigou a que se organizasse de forma
unitária dentro do exército.
Dado que o governo português se sustenta sobre duas bases —a estrutura
e oficialidade de umas forças armadas em crise e o acordo e apoio dos
partidos reformistas— produz-se uma divisão de tarefas entre estes e o
MFA. É a mesma que ocorria, na Rússia, entre mencheviques e socialistas
revolucionários, por um lado, e Kerensky, por outro. Os partidos reformistas
portugueses travam as massas e tratam de desmobilizá-las, como faziam
mencheviques e socialistas revolucionários na Rússia. O MFA-Kerensky faz
de ponte conciliatória entre elas e os órgãos políticos e militares burgueses
(partidos, estados-maiores e corpo de oficiais).
O MFA cumpre este papel devido à falta de organismos e personalidades
políticas “tradicionais” que pudessem assumi-lo e pelas características
peculiares do “fevereiro” português. Não é casual que Kerensky tenha
surgido da ala direita dos socialistas revolucionários, praticamente da
fronteira entre estes e a burguesia liberal. Era o homem cuja prática política
era fazer a ponte entre as massas revolucionárias —então representadas
pelas diferentes matizes do partido— e a burguesia liberal cadete. Mas em
Portugal, o fascismo fez com que “fevereiro” se desse sem que existissem
grandes partidos históricos das diferentes classes. Esta é uma das razões
pelas quais o 25 de Abril, o “fevereiro” português, não se expressou através
dos “socialistas revolucionários” e “cadetes” portugueses, mas sim através
dos seus sósias militares. Se o golpe do 25 de Abril foi essencialmente
militar, as suas personalidades e organismos também deveriam sê-lo. E se
a baixa oficialidade que organizou o MFA cumpriu o papel dos socialistas
revolucionários e Spínola o dos Cadetes, Vasco Gonçalves, juntamente com
o próprio MFA, substituiu Kerensky. Não é casual que Vasco Gonçalves
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seja um tenente-coronel, e não um membro da baixa oficialidade. O seu
papel de ponte entre esta e os generais, a sua colocação na fronteira, no
limite, entre uns e outros colocaram-no numa posição inigualável para
atuar como intermediário. E intermediário no setor em que estalou a crise,
as forças armadas, como aconteceu com Kerensky, no contexto mais amplo
das relações entre os partidos da Revolução Russa, quando estalou a crise
social. Daí a elevar-se a um Kerensky entre os partidos, as classes e o
conjunto das frações militares portuguesas, faltava só um passo. Passo
esse que foi dado pelo MFA e pelo seu dirigente Vasco Gonçalves. Como
consequência deste papel intermediário, o próprio MFA se transformou
numa caixa de ressonância dos seus interlocutores, polarizando-se em
diversas tendências e vivendo de crise em crise como resultado destes
antagonismos.
Este carácter e função de classe é a única explicação coerente para a
história da ideologia e da política do MFA. A definição, sustentada por
muitos companheiros, de que o MFA é o órgão ou representação direta
da burguesia imperialista, naufraga em contradições insanáveis. Como
explicar os atritos e a luta entre Spínola, que agrupava em torno de si toda
a burguesia depois do golpe de 25 de Abril, e o MFA, que representava esta
mesma burguesia? São duas alas da mesma burguesia que se enfrentam em
clima de guerra civil, dão golpes, combatem-se, perseguem-se e, enquanto
uma foge do país, a outra “faz demagogia”? Tudo parece um jogo de xadrez
jogado pela mesma pessoa: a burguesia imperialista. Mas estas contradições
insanáveis resolvem-se (e o carácter do MFA, da sua história de oscilações
entre a burguesia e a revolução, com choques dos dois lados, torna-se
transparente) mal o consideremos como representação política da moderna
classe média dentro do exército, obrigado a ter que desempenhar o papel
de conciliador entre a revolução operária e colonial em curso e a burguesia
portuguesa e as suas representações políticas e militares.
Esta definição de classe não significa em absoluto que depositemos a
menor confiança no MFA. Pelo contrário, a analogia com Kerensky é aqui
mais útil que nunca. A exemplo daquele, o MFA é representante de uma
classe média imperialista que tem beneficiado e quer continuar a beneficiar
com a exploração das colónias, assim como os socialistas-revolucionários
russos queriam continuar “até à vitória” a guerra de rapina do imperialismo
russo. E têm beneficiado e querem continuar a beneficiar, também, da
exploração da classe operária: são, portanto, duplamente reacionários.
As contradições que sacodem o MFA expressam simplesmente o
carácter contraditório da classe que representa: com métodos plebeus,
“socializantes”, é a mais formidável ferramenta com que a burguesia
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imperialista portuguesa conta atualmente. Se cumpre um papel tão
destacado na estratégia da burguesia, isso deve-se à extrema debilidade
desta e do império que defende. Esta debilidade, que fez com que o
exército entrasse em crise, deixa a classe média imperialista como a
única trincheira frente à revolução, tanto em Portugal como também no
império. A burguesia imperialista não terá uma ferramenta melhor até
conseguir disciplinar o exército ou desenvolver um movimento fascista.

7.3. Duas interpretações perigosas sobre o MFA e a crise das
forças armadas
Diversas são as interpretações que se têm feito acerca do fenómeno do
MFA, algumas sumamente perigosas.
Há quem sustente que se trata de “um fenómeno novo”. É certo que o
MFA, como qualquer fenómeno, tem algo de novo, mas é muito grave
afirmar que algo é novo para evitar fazer uma análise de classe. Do
ponto de vista das relações entre as classes, o MFA não tem nada de
essencialmente novo: explica-se pelo impacto revolucionário e pela
dinâmica das três classes fundamentais da sociedade nas forças armadas.
Estes companheiros confundem-se com o facto real da crise e do duplo
poder nas forças armadas, e atribuem esta situação ao MFA, quando,
na realidade, ele é a expressão dela. Assim como muitos “homens de
esquerda” eram a favor da Espanha republicana e do seu governo, ou
pela “revolução russa de fevereiro” e pelo seu governo, extasiando-se
com a revolução em bloco, duplo poder incluído, alguns camaradas
fazem o mesmo com a revolução portuguesa, colocando um sinal de
igual entre o MFA e as conquistas das massas. Desta forma ocultamse as funções claras e precisas do MFA: ser o agente conciliador da
contrarrevolução imperialista. Ao afirmarem —corretamente— que
sem revolução operária e duplo poder no exército não haveria o MFA,
ignoram o facto —igualmente certo— de que o MFA é a ferramenta
contrarrevolucionária pequeno-burguesa da burguesia imperialista para
travar a revolução dentro e fora do exército.
Mas há outra interpretação oposta, também incorreta e perigosa: a que
sustenta que MFA e imperialismo são o mesmo, ou seja, que o MFA seria a
expressão, dentro do exército, da burguesia imperialista portuguesa. Esta
definição tem um mérito: apela à análise de classe. Mas padece de um
defeito oposto e simétrico ao defeito da interpretação anterior: também
parte do facto —correto— de que o MFA é parte da oficialidade de um
exército burguês e imperialista e de que o seu governo é imperialista;
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mas nessa generalidade ignora o facto —igualmente correto— de que
não se trata diretamente da burguesia imperialista, mas antes do seu
agente pequeno-burguês, e de que constitui um governo de colaboração
de classes, onde o MFA atua como intermediário entre os seus patrões e
o movimento operário e colonial.
Trotsky assinalou repetidas vezes que as forças armadas expressam de
forma altamente sintética o carácter da sociedade em que existem. Portugal
não escapa a esta regra. A ala spinolista do exército refletia, sem dúvida
alguma, a burguesia portuguesa. Hoje em dia, a oficialidade reacionária,
que continua a ser maioritária e que —segundo o soldado trotskista—
está organizada e distribui panfletos nos quartéis, continua a refleti-la.
Continuará a existir e a prestar contas à burguesia imperialista. Outra ala
da burguesia aceitou colaborar com o MFA e os partidos operários para
travar a revolução. Cremos que quem melhor reflete esta ala, muito débil,
formada mais por ideólogos do que por grandes burgueses propriamente
ditos, uma verdadeira “sombra da burguesia”, é Costa Gomes, o amigo de
Spínola. É o próprio Costa Gomes quem se encarrega de estabelecer o
contacto entre este setor e o MFA. Talvez existam alguns oficiais que sigam
Costa Gomes. Se assim é, não temos notícias de que constituam um setor
importante ou estejam organizados. Seriam algo como a “sombra militar”
da “sombra da burguesia” representada pelo atual presidente de Portugal.
O MFA é diferente dos oficiais abertamente spinolistas, reacionários
e representantes da burguesia, e da ala de Costa Gomes. Horowitz, no
artigo citado, reconhece isto mesmo, quando nos diz que, “apesar das
diferenças políticas do MFA com a ditadura, e de uma ideologia vagamente
populista ou esquerdista por parte de alguns dos seus integrantes, o MFA
não era um agrupamento verdadeiramente independente. Os oficiais do
MFA constituíam uma ala do exército imperialista burguês. Nem sequer
procuravam uma rutura total com os oficiais superiores reacionários”
(sublinhado nosso). É uma boa pintura ou descrição, mas não aprofunda
a análise. Não diz que interesses de classe refletem as distintas alas, o MFA
incluído.
Para nós, não é possível compreender nada se não partirmos [da
caracterização] de que o MFA é um produto e, ao mesmo tempo, detonador
e acelerador da crise do exército imperialista derrotado na guerra colonial,
ou seja, uma manifestação da luta de classes. A partir daqui podemos
avançar. Todos coincidem em que se trata de uma organização de baixa
oficialidade (com uns poucos oficiais de alta patente) e que, no seu seio,
existem três tendências: os pró-estalinistas, os pró-socialistas e os socialistas
independentes. Apesar disto, insiste-se em assinalar que é um mero agente
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ou representação direta dos altos comandos ou da burguesia imperialista.
Mas esta definição não pode explicar, entre outras coisas, que lutem contra
a ala de Spínola, que também representa a burguesia imperialista. Cremos
que Trotsky nos dá a resposta quando descreve o impacto da revolução
russa sobre o exército:
“(...) a guarnição de Petrogrado seguia os operários. Depois do triunfo,
foi chamada a participar nas eleições dos sovietes. Os soldados elegiam,
confiadamente, aqueles que estavam pela revolução, contra a oficialidade
monárquica, e que sabiam expressá-lo bem; estes eram escrivãos,
médicos, jovens oficiais da época da guerra procedentes do campo da
intelectualidade, os pequenos funcionários militares, ou seja, o estrato
inferior da “nova classe média”. Quase todos eles se inscreveram, a partir
de março, no partido social-revolucionário, que, pela sua ideologia vaga,
era o que melhor respondia à situação social intermédia e às limitações
destes elementos”. (Trotsky, História de la Revolución Rusa, idem, Tomo
I, p. 206)
Para Trotsky, pois, toda a baixa oficialidade refletia “o estrato inferior da
‘nova classe média’...” e, por antonomásia, filiava-se no partido pequenoburguês, “os socialistas revolucionários”, no qual também ingressavam
alguns oficiais superiores do Estado-Maior. Cremos que esta definição
se adequa bastante bem ao fenómeno do MFA. É um órgão da baixa
oficialidade, composto por “pequenos funcionários militares” e —nisto a
semelhança é notável— por “jovens oficiais da época da guerra”. A grande
diferença, como já vimos, reside no facto de, à falta de um grande partido
da sua classe, se organizarem em fração do exército. Mas esta fração,
“socializante”, também responde “pela sua ideologia vaga” à “situação
social intermédia” e “à limitação política” daqueles que a integram.
Quem insiste em confundir o MFA com os altos comandos ou com
a burguesia imperialista não leva esta definição até às suas últimas
consequências: deveria dizer que o MFA se parece com os oficiais
Cadetes do exército russo durante a revolução. Mas não se atrevem a
tanto e optam por uma comparação mais engenhosa: comparam-no com
a oficialidade republicana na guerra civil espanhola. Ainda que neste caso
se tratasse de construir um exército burguês e em Portugal se tratasse
de o reconstruir, a comparação parece-nos certa. Se com isto querem
referir-se à oficialidade improvisada das milícias, a comparação é correta.
Os oficiais do 5º Regimento, do POUM , do PS esforçavam-se por impor
67

67 Refere-se aqui ao Partido Operário de Unificação Marxista (POUM), partido
espanhol de origem marxista que viria a integrar a Frente Popular que precedeu a
Guerra Civil espanhola e a instauração do fascismo em Espanha.
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uma disciplina militar que lhes permitisse reorganizar um exército burguês
viável. Entretanto, os partidos que estes seguiam dedicavam-se a travar a
revolução fora do exército. Mas esta oficialidade podia cumprir este papel
de convencer, organizar e disciplinar os milicianos porque era estalinista,
socialista ou poumista; ou seja, porque não era diretamente a oficialidade
burguesa, mas sim representante pequeno-burguesa da classe operária.
Era o frente-populismo, a colaboração de classes, dentro do exército em
estado puro. A oficialidade dos partidos operários disciplinava os milicianos
para que se submetessem à sombra militar da burguesia espanhola que
ficara no campo republicano: Miaja e companhia. O MFA está a cumprir
o mesmo papel, só que, como já vimos, divide as tarefas com os partidos
reformistas: estes atuam sobre o movimento de massas, aquele atua sobre
o exército.
Mas não cremos que a comparação se refira aos oficiais das milícias
espanholas. Ninguém pode sustentar que os oficiais poumistas, socialistas
e estalinistas foram a mesma coisa que o alto comando do exército
espanhol ou que a burguesia espanhola. Certamente se refere aos oficiais
do exército espanhol que ficaram do lado da República. Se é assim, trata-se
de uma analogia absolutamente falsa. Os oficiais republicanos não estavam
politicamente organizados nem eram parte de um exército em crise.
Estavam separados do exército espanhol que, a mando de Franco e sem
nenhuma crise interna, combatia a República. Os oficiais republicanos não
foram um fenómeno político-social, como não o são em Portugal os seus
equivalentes, os que eventualmente concordem com Costa Gomes. Foram
exceções individuais: a sombra militar da sombra política da burguesia no
campo republicano. O MFA, por sua vez, como os oficiais das milícias,
tenta reconstruir o exército burguês para discipliná-lo ao governo burguês
e, dentro do exército, aos altos comandos.
68

68 Referência a José Miaja oficial espanhol e membro da União Militar Espanhola,
uma sociedade secreta pró-fascista. Embora a maior parte dos seus membros tenha
aderido naturalmente às forças nacionalistas aquando do levantamento militar de
Franco, Miaja permaneceu fiel à República e foi lhe entregue a defesa de Madrid.
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VIII. A CRISE DO REGIME BONAPARTISTA DO MFA
8.1. Um regime em crise permanente
Os defensores do carácter bonapartista do regime português
tropeçam numa contradição insuperável. O bonapartismo é, por
definição, um regime da ordem, capaz de servir de árbitro entre os
distintos setores sociais e tornar obrigatória a sua arbitragem. Nada
poderia assemelhar-se menos ao governo do MFA, que vive num
estado de crise permanente e, em pouco mais de um ano, passou
por quatro ou cinco crises. Em geral, os nossos autores abdicaram de
caracterizar politicamente o significado dessas crises, limitando-se a
dizer que existiram e que foram derrotadas. A lei de Trotsky, segundo
a qual a passagem de um regime a outro provoca uma crise política,
não foi tida em conta por esses companheiros. Não colocaram a si
mesmos esta simples pergunta: que tipo de regimes ou de projetos
de regimes entraram em confronto para provocar estas crises? Outros
são mais curiosos ainda, já que opinam que as tentativas de golpe
de Spínola eram... bonapartistas. Se nos ativermos às leis da lógica,
deveremos chegar à conclusão de que foram golpes bonapartistas que
se propunham a derrubar um governo bonapartista para substituí-lo
por outro, também bonapartista.
Não podemos evitar uma comparação dolorosa. O estalinismo do
Terceiro Período definia todos os governos e partidos burgueses
69
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Terceiro Período é um conceito adotado pela Internacional Comunista
(Comintern), no seu 6º Congresso Mundial realizado em Moscovo no verão de 1928.
Os resultados mais desastrosos do Terceiro Período ocorreram na Alemanha onde
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como fascistas. Trotsky assinalou até à exaustão o quão ridícula era a
fábula estalinista de governos fascistas lutando contra as tentativas de
golpe dos fascistas.
Teria sido cómico, se não fosse trágico: os militantes comunistas não
conseguiam entender de que se tratava e, consequentemente, eram
incapazes de combater o verdadeiro fascismo, o qual nem sequer
distinguiam dos demais partidos burgueses e da social-democracia.
Lamentavelmente, este método, responsável pelas grandes derrotas que o
movimento operário sofreu há quarenta anos, volta a estar na moda nas
nossas fileiras. Tudo é bonapartismo: tanto a tentativa golpista de Spínola
como o governo contra o qual ela se dirigia. Assim, os nossos partidos
e militantes ficam desarmados para enfrentarem o verdadeiro perigo: na
altura, Spínola; hoje, o curso que o governo do MFA está a seguir.
A crise crónica do governo do MFA e as suas cada vez mais frequentes
crises agudas demonstram, com toda a clareza, que este não é um governo
bonapartista. E, além disso, apontam inequivocamente na direção correta.
Só há uma forma de regime burguês que tem essa característica como
traço essencial (não episódico): o kerenskismo.
Isto é assim porque o kerenskismo é uma forma de governo burguês
“anormal”, consequência do ascenso da revolução operária e da sua própria
impotência. Em todo o normal regime capitalista, as massas mobilizadas
não desempenham qualquer papel. No democrático-parlamentar, só
intervêm indiretamente, mediante o voto que depositam de quando em
quando. A primeira coisa que as constituições burguesas mais democráticas
estabelecem é que o povo só governa através dos seus “representantes”.
Nos regimes bonapartistas e fascistas, em geral, prescinde-se até da ficção
“representativa” e o governo é exercido diretamente pela burocracia. Num
e noutro caso, reserva-se para as massas um papel passivo: o bonapartismo
“sui generis” peronista cunhou na Argentina uma frase elucidativa: “de
casa para o trabalho e do trabalho para casa”.
A maré revolucionária põe isso de “pernas para o ar”. As massas ganham
a rua e intervém plenamente na vida política do país, criando, de facto,
com a sua mobilização, um poder paralelo ao que exerce o Estado burguês.
Esse poder da classe operária não conseguiu ainda, em Portugal, dar forma
aos seus organismos soviéticos, mas mesmo assim, apesar de ainda ser
espontâneo e molecular, mantém o poder da burguesia constantemente
em xeque.
o Partido Comunista rotulou o Partido Social-democrata como “social-fascista”. Esta
política impediu a frente única de trabalhadores socialistas e comunistas contra o
crescente movimento fascista e facilitou a chegado do partido nazi ao poder.
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Dois poderes em confronto anulam-se mutuamente (pelo menos, em
grande medida). O resultado é um vazio político que a burguesia não
pode tolerar. O kerenskismo é o regime político cuja normalidade é a
desordem: por isso, não pode durar muito tempo. Deve ser substituído
por uma nova ordem burguesa (parlamentar, bonapartista ou fascista) ou
pela ordem socialista da revolução proletária.
Daí a preocupação e a urgência com que a burguesia procura
reconstruir um regime burguês normal. As crises do governo português
são o resultado dessas tentativas. Já citámos Trotsky: “A passagem de
um sistema a outro significa uma crise política”. Cada crise do regime
português foi a expressão da tentativa contrarrevolucionária de passar “de
um sistema a outro” que as massas impediram e que, contraditoriamente,
fortaleceu a revolução e debilitou a contrarrevolução, agudizando as
características kerenskistas do governo. Não é por acaso que as crises
mais graves, até ao momento, tenham sido as de setembro e de março,
quando Spínola procurou impor uma mudança de regime.
A crise aberta pela batalha que se desenrola nestes dias entre o MFA
e o PCP, por um lado, e o PS e o PPD , por outro, é resultado de outra
tentativa similar: a tentativa da ala bonapartista do MFA (com apoio do
PC) de superar o kerenskismo através da imposição de um governo
bonapartista.
70

8.2. Spínola versus o bloco MFA-PC-PS
Já assinalámos que as três tentativas de Spínola de impor um governo
forte foram as primeiras tentativas da burguesia portuguesa propriamente
dita para superar rapidamente o regime kerenskista. Embora o seu
projeto político fosse bonapartista, era muito provável que se orientasse
objetivamente para o fascismo, na medida em que tentava conseguir a
mobilização contrarrevolucionária da pequena-burguesia, convocando a
famosa “maioria silenciosa”.
O falhanço deste plano depois da derrota de Spínola e da fuga do país
de grande quantidade de capitalistas fez com que, atualmente, este projeto
não seja eminentemente político — não há ninguém com força para o
executar —, mas económico. Trata-se da sabotagem económica, pela via
da desorganização da economia, da fuga de capitais, do encerramento
de fábricas, dos despedimentos, da subida dos preços, etc. Tudo isto,
combinado com o isolamento económico a que Portugal está submetido,
de facto, por parte do imperialismo, criou uma situação caótica e
70 Partido Popular Democrático, antecessor do PSD
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insuportável que, por sua vez, gera as condições para o surgimento do
fascismo, à medida que o desespero começar a nascer nas fileiras da
pequena-burguesia. Ao mesmo tempo, o regresso dos colonos que fogem
da revolução nos territórios africanos somará novos contingentes à possível
base de massas do fascismo, e o mesmo pode ocorrer, inclusivamente,
com os setores operários desempregados.
Isto não quer dizer que o aparecimento do fascismo é inevitável, ainda
que seja tanto mais provável quanto mais se prolongar a crise por falta
de uma saída revolucionária da classe operária. O MFA, como já vimos,
opôs-se à intentona spinolista e, por ora, não embarcou numa variante de
tipo fascista. Porém, não é de se descartar que, como todo o movimento
pequeno-burguês, se destaque no seu seio uma ala que se oriente
nessa direção, refletindo precisamente, se isso ocorrer, a viragem para a
contrarrevolução fascista de setores da classe média. De qualquer modo,
esta não é uma perspetiva para o futuro imediato.
Spínola não foi enfrentado apenas pelas massas, mas também pelo bloco
governamental MFA-PC-PS. Este bloco da pequena-burguesia democrática
opunha-se aos intentos de Spínola de impedir a Assembleia Constituinte e
a negociação da independência política das colónias. Porém, ao oporemse ao aspirante a ditador, cada um dos componentes desse bloco fazia-o
defendendo os seus interesses específicos e partindo de pontos de vista
diferentes:
O Partido Comunista, principal opositor de Spínola, não tinha
possibilidade alguma de continuar a participar de um governo assente
na derrota do movimento operário. Por outro lado, a política de Spínola
de negociação imediata com o Mercado Comum Europeu afastava ainda
mais essa possibilidade de participação no governo. Mas havia também
outra razão de fundo, talvez com maior peso do que a perda das cadeiras
ministeriais. Se Spínola tivesse triunfado, a saída de Cunhal do governo
não teria sido tão pacífica como as aposentações de Thorez e Togliatti
dos governos francês e italiano do pós-guerra. Cunhal não teria passado a
desempenhar o papel de “opositor de Sua Majestade” num tranquilo regime
parlamentar. Pelo contrário, a vitória de Spínola quase seguramente teria
sido o sinal verde para que a “maioria silenciosa” — quer dizer, a pequenaburguesia reacionária — se lançasse à “caça às bruxas”, especialmente
71
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71 Refere-se a Maurice Thorez, líder do Partido Comunista Francês entre 1930 e 1964
e Vice-Primeiro-ministro do governo de coligação francês entre 1946 e 1947.
72 Refere-se a Palmiro Togliatti, líder do Partido Comunista Italiano entre 1927 e 1964
e Vice-Primeiro-ministro (1944-1945) e Ministro da Justiça (1945-1946) dos governos
de unidade nacional que se seguiram à queda do fascismo.
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contra os comunistas, o que teria significado um regime, no mínimo, com
traços fascistas.
O Partido Socialista, por seu turno, precisava — e precisa — do parlamento
e das eleições como os pulmões precisam de ar para respirar. O PS não
é nada sem um regime parlamentar. Por isso, apesar de concordar com
Spínola quanto ao ingresso [de Portugal] no MCE , tinha com ele uma
divergência tática — o parlamento — que, para um partido reformista, é
uma questão de princípio.
Finalmente, o MFA, ainda que encabeçado por Vasco Gonçalves e
maioritariamente virado para o acordo com os partidos reformistas,
teve no seu seio uma tendência spinolista de alguma importância.
Uma vez mais, impõe-se a semelhança com Kerensky. É sabido que
este, até certo ponto, fez o jogo de Kornilov. O mesmo ocorreu com
o MFA e Spínola. Estas dúvidas e oscilações do MFA entre os partidos
reformistas e Spínola serão nele uma constante. São as dúvidas — para
travar e derrotar a revolução — entre as variantes democrático-burguesa
ou bonapartista. Os golpes de Spínola, e as colossais mobilizações do
movimento de massas que os enfrentaram, levaram o MFA à frente única
com os partidos reformistas, mas sem abandonar as suas ambições sobre
o projeto bonapartista para controlar definitivamente o movimento de
massas.
Durante toda esta etapa de unidade do bloco pequeno-burguês MFAPC-PS, o programa e ideologia comum foi o democrático-burguês.
O objetivo era alcançar um sistema parlamentar, começando pela
Assembleia Constituinte, que canalizasse o ascenso revolucionário para
o beco sem saída da democracia burguesa. As instituições democráticoburguesas não são progressistas de forma absoluta. São-no enquanto a
mobilização das massas não alcança um nível revolucionário nem cria
órgãos de poder. Deixam de sê-lo, para se converterem em relativamente
contrarrevolucionárias ou relativamente progressistas, quando a luta de
classes avança para além dos limites democrático-burgueses. É esse o
caso de Portugal hoje em dia, com os seus órgãos de duplo poder: as
comissões de operários, soldados e trabalhadores, em geral.
Este plano parlamentar contrarrevolucionário tem o apoio, como
assinala corretamente Horowitz, dos setores mais lúcidos da burguesia,
que o veem como a melhor possibilidade de congelar a luta de classes
sem recorrer a métodos sangrentos, que, por outro lado, não estão agora
em condições de aplicar e cujos resultados seriam imprevisíveis, uma
73

73 Mercado Comum Europeu, que precedeu a Comunidade Económica Europeia e a,
posteriormente, União Europeia
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jogada de tudo ou nada. É um plano semelhante ao que se aplicou
para travar a revolução na Europa Ocidental do pós-guerra. Porém, é
incomensuravelmente mais débil, ainda que os partidos eleitoralmente
mais fortes, o PS e o PPD, lhe tenham dado apoio incondicional.
As debilidades deste plano radicam em diversos fatores. Um deles é
que, contrariamente à Europa Ocidental do pós-guerra, a burguesia
portuguesa não conta com a garantia oferecida pela presença das tropas
aliadas de ocupação, especialmente o exército norte-americano, vitorioso,
disciplinado e sem o menor vestígio de crise interna, exatamente o
oposto do atual exército português. Também falta em Portugal a forte
tradição parlamentar da Europa Ocidental. Porém, estes não são os únicos
elementos de debilidade do plano parlamentar. Há outros.
Em primeiro lugar, a força do ascenso revolucionário do movimento
operário e de massas. Em segundo lugar, a falta de fortes organismos
burocráticos do movimento operário como os que houve em França e
Itália, onde o estalinismo pode controlar ferreamente o movimento. Em
terceiro lugar, o facto de os partidos operários serem maioritários fazia
com que os PC’s desses países estivessem a favor do parlamentarismo; o
oposto ocorre hoje em Portugal. Finalmente, existem outros dois fatores
que tornam ainda mais débil o projeto de contrarrevolução parlamentar.
Eles são, por um lado, o facto de qualquer regime democrático-burguês
debilitar ainda mais a já débil burguesia portuguesa no embate com as
grandes potências imperialistas e, por outro lado, o facto de a crise geral
do imperialismo tornar cada vez menos viáveis este tipo de regimes,
que precisam de um mínimo de estabilidade económica e social para
sobreviverem.
A contrarrevolução parlamentar pode trazer consigo, por todos esses
fatores, um sério perigo para a própria burguesia: que o movimento
operário e de massas, impulsionado por um ascenso revolucionário
vertiginoso, utilize a abertura democrático-parlamentar em seu proveito,
escapando a todo o controle eleitoral, precisamente, devido à debilidade
da burguesia e dos seus próprios aparatos burocráticos.

8.3. O ascenso revolucionário leva o MFA a uma política e ideologia
contrarrevolucionárias
Face à debilidade do projeto democrático burguês e a intensificação
da revolução operária e colonial, o MFA foi-se virando para uma política
bonapartista contrarrevolucionária. Trata de impor, então, um governo
bonapartista cujos objetivos fundamentais são: eliminar todos os

106

Revolução e contrarrevolução em Portugal

embriões de duplo poder; arrancar às massas as liberdades democráticas
conquistadas e impedir a conquista de novas liberdades; continuar a
controlar o império sob uma forma neocolonial (principalmente Angola);
garantir uma marcha ascendente para a produção capitalista; e negociar,
a partir de uma posição de força, a sua sociedade com os imperialismos
maiores.
A razão fundamental para esta mudança do MFA reside nas agudíssimas
contradições que imperam em Portugal, que tornam mais premente
a necessidade de o MFA se transformar num governo forte e “elevarse” acima delas. O MFA no governo vê-se às voltas com um colossal
ascenso do movimento operário e dos soldados, cristalizado em formas
embrionárias de duplo poder, e com a revolução colonial angolana. Por
outro lado, sendo Portugal um imperialismo senil, atrasado, tem que
enfrentar-se e negociar com as potências imperialistas mais fortes, que
tratam de aproveitar crise e decadência deste para se constituírem seus
sócios principais. Estas contradições: revolução operária e colonial, num
polo e pressão das grandes potências imperialistas, no outro, dividiram
a burguesia portuguesa e o seu agente pequeno-burguês, o MFA, em
diferentes setores, motivados por problemas distintos. Como travar
a revolução operária e colonial? Como perder o menos possível nas
negociações com as grandes potências imperialistas?
Esta viragem para uma política bonapartista manifesta-se numa clara
ideologia contrarrevolucionária. Foi abandonando todas as declarações
a favor da democracia e do pluripartidarismo, características do ano
passado, quando enfrentava Spínola, para começar a falar de “democracia
direta” e dos órgãos de poder forjados no movimento de massas contra
o parlamentarismo formal. Tudo isto temperado com a “marcha para o
socialismo”.
O objetivo é óbvio: ao não poder pronunciar-se contra as liberdades
democráticas do movimento operário e de massas, procura contrapô-las
à democracia operária, utilizando para isso críticas contra a democracia
burguesa extraídas do arsenal marxista. Não inventaram nada de novo: o
bonapartismo e o fascismo sempre se opuseram à democracia burguesa,
e utilizaram demagogicamente as nossas críticas a ela para justificarem a
sua política contrarrevolucionária e antidemocrática. Parte desta mesma
manobra demagógica é o ataque ao Partido Socialista e aos partidos
burgueses reacionários que exigem liberdades democráticas, acusandoos com uma verdade marxista: são todos agentes da contrarrevolução.
Porém, esta verdade separada de outra muito mais importante —o
principal agente contrarrevolucionário do movimento é o governo do MFA
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com o seu projeto bonapartista— transforma-se numa mentira demagógica
destinada a restringir as liberdades democráticas.
A outra campanha é a chamada batalha pela produção. Trata-se, dizem os
ideólogos do MFA, de aumentar a produção para construir o socialismo, ou
aproximarmo-nos dele, não a favor da burguesia, mas sim da classe operária.
Como parte dessa campanha demagógica, diz-se às massas, para as enganar
melhor, que as medidas progressistas adotadas sob pressão das lutas do
movimento operário e de massas —por exemplo, as nacionalizações— são
também medidas rumo ao socialismo.
Combinando as duas necessidades mais urgentes (enganar as massas
operárias e coloniais para travar a revolução e resistir ao MCE para fortalecer
o imperialismo autóctone), a ala bonapartista do MFA levanta como ideologia
dominante o “nacionalismo anti-imperialista”, tratando de copiar as formas
dos movimentos nacionalistas dos países coloniais e semicoloniais. Ao fazêlo, o imperialismo português, através dos seus agentes pequeno-burgueses
do MFA, dá continuidade a uma velha tradição imperialista: mascarar as suas
pilhagens com uma ideologia atraente, para utilizar a seu favor a opinião
operária e pequeno-burguesa.
Desde que começou a existir, o imperialismo ocultou o verdadeiro carácter
de pilhagem da colonização com a desculpa de que estava a “civilizar”
os países atrasados. Mais tarde, quando a Inglaterra, a França e os EUA
beneficiavam plenamente das suas colónias e poder, agitaram a “defesa
da democracia” contra os rivais que chegaram tarde às partilhas. Estes —
Alemanha, Itália e Japão—, por sua vez, promoveram a ideologia da “raça
superior” e outras idiotices do género para enganarem as massas e levaremnas para o matadouro. Eram imperialismos em expansão, que queriam retirar
as colónias aos velhos impérios, repletos de países subjugados.
Porém, Portugal não é nem a sombra dos velhos imperialismos nem a
Alemanha nazi ou o Japão. Não pode agitar a bandeira da democracia, pois
essa é a bandeira dos seus sócios-inimigos do Mercado Comum Europeu.
Também não pode agitar a bandeira da “raça superior”, porque não está em
expansão, mas sim em decadência e crise, e o seu poderio económico não lhe
permitiria conquistar sequer o Estado de Andorra. Tem que conformar-se com
salvar o que puder do seu velho império face à revolução colonial e ao ataque
dos grandes imperialismos. Para isso teve que inventar uma nova ideologia.
Que outra melhor que disfarçar-se de nacionalista, de anti-imperialista? Se as
massas acreditassem nisto, o resultado seria que o seu principal inimigo não
seria o seu próprio imperialismo, mas os outros imperialismos mais fortes.
A ideologia do MFA é parecida com as ideologias contrarrevolucionárias
nacionalistas de outros imperialismos menores ou em decadência. Enquanto
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o império czarista desmoronava, os socialistas revolucionários russos
descobriram que era preciso continuar com a guerra imperialista para que
a Rússia “revolucionária” não fosse subjugada pela barbárie imperialista
prussiana. O nacionalismo canadiano anti-norte-americano e o do setor da
burguesia e da pequeno-burguesia inglesa que votou contra o ingresso no
MCE têm as mesmas características.
Tal como esses nacionalismos, o do MFA não tem nada de progressista,
é reacionário de todos os pontos de vista. Para não nos confundirmos,
é fundamental resgatar a distinção rigorosa que o marxismo estabelece
entre o nacionalismo dos países coloniais e semicoloniais e o dos países
imperialistas. O dos dois primeiros é progressivo; debilita o imperialismo.
O destes últimos é contrarrevolucionário, vai a favor do imperialismo,
precisamente porque é o nacionalismo de um país imperialista. Por isso,
nós, os trotskistas, defendemos os países atrasados do ataque de um país
imperialista, mas estamos pela derrota do próprio país imperialista quando
este entra em guerra com outro país, imperialista ou não. Para um marxista
consequente, o melhor é sempre “a derrota do próprio país imperialista”,
não interessando se este é atrasado e senil ou jovem e cheio de riquezas e
colónias.
Logicamente, como imperialismo débil que é, o do MFA terá o maior
cuidado em não tocar nas propriedades dos outros imperialismos.
Conformar-se-á com a nacionalização de empresas da oligarquia portuguesa
e de proprietários ausentes, mas para as pôr ao serviço do Estado burguês
imperialista, para as tirar ao controle operário. Assim, poderá utilizá-las
como a melhor moeda de troca com as colónias e os outros imperialismos,
ao serviço do imperialismo português. Daí que se começar uma guerra
financeira e comercial pelas colónias portuguesas entre os bandidos
imperialistas do MFA e o imperialismo europeu, a nossa missão não
consistirá em pronunciarmo-nos a favor do imperialismo pobre contra o
rico. Devemos lavar as mãos, “o mal menor é a derrota do próprio país”.
Para esta política contrarrevolucionária do MFA, o seu melhor aliado —
ou, melhor dizendo, o único até as últimas consequências— é o Partido
Comunista.

8.4. MFA-PC: nova frente contrarrevolucionária provocada pelo
ascenso
Insistimos no papel relativamente progressivo que jogaram o Partido
Comunista e, em menor grau, o MFA e o PS ao chamarem os trabalhadores
a opor-se à manifestação preparada por Spínola para tentar dar o seu
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primeiro golpe frustrado. Assinalámos que era uma faceta, a positiva, da
política contraditória da pequena-burguesia: travar a contrarrevolução
spinolista. Dissemos também que tanto o PC como o PS e o MFA cumpriram
conscienciosamente a outra faceta, a negativa: travar também a revolução
operária, desmobilizando as massas. Afirmámos, por último, que esta
política da democracia pequeno-burguesa foi mudando e provocando uma
divisão no seu seio à medida que se intensificava o ascenso operário e se
afastava o perigo imediato de uma contrarrevolução burguesa: o MFA e o
PC voltaram-se para a contrarrevolução bonapartista; o PS e o seu aliado,
o PPD, manteve-se no campo da democracia burguesa. Vejamos as razões.
Já antes do segundo golpe de Spínola, esta ala da democracia pequenoburguesa, o MFA-PC, perante o aprofundamento do ascenso operário,
começou a orientar-se para a contrarrevolução. Tentou travar e esmagar
o movimento de massas, roubando-lhe as grandes conquistas já obtidas,
especialmente a Assembleia Constituinte, mediante o famoso “Pacto” e
tratando de impedir as novas conquistas que as ocupações de fábricas e o
desenvolvimento das comissões de trabalhadores colocavam na ordem do
dia. É então que se dá a aproximação entre o PC e o MFA, ao se colocarem
de acordo em impor às massas portuguesas em ascenso um governo
bonapartista baseado na combinação MFA-PC-Intersindical.
O correspondente de Le Monde Diplomatique já citado atesta: “As
sucessivas ondas do movimento social durante este período não puderam
ser contidas senão pelo Partido Comunista Português, que, mudando a
estratégia no terreno, esforça-se por enquadrar e controlar as ocupações
no Alentejo, região tradicionalmente considerada como comunista ou
comunizante”.
A partir deste momento, o governo do MFA reforça o acordo que mantinha
com o PC desde o começo do ascenso operário, no princípio do ano. O
carácter mais avançado e profundo que o ascenso adquire a partir do golpe
frustrado explica que, segundo assinala o mesmo correspondente, “o 11 de
março permitiu uma melhoria temporária nas relações PCP-MFA...”
Em combinação com setores do MFA, o PC converte-se, assim, na correia
de transmissão de um novo projeto bonapartista dentro do movimento
operário; é este o carácter do contra-ataque político da pequena-burguesia
que assinalamos.
Este projeto contrarrevolucionário não é igual ao plano de Spínola de
aplicar um golpe único e definitivo na revolução. A extraordinária força do
movimento operário e de massas obriga-os a atuar com outros métodos:
trata-se de ir confundindo e esmagando o movimento pouco a pouco e por
setores. Da mesma forma, em vez de enfrentarem abertamente as conquistas
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do movimento, reconhecem algumas delas para as transformarem em armas
contrarrevolucionárias que lhes permitam atacar outras conquistas. Trata-se
de dividir para reinar.
Se o bloco PS-PPD rompeu com a ala bonapartista do MFA-PC, não o fez,
logicamente, por amor às liberdades democráticas do movimento operário.
Foi e continua a ser um bloco contrarrevolucionário, inimigo mortal das
ocupações de fábricas, dos embriões de duplo poder, das nacionalizações
e da revolução operária. É o continuador do plano contrarrevolucionário
do MFA-PC-PS anterior ao 11 de Março, do plano da Constituinte e
do Parlamento para desviar a revolução. A atual oposição do PS-PPD
ao MFA-PC tem a ver com o facto de discordarem sobre qual a melhor
tática contrarrevolucionária. Isto só não explica porque é que a rutura da
frente anterior foi tão violenta. Cremos que há duas razões de peso que
tornaram essa rutura ou choque inevitável: a primeira é que, como antes
assinalámos, para o PS (e possivelmente também para o PPD) a existência
do Parlamento é uma questão de vida ou de morte, já que sem ele deixa
de existir como aquilo que é: um partido eleitoral. A segunda razão tem
que ver com o seu papel de agente do imperialismo europeu e dos setores
mais fortes do imperialismo português, que acham que a sua única saída
é a associação com o MCE.

8.5. O Partido Comunista: agente do Kremlin e do MFA
Vimos que o MFA se divide e oscila entre dois projetos: o bonapartismo e
o parlamentar. O seu grande aliado para o primeiro é o Partido Comunista
Português.
Horowitz explica esta aliança do PC com o MFA pela necessidade que
este último tem do primeiro para controlar o movimento operário. Esquece
que o PC é também quase indispensável para a manobra neocolonial
do MFA, pela influência do estalinismo mundial sobre os movimentos
nacionalistas e, especialmente, os das colonial portuguesas. Quer dizer,
o MFA precisa do PC para travar a revolução operária em Portugal e a
revolução colonial no império. Porém, se isso explica a política do MFA
para com o PC, não explica as razões pelas quais o PC não aceita o
jogo parlamentar nem porque se choca com o PS. Têm que existir razões
profundas para esse jogo estalinista.
Os jornalistas burgueses contrapõem a política do estalinismo italiano
e francês à do português. Contudo, ainda que formalmente diferentes,
não o são quanto ao conteúdo. Todo o estalinismo mundial, e muito
particularmente o europeu, tem um carácter comum: são agentes da
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burocracia soviética. Ligados a ela não só ideologicamente, mas —e isto
é o essencial— como apêndice de um aparato poderosíssimo, servem
fielmente as necessidades diplomáticas do Kremlin, isto é, adequam a sua
política às circunstâncias concretas de cada país para melhor defenderem
o aparato burocrático de que fazem parte, e cuja cabeça e coração se
encontra em Moscovo.
Aí está a chave da questão. Atualmente, o estalinismo não leva a cabo
em todo o mundo a mesma política de frente popular que aplicou no
período que vai de 1935 a 1947, de subordinação total ao imperialismo
“democrático” contra o fascismo. Hoje, a União Soviética é a segunda
potência mundial e defende esta posição com uma política de manutenção
do seu status quo. Esta política tem duas faces: uma delas é travar a
revolução mundial, e nisso coincide com o imperialismo; a outra é tentar
impedir que o imperialismo se fortaleça, pelo que trata de conseguir países
“neutros “ dentro do mundo capitalista, quer dizer, países relativamente
independentes dos grandes imperialismos. Este segundo aspeto da política
do Kremlin manifesta-se essencialmente nas manobras diplomáticas de
sustentação e apoio dos Partidos Comunistas locais aos regimes que
esboçam posições relativamente independentes do imperialismo nos
países semicoloniais. É o caso da Índia, do Peru, do Egito, da Bolívia de
Torres, do Chile de Allende. Esta neutralidade, em última instância, acaba
por beneficiar o imperialismo norte-americano ao travar a revolução.
Exemplos: Chile, Egito, Bolívia.
Portugal não é um país semicolonial, mas sim imperialista. Mas um
imperialismo que, embora débil, é momentaneamente autónomo,
relativamente independente das grande potências imperialistas. E o
Kremlin quer que, tanto quanto possível, continue assim, posto que esta
“neutralidade” de Portugal fortalece a sua política de negociar com o
imperialismo a contenção da revolução mundial, mas a partir de posições
de força, não de subordinação completa, como durante o período de 35
a 47. (Isto não descarta a hipótese de que, em última instância, o Kremlin
e o PC português apostem na cartada norte-americana; as declarações de
Álvaro Cunhal são extremamente amáveis e suspeitas quando se referem
ao imperialismo norte-americano; as de Kissinger, quando faz referência
ao imperialismo português, também o são).
Estas considerações básicas devem marcar a nossa interpretação das
“diferenças” políticas entre o estalinismo português e o francês ou o
italiano. Os três servem o Kremlin, porém, devem adaptar a sua política
às respetivas realidades nacionais. Os PC’s da França e de Itália são os
partidos reformistas mais votados num regime parlamentar relativamente
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estável. O português encontra-se numa situação premente, revolucionária,
de duplo poder, na qual é eleitoralmente minoritário. Pela via eleitoral
parlamentar, o estalinismo português não pode pressionar a burguesia
para que esta lhe permita ascender ao governo e conseguir, assim, servir a
segurança do capitalismo e fortalecer a diplomacia do Kremlin.
Quer dizer, o PC não tem grande utilidade para o plano da ala parlamentar
do MFA ligada ao MCE. Porém, devido à sua centralização e aos seus
quadros, o estalinismo português é o único que pode colaborar com o
projeto bonapartista contrarrevolucionário do MFA. É, atualmente, o único
partido capaz de controlar os sindicatos e, inclusivamente, com o tempo,
talvez seja capaz de controlar os organismos de duplo poder.
A diferente estrutura e técnica do PC, a sua herança “bolchevique”, o
seu trabalho quotidiano no movimento de massas (ainda que para uma
política reformista ou contrarrevolucionária) de criação de organizações
específicas, as células ou frações, ferreamente centralizadas, tornam-no,
indispensável ao MFA, contrariamente ao PS. O PS, com uma organização
exclusivamente eleitoral, carente de estrutura de base, de disciplina,
constituído como movimento eleitoral em vez de partido centralizado, não
é imprescindível ao MFA neste momento. É por isso que se considera o
PC, contrariamente ao PS, como membro necessário, imprescindível, de
qualquer política contrarrevolucionária nesta etapa de duplo poder.
Em princípio, podemos assinalar que esta tendência do estalinismo
para colaborar com o bonapartismo ou projetos bonapartistas não é um
fenómeno isolado ou exclusivo de Portugal. Repetiu-se noutros países
onde os PC’s eram eleitoralmente minoritários como, por exemplo, no
Peru. Porém, ainda que a sua debilidade eleitoral possa constituir a
explicação imediata para tais políticas, cremos que o fenómeno é mais
generalizado do que parece. No Uruguai, instigou permanentemente os
militares “peruanistas” a tomarem o poder mediante um golpe de estado,
e não parece casual que tenha colocado à cabeça da sua coligação eleitoral,
a Frente Ampla, o general Seregni .
Inclusivamente em países onde o estalinismo é uma verdadeira potência
eleitoral, verificou-se uma tendência para o bonapartismo. Na França do
pós-guerra, foi o defensor da reorganização do exército burguês e, num
74
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74 Designados “peruanistas” por defenderem um golpe semelhante ao impulsionado
por Juan Velasco Alvarado em 1968, no Peru.
75 Líber Seregni (1916-2004), general e político uruguaio. Em 1971 fundou a
Frente Ampla, um partido de esquerda. Após o golpe militar de 1973 foi e preso
e permaneceu preso político nos seguintes 11 anos. Em 1980, a URSS atribui-lhe o
Prémio Lenine da Paz.
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primeiro momento, apoiou decididamente De Gaulle. Na mesma altura,
em Itália, perante o referendo para decidir entre o sistema monárquico ou
a república, Togliatti pronunciou-se a favor do primeiro e só o repúdio da
base estalinista obrigou a cúpula a mudar de posição.
Mas há dois exemplos históricos muito significativos para o caso
português, porque podem mostrar o carácter permanente da política
estalinista face a situações revolucionárias. No Chile governado por
Allende , o PC advogou o ingresso dos militares no Governo e uma
política burguesa de direita, contrariamente ao que defendia o Partido
Socialista.
Na Espanha republicana, esta política de extrema-direita foi aplicada até
às últimas consequências. O PC estalinista importou para solo espanhol os
métodos policiais, contrarrevolucionários, da GPU para ajudar a implantar
o regime semi-bonapartista de Negrín, que chocou não só com as corretes
poumistas e anarquistas, como também com o PS de Largo Caballero.
Deve haver alguma interpretação marxista para esses fenómenos, uma
lei que os explique. A nossa hipótese —insistimos: hipótese, linha de
investigação, não opinião conclusiva— é que as tendências bonapartistas
dos PC’s obedecem a uma razão fundamental: fazem parte do aparato
da burocracia soviética. Este fator tem uma dupla influência. Em
primeiro lugar, os partidos comunistas não têm uma relação direta com
o proletariado e as massas do país onde atuam, mas sim com o aparato
do Kremlin, o que lhes permite —ao contrário dos partidos socialistas—
atuar com muito maior independência dos sentimentos e desejos das
grandes massas.
Em segundo lugar, o aparato de que dependem é bonapartista, é a
ditadura bonapartista da burocracia soviética, que “contagia” com a
mesma característica o conjunto dos partidos comunistas.
Os PC’s são, à sua maneira, “bonapartistas”, totalitários no grau mais
extremo. A razão da sua disciplina e política vem-lhes da burocracia,
do seu “aparato” internacional e nacional. Daí o respetivo centralismoburocrático ou “bonapartista”. Têm, por isso, a capacidade de colaborar
com o bonapartismo burguês de aparato para aparato.
Os partidos socialistas são um caso distinto. Estes só podem existir em
condições de democracia burguesa. A isso soma-se a sua maior ligação
com o movimento de massas —que os obriga a refletir de maneira mais
76

76 Refere-se a Salvador Allende, fundador do Partido Socialista chileno e Presidente
do Chile entre 1970 e 1973. A 11 de setembro de 1973, viria a ser deposto pelo
golpe militar encabeçado por General Augusto Pinochet e apoiado pelo imperialismo
americano.
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direta as suas aspirações e necessidades—, o peso menor do aparato
burocrático partidário e, a nível internacional, o facto de não fazerem parte
de nenhum grande aparato mundial como o que caracteriza a burocracia
que domina o estado operário russo, a segunda potência mundial.
Todos estes aspetos objetivos não devem fazer-nos esquecer o conteúdo
da política estalinista. O estalinismo, enquanto corrente do movimento
operário, é uma consequência do refluxo contrarrevolucionário sobre
a primeira revolução operária triunfante. Não é o mesmo que a socialdemocracia, que surge do ascenso operário na época de domínio da
burguesia, em circunstâncias de democracia burguesa altamente favoráveis.
Isto faz com que o estalinismo seja muito mais sensível na resposta, como
um todo, às necessidades de uma contrarrevolução bonapartista, do que
os partidos socialistas, muito mais atados às necessidades da sua base e,
sobretudo, às liberdades democráticas burguesas.

8.6. O Partido Socialista e a sua aliança com o PPD e Costa Gomes
Se o PC é um grande aliado do MFA no seu projeto contrarrevolucionário
bonapartista, o PS é o grande aliado do PPD e de Costa Gomes no
igualmente contrarrevolucionário projeto semiparlamentar. Segundo Lívio
Maitan, “(...) grande parte, talvez a maioria, da classe operária viu no PS o
instrumento da sua luta. Isto pode ver-se —corretamente— como resultado
da experiência insuficiente dos operários portugueses com o reformismo
social-democrata e de uma falta de clareza acerca dos papéis que jogam
atualmente as diferentes formações [políticas] do movimento operário. Mas,
ao mesmo tempo, é preciso compreender que o PS conseguiu tirar vantagem
do repúdio de setores do proletariado pelos métodos burocráticos do PCP,
pela sua aberta oposição a uma série de lutas e pela sua conquista de postos
dirigentes nos sindicatos através de manobras de cúpula. Além disso, o PS
beneficiou da reivindicação geral de direito de expressão democrática que,
no fim de contas, é natural numa classe operária que vem de quase meio
século de ditadura. Seguramente, pelo menos alguns estratos do proletariado
não aceitaram favoravelmente o famoso pacto que o MFA impôs (...), que na
prática converteu a Assembleia Constituinte em letra-morta”. (Lívio Maitan,
“MFA ou Democracia Operária Revolucionária?”, Cadernos de Revista de
América nº 1)
Enquanto explicação da forma como o PS se tornou a corrente maioritária
—sem sombra de dúvida— do movimento operário, esta é uma explicação
correta. Porém, não esgota a análise do PS, já que não tem em conta a sua
direção nem o seu programa.
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Horowitz, por seu lado, comete outros erros: o primeiro é que em todo o
seu artigo refere-se uma só vez a este partido, apesar de este ser o partido
maioritário na classe operária. O segundo é que, tal como Maitan, não
denuncia o PS como agente do imperialismo europeu. Isto é surpreendente,
considerando que este carácter é descaradamente proclamado pelo
seu dirigente máximo. “O meu partido —diz Mário Soares no Le Monde
Diplomatique citado— é democrático. É o maior partido português. Não
nego que tinha um projeto de democracia parlamentar e reformista que teria
permitido evitar os grandes transtornos com a ligação de Portugal à Europa
do Mercado Comum”. O terceiro erro de Horowitz ressalta quando diz que
“a política do Partido Comunista pode conduzir a classe operária portuguesa
a uma terrível tragédia, porque pode desarmar os operários perante o perigo
futuro de um grande ataque violento e opressivo da classe dominante”
(negrito nosso). E o Partido Socialista não tem nenhuma responsabilidade no
“desarme dos operários” frente à “classe dominante”, sendo como é o partido
maioritário? Não denunciar a política do PS, não marcar a fogo a sua “divisão
de tarefas” com o PC no “desarme dos operários” é, inconscientemente, fazer
o jogo do reformismo. No afã justificado de defender os direitos democráticos
do PS dos ataques do MFA-PC, alguns sublinham o seu carácter de partido
maioritário. Porém, quando chega o momento de dividir responsabilidades
pelo desarme da revolução, este carácter maioritário parece esfumar-se. No
entanto, o PS foi aliado permanente do MFA-PC na luta contra a revolução
operária. Não é por casualidade que continua intimamente ligado a Costa
Gomes, assinou o “pacto” antidemocrático e se opõe às nacionalizações e
ocupações de fábricas.
Resumindo, há uma aguda contradição dentro do PS, que se agrava pelo
facto de, com exceção dos seus quadros de direção, educados pela socialdemocracia europeia, se tratar de um partido novo, em construção, sem
grandes quadros. É mais um movimento do que um partido solidamente
estruturado. A sua forte rivalidade com o MFA e com o PC provém do
seu duplo carácter: é uma expressão ambígua, pouco clara, de sentimentos
altamente positivos do movimento operário e de massas pela conquista
e defesa das liberdades democráticas; e, a mesmo tempo, a correia de
transmissão do imperialismo europeu (seria necessário estudar se este
último aspeto não se vê reforçado por certas simpatias para com o MCE por
parte do grande setor popular que beneficia do dinheiro remetido pelos
trabalhadores emigrados em alguns países que o integram).

116

Revolução e contrarrevolução em Portugal

IX. O MFA-PC CONTRA-ATACA O MOVIMENTO DE
MASSAS E A REVOLUÇÃO COLONIAL
9.1. As debilidades do ascenso revolucionário facilitam as
manobras contrarrevolucionárias do MFA
A revolução operária, fruto de um fabuloso impulso pela base do
movimento operário e de massas, apresenta trágicas debilidades no
que diz respeito à organização e direção política. A primeira delas
é a atomização e debilidade do duplo poder. As comissões de base,
operárias, de moradores e de soldados, as ocupações de fábricas,
as assembleias de soldados, conservam ainda, plenamente, o seu
carácter espontâneo, molecular, descentralizado. Não existem em
Portugal os sovietes, nem sequer outro organismo central de poder
operário que, ainda que não corresponda à estrutura dos sovietes
russos, sirva para centralizar os órgãos existentes de duplo poder.
Esta situação, que teve a sua faceta positiva no facto de ter convertido
as comissões de base em organismos que escapavam ao controle dos
partidos reformistas, precisamente, por não estarem integrados numa
organização centralizada, mostra agora cada vez mais a sua faceta
negativa. Quanto mais se coloca na ordem do dia a necessidade da
tomada do poder pelo proletariado, mais salta aos olhos a inexistência
de uma instituição do movimento operário e de massas que se
organize, seja reconhecida por este e se encontre em condições de
assumir o Governo do país.
É muito perigoso enganarmo-nos a este respeito. A manifestação
de fevereiro das comissões de trabalhadores foi muito menos numerosa
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do que a da Intersindical. Isto demonstra a debilidade atual do duplo
poder. São poderosos embriões e nada mais. Falta-lhe muito para ser
a organização revolucionária das massas portuguesas. É, de momento,
somente a organização dos setores mais avançados. Devido à confusão
do movimento operário e à criminosa política da extrema-esquerda, este
carácter agudiza-se.
A segunda debilidade fundamental, causa e ao mesmo tempo produto
da primeira, é a divisão entre os partidos operários. O enfrentamento
entre as direções pequeno-burguesas, burocráticas, dos dois grandes
partidos reformistas (a que deve somar-se o papel do terceiro elemento
deste enfrentamento: os grupos de extrema-esquerda maoista igualmente
pequeno-burgueses), impediu a estruturação de organismos de frente
única revolucionária do movimento operário. Cada uma destas três
correntes pretende crescer no setor onde vê maiores possibilidades de
impor a sua influência: os socialistas, no plano parlamentar, os estalinistas
no sindical, os maoistas no das comissões de trabalhadores. E combatem,
por todos os meios, os organismos onde são débeis. Assim, os socialistas e
os maoistas atacam a Intersindical, os estalinistas a Assembleia Constituinte
e os socialistas e os estalinistas as comissões de trabalhadores, as greves e
as ocupações de fábricas.
Em relação aos embriões de duplo poder, às comissões de trabalhadores
e aos comités de soldados, a política do maoismo e do ultraesquerdismo
é nefasta. Repetem a não menos nefasta política do anarcossindicalismo
espanhol, mas sem a sua generosidade, influência e lados positivos. A
política ultraesquerdista destas seitas, desgraçadamente influente nos
organismos de base, está a transformá-los em apenas mais uma tendência
do movimento operário —a sectária e ultraesquerdista— e não no que
deveriam ser: a organização de massas por excelência. É assim que
usam os organismos que controlam no apoio à sua política sectária e
ultraesquerdista, sem levar em conta as necessidades do movimento
de massas. Ao atuarem assim, marginalizam estes organismos da vida
política do país, quando deveriam ser o seu eixo. Tornam possível serem
os “idiotas úteis” do governo, a sua melhor ferramenta de propaganda
para enganar e dividir as massas. Os setores que a extrema-esquerda
influencia apregoam a revolução socialista, esquecendo-se de um detalhe:
contra quem fazer essa revolução socialista. A maior confusão existente
é em relação ao “quem”. Para uns, é a direita do MFA. Para outros, é
o imperialismo. Para outros, ainda, são as empresas capitalistas e, por
isso, defendem o controle operário das mesmas. Todos se esquecem de
assinalar consequentemente que o principal inimigo, aquele com o qual a
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revolução tem de se enfrentar, é o governo do MFA e que toda a corrente
operária ou popular que choca com o governo é relativamente progressiva
e é preciso tratar de a incorporar, para assim unificar e ampliar a órbita dos
organismos de base. Para isso, porém, estes devem ser os organizadores
das massas contra o governo do MFA.
Não existem, deste modo, organismos de classe —nem fração parlamentar
operária, nem sovietes, nem sindicatos— que sejam verdadeiros organismos
de frente única revolucionária dos trabalhadores. A divisão nas fileiras
do movimento operário, por responsabilidade das direções pequenoburguesas é, pois, a segunda debilidade da revolução portuguesa.
A terceira debilidade é a falta de um partido marxista revolucionário
com influência de massas. A sua inexistência impede que os trabalhadores
façam a experiência plena com as suas direções reformistas e com o
Governo. Não há quem denuncie as manobras contrarrevolucionárias do
MFA; quem explique a necessidade da tomada do poder; que, ao mesmo
tempo, defenda as comissões de base e defenda a sua centralização;
defenda a Intersindical e a sua democratização; defenda a Assembleia
Constituinte e as liberdades democráticas e defenda a plena soberania da
primeira e o alargamento das últimas; defenda as ocupações e o controle
operário. Existe o trotskismo, porém, ainda não é ouvido por amplos
setores do movimento de massas e nem começa a ser visto ainda como
uma direção alternativa.
Estas três debilidades fundamentais combinam-se para impedir que
um processo cujas condições objetivas estão mais do que maduras,
desemboque no que seria o seu desenlace lógico e necessário: a tomada
do poder pela classe operária. E facilitam, neste momento, as manobras
bonapartistas do MFA-PC de utilizar alguns setores ou organizações de
massas contra outros para se consolidar como árbitro e fortificar o seu
governo.

9.2. O ataque ao movimento operário e aos embriões de duplo
poder. A batalha da produção.
Um primeiro setor sobre o qual a contrarrevolução contra-atacou é o da
organização sindical e do direito de greve. Foi assim que ela começou a
controlar, desde o início, os primeiros organismos nascidos do ascenso:
os sindicatos por indústria e a Intersindical. Foi assim que, a 30 de abril,
o Governo informou que “pela próxima lei sindical não haverá eleições
nos sindicatos que tenham direções eleitas depois de 25 de abril de
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1974” . Os sindicatos de indústria ficavam assim nas mãos do estalinismo
contrarrevolucionário, pondo fim a todas as tentativas de os democratizar
e de os transformar em sindicatos revolucionários e, inclusivamente,
impedindo que os socialistas e os maoistas pudessem competir pela sua
direção. Paralelamente, a lei antigreve tentou liquidar a grande conquista que
a recuperação do direito de greve representou para o movimento operário,
após 50 anos de ilegalidade. O estalinismo, por sua vez, agradecendo o favor
de o Governo o manter como direção perpétua da Intersindical, coincidiu
com este em declarar a “batalha da produção” como principal tarefa dos
trabalhadores portugueses. MFA e PC unidos trataram, dessa maneira,
de conseguir um sólido sustento económico para o Portugal capitalista,
recorrendo a uma maior exploração dos trabalhadores. Parte desse plano
foi a campanha pela “austeridade”. No seu conjunto, são as bases para um
plano mil por cento burguês, ao qual a classe operária não opõe o seu
próprio plano económico, e cujo objetivo é fortalecer o débil imperialismo
português face à MCE. “Ainda que os projetos económicos defendidos pelo
PS e pelo PPD —esta seria, segundo o Le Monde Diplomatique já citado,
a opinião de altos personagens do Governo— possam, eventualmente,
aumentar o crescimento com a ajuda massiva de capitais estrangeiros,
corresponderiam a um modelo de consumo, que não seria conveniente
para um Portugal desejoso de reduzir as desigualdades sociais”. Embora
seja verdade que, depois do 11 de março, a lei antigreve e a “batalha da
produção” não tiveram maiores consequências, pendem como uma espada
de Dâmocles sobre a cabeça do proletariado.
Outra conquista que a contrarrevolução pretende liquidar são os
elementos de duplo poder desenvolvidos dentro do exército. Mas aqui, o
MFA atua sem intermediários. Na sua assembleia de 7 de abril emitiu uma
declaração pública que apresenta claramente os seus objetivos: “reforçar
a vontade e a disciplina revolucionária”, quer dizer, eliminar todos os
elementos de controle dos soldados e sargentos sobre a oficialidade.
Se bem que o neutralizar dos comités de soldados e marinheiros seja,
juntamente com a batalha da produção, o seu objetivo prioritário, o MFA
atua aqui com extremo tato e cautela. O seu objetivo é controlar e liquidar
os comités de soldados, isto é, arrancá-los ao controle direto da base,
77

77 Referência à Lei Sindical de 30 abril de 1975. A Lei reconhece a Intersindical como
a confederação geral dos sindicados e a sua adenda - a Lei das associações sindicais estabelece a obrigatoriedade de eleições para as direções sindicais constituídas até à
data da Lei. Isenta, porém, desta obrigatoriedade as direções sindicais eleitas depois
de 25 de abril de 1974. Dada a influência do PCP na maioria dos sindicatos, esta
disposição significava na prática legalizar o controlo do estalinismo nos sindicatos.
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para tornar a impor a disciplina. Para o conseguir, apelou à manobra
demagógica de incorporar alguns sargentos e soldados na Assembleia do
MFA, logicamente em minoria. Outra manobra foi impulsionar comités
sob a disciplina da oficialidade. Neste terreno, está plenamente na etapa
das concessões. Afinal de contas, é muito difícil reprimir gente armada.
Porém, o terreno das relações de produção, no qual ocorreram as
ocupações de fábricas e as comissões operárias, é precisamente onde
fica mais bem demonstrada esta nova política contrarrevolucionária,
posto que estas são os avanços mais importantes do atual processo
revolucionário português. O MFA e o estalinismo estão a transformar —
ou a tentar transformar— as ocupações e comissões de trabalhadores, de
carácter profundamente anticapitalista e revolucionário, no seu oposto
pró-capitalista e contrarrevolucionário, nacionalizando as empresas
e nomeando administradores do estado burguês para as dirigir. O
movimento operário em ascenso expropriou de facto as empresas ao
ocupá-las, e administrou-as através das comissões de trabalhadores; o
MFA-PC, aceitando o facto progressivo de expropriar o setor afetado
da burguesia, expropriou por sua vez os operários, tirando-lhes o que
já estava nas suas mãos e impondo os seus administradores burgueses.
O primeiro aspeto do plano começou pelas nacionalizações. A 14 de
março, nacionalizaram-se os bancos ocupados pelos seus empregados;
a 15, as companhias de seguros; a 15 de abril, as indústrias do aço,
eletricidade, petroquímicas e petróleo e os transportes; a 7 de maio,
anunciou-se que se está a pensar intervir na indústria farmacêutica. O
facto de a maior parte das empresas que se nacionalizaram estarem já
ocupadas pelos operários demonstra a manobra do governo do MFA:
aceitar um facto consumado —que os patrões já não eram proprietários
reais das empresas ocupadas—, e tirá-las do controle direto da classe
operária, passando-as para as mãos do estado burguês. De qualquer
modo, as nacionalizações foram um reconhecimento indireto do carácter
operário da revolução em curso, posto que apontam para um estado
operário que expropria a classe capitalista. Porém, em si mesmas, não
têm um carácter socialista - muito pelo contrário - a partir do momento
em que é o estado burguês, e não o estado operário, a controlar as
empresas nacionalizadas. Em suma, levam ao capitalismo de Estado, ou
a uma aproximação a ele.
Ao mesmo tempo que expropriava as empresas ocupadas aos
trabalhadores, o Governo também expropriava o controle sobre as
mesmas às comissões de trabalhadores (tarefa que se viu facilitada pelo
facto de as comissões de trabalhadores não estarem centralizadas e pela
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influência nelas exercida pelo maoismo com a sua ideologia populista). O
Le Monde Diplomatique descreve, assim, a atuação do MFA e avalia a sua
possível finalidade:
“Quando a iniciativa popular ou a ação dos trabalhadores desencadeia
conflitos com os patrões, o MFA encarrega uma comissão composta
de tecnocratas por ele designados e delegados dos trabalhadores para
reestruturar o funcionamento da empresa. Em caso de abandono patronal
ou de má gestão, os trabalhadores tomam nas suas mãos a produção ou
reclamam a nacionalização. (...) Só o futuro permitirá saber se este duplo
poder, que permite atualmente ao MFA apoiar a sua ação sobre uma nova
força ‘apartidária’, frente à estratégia eleitoralista dos partidos de esquerda,
não será canalizado e neutralizado em proveito exclusivo do MFA, isto é,
de um novo Estado”.
Estes funcionários do MFA, ocupando os seus novos postos de gerentes
e trabalhando em contacto direto com direções operárias inexperientes,
maoistas ou ultraesquerdistas, facilitam a manobra de as incorporar de
facto, ante a falta de uma clara perspetiva classista de poder, no aparelho
das indústrias nacionalizadas do poder burguês.
Juntamente com este método de ir expropriando o movimento operário,
setor por setor, as empresas ocupadas e as próprias comissões de
trabalhadores, a contrarrevolução planeia uma manobra mais ampla, de
mais alto voo. Já desde princípios do ano, o MFA e a burguesia advertiram
que o duplo poder estava a generalizar-se, e depararam-se com um grave
problema. Os partidos operários continuavam a ser-lhes muito úteis para
castrar o movimento operário e de massas, mas já não bastavam. O Partido
Socialista serve-lhes se há eleições e parlamentos; o estalinismo é-lhes
útil no terreno sindical, porém, não tanto no dos comités de base. Que
fazer? Foi então que começou a levar a cabo uma manobra demagógica
de alto nível, para a qual se serve dos “idiotas úteis” da extrema-esquerda,
especialmente os maoistas. Nas forças armadas —já o vimos— incorporamse sargentos e soldados em minoria no MFA, autoriza-se a formação de
comités e submetem-nos aos oficiais, como concessão apaziguadora.
(E aqui está o toque engenhoso da burguesia portuguesa e o papel da
extrema-esquerda no movimento operário e de massas). Trata-se de
fundar e institucionalizar “Assembleias Populares” controladas pelo MFAPC. Estas Assembleias Populares têm o objetivo de obrigar as comissões
de trabalhadores, de moradores e de soldados a disciplinarem-se a elas
e, por essa via, ao MFA-PC, que assim poderia controlá-las muito melhor.
Repete-se, assim, a experiência espanhola, na qual se constituíram comités
ou juntas feitas pelos partidos para controlar os verdadeiros comités.
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Daí que se comecem a ouvir frases que querem fazer soar a poder
“soviético”. Começa-se a falar de superar os partidos operários, aceitando o
facto consumado de que os comités já os superaram e às suas políticas. Falase de legalizar e institucionalizar os comités de trabalhadores e incorporá-los
no Governo através das Assembleias Populares em que se integrariam. Falase de “democracia direta”. Os pequeno-burgueses contrarrevolucionários do
MFA e do PC não se irritam demasiado quando a imprensa mundial começa
a mencionar a palavra “sovietes” ou “novo Estado”.
Não é a primeira vez que a burguesia tenta a tática de institucionalizar
os órgãos do poder operário. No Estado alemão do primeiro pós-guerra, os
sovietes foram incorporados na Constituição. Se a manobra das Assembleias
tivesse êxito, os comités passariam de órgão de poder operário a instituição
do poder burguês. Porém, como todas as manobras baseadas em demagogia,
em concessões, tem um lado muito afiado e perigoso para a burguesia numa
situação revolucionária como a que Portugal atravessa: se incentivar o processo
dos comités de base, pode funcionar como catalisador da centralização e de
um maior alargamento dos mesmos. Não esqueçamos que o primeiro soviete
surgiu, em 1905, por iniciativa negociadora do Czar de toda a Rússia.
Além disso, tem outro objetivo bonapartista: conseguir um certo apoio de
massas para o seu ataque às liberdades democráticas e ao Partido Socialista,
amplamente maioritário nas eleições.
Pode realizar essa manobra audaz sem correr maiores perigos devido à
atomização do movimento de massas em vários partidos operários, infinitas
comissões de trabalhadores, de moradores e de soldados, que lhe permite
governar apoiando-se nuns contra os outros.

9.3. O ataque às conquistas democráticas
Outro terreno fundamental no qual a contrarrevolução contra-ataca por
intermédio do bloco bonapartista MFA-PC é o das grandes conquistas
democráticas obtidas pelo movimento operário e de massas a partir
de 25 de Abril. Como exemplo, basta referir o controle dos meios de
informação de massas pelo aparato do PC e a criação do COPCON
(Comando Operacional do Continente), com o objetivo de substituir, na
tarefa repressiva, a polícia política do salazarismo - praticamente destruída.
Este ataque às liberdades democráticas tem a sua maior expressão na
subjugação da máxima conquista democrática das massas: a Assembleia
Constituinte. Foi esse o objetivo do famoso “Pacto” que o MFA obrigou os
partidos políticos a subscreverem. Assinado a 13 de abril, consiste num
compromisso dos partidos de deixarem o Governo nas mãos do MFA
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e do Conselho da Revolução durante cinco anos, comprometendo-se a,
nesse período, não invadirem a dita prerrogativa militar. O seu objetivo
é conseguir um governo estável, sem nenhuma garantia democráticoburguesa para o movimento operário e de massas; é um seguro burguês
contra qualquer possibilidade de o regime parlamentar poder ser utilizado
pelo proletariado. No imediato, é uma concessão ao PC pelos serviços
prestados e, tendo em conta, a sua debilidade eleitoral. Esta foi a engenhosa
fórmula que os contrarrevolucionários do MFA-PC encontraram para
expropriarem o movimento de massas da sua maior conquista democrática.
Embora realizadas neste contexto, os resultados das eleições foram, porém,
altamente significativos. Primeiro, porque o facto de os votos somados
dos partidos operários alcançarem quase metade do eleitorado, indicou
a profundidade e a magnitude do ascenso que Portugal está a viver. Em
segundo lugar, saltou à vista a tremenda influência do PS sobre o povo, em
geral, e também sobre a classe operária, posto que triunfou amplamente nos
bairros proletários. Contraditoriamente, pôs a nu a sua falta de estruturação
entre os trabalhadores, na medida em que essa influência não se refletiu
nos sindicatos e nas comissões de base. Em terceiro lugar, marcou a perda
de prestígio que está a acarretar ao PC a sua política de estreita colaboração
e claudicação face ao governo burguês. Finalmente, assinalou a profunda
consciência antitotalitária dos trabalhadores portugueses que, ao mesmo
tempo que votaram no partido que formalmente mais defende as liberdades
públicas e desprezaram o que as ataca em cumplicidade com o MFA, não
atenderam os apelos ao voto em branco formulado diretamente por este
último. Evidentemente, com muito bom instinto de classe, os trabalhadores
e setores da classe média sentem um sadio temor perante as medidas
totalitárias e querem ampliar as liberdades democráticas.
Uma terceira linha do ataque às liberdades democráticas é a que diz
diretamente respeito ao movimento operário. Aqui, o bloco bonapartista
MFA-PC chegou ao ponto de impedir o PS de se expressar através do
República , numa medida antidemocrática desaforada, dado que não se
trata de um partido fascista, mas sim do partido operário maioritário. A
ilegalização do maoismo faz parte também destes atentados à democracia
operária.
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78 Jornal diário fundado em 1911. Era considerado um jornal de oposição ao Estado
Novo. Em 1971 Raul Rego, membro do Partido Socialista, torna-se diretor do jornal.
Nomes como Mário Soares, Vasco Gama e outros membros do Partido Socialista são
colaboradores regulares. Durante o PREC o jornal era tido como órgão oficial do PS.
A 19 de Maio de 1975, Raul Rego é afastado da direção do jornal pelos trabalhadores,
acusado de ter tornado o jornal no órgão oficioso do PS. Este era um dos poucos
órgãos de informação não dominado pelo MFA-PC.
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O campo das liberdades democráticas é um novo campo de luta entre a
revolução e a contrarrevolução, aberto depois de 11 de março. Às medidas
já tomadas seguir-se-ão outras, já que o percurso contrarrevolucionário
do MFA-PC continuará a sua marcha inexorável enquanto o movimento
operário e de massas não o derrotar.
No império, o MFA-PC continua com a ocupação militar de Angola, numa
manobra neocolonial de utilização dos choques entre os movimentos
guerrilheiros para continuar a dominar a ex-colónia. É a outra face da
política antidemocrática interna.
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X. POR UMA POLÍTICA LENINISTA-TROTSKISTA
CONSEQUENTE
10.1. O reformismo do PS e a demagogia das Assembleias Populares
não devem ocultar o facto de que o MFA-PC é o principal inimigo
Duas das manobras do MFA-PC para desviar a atenção do seu plano
contrarrevolucionário tiveram impacto sobre setores da esquerda e,
inclusivamente, do nosso movimento. Por um lado, ocultam o seu plano
contrarrevolucionário contra o movimento operário e colonial, os soldados,
o PS e os maoistas, denunciando os aspetos contrarrevolucionários do
PS. Desta forma, podem combater melhor as tendências democráticas
altamente positivas dos operários que votam pelo socialismo e, assim,
dividir as massas em torno de falsas opções.
Por outro lado, esforçam-se por demonstrar que, ao organizarem
“Assembleias Populares”, estão a favor do desenvolvimento de uma
espécie de “ditadura do proletariado ou do povo”, de um governo direto
dos trabalhadores.
O carácter contrarrevolucionário histórico do PS não deve servir
para nos distanciar da realidade presente, como acontece com muitos
companheiros. Fazendo eco da demagogia contrarrevolucionária do
MFA que —com razão— acusa o PS de servir o imperialismo, de estar
contra a democracia direta do movimento operário e dos soldados e de
ter constituído um bloco com o PPD, muitas correntes que se reclamam
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do trotskismo e do movimento operário consideram que o maior perigo
que atualmente ameaça o movimento operário português é a ideologia
e a política reformista pró-imperialista do PS e a sua aliança com o PPD.
Alguns não o dizem tão claramente, porém, ao dedicarem-se a atacar
mais o PS do que o PC, partem do mesmo erro. Reconhecemos que o
PS, de braço dado com os católicos e o PPD, ajuda tanto ou ainda mais a
provocar esta confusão do que a demagogia do MFA.
Antes de mais, é preciso sublinhar que o MFA-PC está tão a favor do
imperialismo e contra a democracia direta como o PS. A única coisa que
muda são os métodos e a demagogia para ocultar os seus propósitos.
Os diferentes métodos para alcançar os mesmos objetivos
contrarrevolucionários são, precisamente, o que faz do MFA-PC o principal
e imediato inimigo do movimento operário e colonial, passando o PS para
um segundo plano. E é assim porque o plano do MFA-PC é bonapartista, de
supressão total das liberdades democráticas e operárias. O PS tem a posição
contrária: defesa da democracia burguesa e das suas liberdades, contra o
MFA-PC e contra os órgãos de poder da revolução operária.
Esta última questão é fundamental. Neste momento, o PS e a sua política
de defesa das liberdades democráticas e do Parlamento coincidem, num
aspeto limitado, com as necessidade do movimento operário e de massas e
ajudam a enfrentar o plano bonapartista do MFA-PC. Insistimos na expressão
“limitado”, já que a necessidade mais imperiosa é a de desenvolver os órgãos
de poder operário, a revolução operária, e não defender a democracia
burguesa. Porém, a defesa dos direitos do Partido Socialista não é só a defesa
da democracia burguesa, mas também da democracia operária. E perante
a tentativa bonapartista do MFA-PC, até a defesa da democracia burguesa
é progressiva. Não vemos uma contradição entre a defesa das liberdades
democráticas e dos direitos do PS e o desenvolvimento dos órgãos de poder
operário; pelo contrário, é uma combinação revolucionária, explosiva e
indispensável. É que sem ganhar os operários socialistas e neutralizar ou
ganhar também a classe média urbana e rural que vota PS, não poderá
haver revolução das comissões operárias e comités de soldados em Portugal.
Abandonar o programa democrático burguês, não defender o diário
República, tem o mesmo significado que se os bolcheviques não tivessem
lutado durante todo o ano de 1917 pela Assembleia Constituinte, o que teria
implicado que os sovietes não tomassem o poder.
Esta discussão sobre quem joga o papel mais reacionário neste momento
em Portugal vê-se obscurecida pela formação de “Assembleias Populares”
por parte do MFA. Muitos consideram, quem sabe se com razão, que é o
começo de uma organização soviética. Visto à distância, parece-nos precoce
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essa caracterização. Mesmo se concretizasse a melhor possibilidade (que estas
Assembleias Populares se transformassem em sovietes), isso não mudaria
nada do que temos vindo a dizer. A polícia Czarista e o Czar não mudaram o
seu carácter contrarrevolucionário pelo facto de, no início, terem encorajado
o primeiro soviete como uma manobra que julgavam vir a debilitar o
movimento revolucionário ilegal. Tão-pouco o imperialismo francês mudou
a sua natureza por, na Argélia, ter estimulado organizações comunais árabes
que acreditava poderem contrapor-se à guerrilha nacionalista. Porém, tanto
na Rússia como na Argélia, os revolucionários deram a volta à manobra
contrarrevolucionária. Apoiando-se no facto de as massas darem um conteúdo
revolucionário a essas formas organizativas, acompanhando essas massas e
impulsionando a fundo esse conteúdo, os revolucionários converteram a
manobra num boomerang contra os governos contrarrevolucionários.
Todas estas circunstâncias nos fazem dizer que o perigo do momento
atual para a revolução portuguesa é o governo do MFA e o seu projeto
bonapartista. Infelizmente, não encontrámos noutros camaradas a mesma
imprescindível clareza.
Lívio Maitan fala-nos, em “MFA ou democracia revolucionária”, de
“inevitáveis tentativas de golpe”. Isso é uma ambiguidade. O que quer
dizer “inevitáveis tentativas de golpe”? Será um golpe tipo Spínola ou um
“Maio catalão” do MFA-PC? Quem está em condições de dar um golpe,
hoje em dia, em Portugal? O camarada Maitan deveria especificar melhor
qual é o verdadeiro perigo, imediato, concreto, atual para os trabalhadores
portugueses.
Horowitz, por seu lado, denuncia o MFA-PC. Mas diz-nos, porém, que
o maior pecado do PC é desarmar as massas frente à reação, e compara
a situação portuguesa com a do Chile antes de Pinochet . Cremos que é
um erro. O Pinochet português, Spínola, já foi derrotado. Não há forças,
neste momento, para tentar outro golpe. E o maior pecado do PC não é
desarmar as massas frente ao perigo —de momento inexistente— de um
golpe de estado da burguesia portuguesa, mas sim ser o executor direto,
juntamente com o MFA, de um plano bonapartista contrarrevolucionário. O
perigo imediato para a classe operária não é o golpe de Spínola-Pinochet,
que afogaria em sangue os trabalhadores e o próprio PC, mas sim a ofensiva
bonapartista do MFA-PC que, de comum acordo, tentarão, mais cedo ou mais
tarde, reprimir os trabalhadores.
79

79 O general Augusto Pinochet liderou o golpe militar no Chile em 11 de setembro
de 1973. Logo após o golpe, Augusto Pinochet foi nomeado Presidente do país
e, durante mais de uma década, impôs um governo ditatorial que fez da ditadura
chilena uma das mais sangrentas em toda a América do Sul.
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Recordemos o exemplo histórico que já demos: o MFA está a passar da
etapa demagógica do período de Largo Caballero para a etapa Negrin-Stalin,
ainda que sintetizando ambas.
Nunca se revelou ser tão imprescindível como agora, a necessidade de
uma análise teórica acertada para se poder ter uma política correta. Partir
de uma caracterização exata da natureza do atual regime português,
é a única forma de alcançar uma política marxista revolucionária em
Portugal.
Os que sustentam que o principal inimigo é o Partido Socialista e
silenciam o papel do MFA-PC, impressionados pela sua demagogia e
pela formação das Assembleias Populares, só poderiam defender a sua
política se caracterizassem o atual governo português como um governo
bonapartista “sui generis” de “esquerda” de um país semicolonial, ou
como um governo operário e camponês ou, simplesmente, como um
governo democrático-burguês ou bonapartista assediado por um perigo
maior: o fascismo. Neste caso, o PS ter-se-ia convertido na organização
da pequena burguesia ultrarreacionária e desesperada que, acicatada
pelo capital financeiro, se lançou à guerra civil contra o movimento
operário, popular e democrático. Se assim fosse, assistiríamos a um
verdadeiro milagre sociológico-político, que exigiria rever a herança
teórica do leninismo-trotskismo, já que, pela primeira vez na história, se
teria tornado realidade a fábula estalinista do “social-fascismo”.
A posição sustentada por outros companheiros de defender apenas a
democracia burguesa ou operária, parte, consciente ou inconscientemente,
de outras premissas teóricas: a saber, que o regime atual é exclusivamente
bonapartista e que, por conseguinte, não estamos frente a uma revolução
operária com importantes embriões de duplo poder em fábricas e quartéis;
que o movimento operário se encontra em retrocesso e que, por essa
razão, a única linha possível seria uma política defensiva das liberdades
democrático-burguesas ante a ofensiva bonapartista do atual governo.
Finalmente, da definição de kerenskismo que sustentámos surge uma
política diametralmente distinta das duas anteriores: desenvolvimento
da revolução operária em curso para que tome o poder derrotando o
governo contrarrevolucionário do MFA-PC, que nos quer fazer retroceder
a um regime bonapartista; e para isso, desenvolvimento e centralização
de todos os embriões de duplo poder, defesa e desenvolvimento de
todas as conquistas, incluindo as democráticas operárias e burguesas,
para assim ganhar todos os trabalhadores para os órgãos de poder da
classe operária.

130

Revolução e contrarrevolução em Portugal

10.2. Nem programa mínimo democrático, nem programa
máximo exclusivamente pelo poder e democracia operária. Por
um programa de transição, para que as comissões operárias e os
comités de soldados tomem o poder
Já vimos que as massas portuguesas enfrentam três perigos: o plano
bonapartista contrarrevolucionário do MFA-PC, o plano democráticoburguês parlamentarista do PS e dos seus aliados da burguesia
imperialista portuguesa e o estrangulamento económico provocado pela
sabotagem imperialista. Destes três perigos, o mais imediato é o projeto
antidemocrático, bonapartista do MFA e do PC, visto que são eles que
estão no Governo e não há perigo imediato de um novo golpe de estado
bonapartista nem de surgimento de um movimento fascista de massas.
Esta faceta da situação atual não nos deve fazer perder de vista o
conjunto, caracterizado como um regime kerenskista com poderosos
embriões de duplo poder, os quais, infelizmente, só mobilizam um
setor minoritário do movimento de massas. A existência deste regime,
como já assinalámos, significa que a situação está madura ou vai
amadurecendo para a revolução operária ou para o regresso a um regime
contrarrevolucionário, seja ele parlamentarista ou bonapartista (com o
tempo, pode até ser fascista).
Na presente situação, enfrentam-se dois polos: a contrarrevolução
bonapartista do MFA-PC contra os embriões de duplo poder e qualquer
expressão do movimento de massas relativamente independente do
governo: sindicatos não estalinistas, partidos Socialista, maoistas, etc.
Há companheiros que, esquematicamente, levam em consideração
apenas um dos elementos da realidade: uns veem exclusivamente
a ofensiva do bloco bonapartista MFA-PC; outros ignoram o carácter
contrarrevolucionário do governo e principal inimigo da revolução
e só consideram o duplo poder, esquecendo-se dos outros setores
do movimento de massas, o maioritário Partido Socialista, as massas
angolanas, os operários e soldados que não estão nos comités e que são
a ampla maioria. Desta forma, têm-se esboçado posições antagónicas no
nosso movimento, todas elas unilaterais.
Alguns camaradas insinuam uma posição correta, mas parcial, insuficiente:
a defesa das liberdades democráticas burguesas e operárias e da revolução
colonial, ambas atacadas pela reação MFA-PC. A partir daí, levantam
essencialmente um programa mínimo democrático e de retirada das
tropas de Angola para a atual etapa da revolução portuguesa, sem ligarem
estas tarefas democráticas defensivas aos embriões de poder operário:
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as comissões de trabalhadores e os comités de soldados. Parece que o
governo português é um governo democrático-burguês ou bonapartista
de uma situação burguesa normal que começou a atacar as liberdades
democráticas e operárias num típico rumo reacionário bonapartista. De
facto, nega-se o carácter socialista da revolução, reduzindo-a a uma
revolução democrática.
Este erro de isolar a defesa das liberdades democráticas e da revolução
colonial dos embriões de duplo poder e dos outros graves problemas
que as massas portuguesas enfrentam tem o seu oposto na posição de
outros companheiros. Para Lívio Maitan, o eixo central de uma estratégia
revolucionária é “estabelecer e estender” os “órgãos de democracia
proletária” para combater o “inevitável golpe” e “as manobras do
capitalismo local e internacional”. “Ao mesmo tempo, os revolucionários
devem lutar pela obtenção de todas as reivindicações democráticas das
mais amplas massas”, o que “significa” a luta pela “democracia sindical”.
(“MFA ou democracia revolucionária?”)
Como vemos, Maitan dá aos “órgãos de democracia proletária” um
objetivo relativamente remoto e profundamente pessimista, defensivo:
combater o “inevitável golpe”. Porém, há uma forma de impedir a
realização do golpe ou, se ele ocorrer, de o derrotar imediatamente: que
os “órgãos de democracia proletária” tomem o poder. Por que não o
disse? Por que não assinala que esses órgãos estão destinados a tomar o
poder ou, caso contrário, a desaparecer, já que são incompatíveis com a
existência do regime capitalista? Por que não os define como organizações
para a ofensiva revolucionária que, ainda que taticamente possam cumprir
tarefas defensivas, não perdem por isso o seu carácter de organizações
para a revolução socialista?
Mas há outros problemas imediatos que as massas enfrentam, de carácter
urgentíssimo, que a estratégia do camarada Maitan não contempla,
principalmente o plano contrarrevolucionário antidemocrático do MFAPC. Os “órgãos” devem combatê-los ou não? Não se trata, como disse
Maitan, de não “reforçar a autoridade e órgãos do MFA”, como se fosse
uma competição entre organizações de massas. Trata-se de algo mais
concreto e decisivo: enfrentar e esmagar a “autoridade e órgãos do MFA”
a partir dos “órgãos de democracia operária”, combater e denunciar os
seus planos e preparar, através da luta e da propaganda, o inevitável
enfrentamento físico com o governo. E mais: a crise económica e o
desemprego, que se agravam de dia para dia, são os problemas mais
agudos que as massas enfrentam. Os “órgãos de democracia proletária”
não têm nada a fazer a esse respeito? Em Angola, o exército imperialista
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português continua presente para servir as manobras colonialistas do MFA.
Não há nada a propor aos “órgãos” em relação a isto? Suprimem-se as
liberdades, persegue-se o PS e os maoistas: devemos exigir às comissões
de trabalhadores que os defendam?
Muitos companheiros incorrem no mesmo erro que Maitan: fazer
declarações gerais a favor dos órgãos de duplo poder sem os relacionar
com as necessidades urgentes que as massas enfrentam, sem estruturar em
torno desses órgãos um programa que contemple e dê resposta a todas
as tarefas do movimento de massas, fundamentalmente a mais urgente e
imediata de todas nesta etapa, a revolução socialista, a tomada do poder
por esses órgãos, a denúncia e enfrentamento sistemático com o MFA no
governo até conseguir a insurreição contra ele.
Os “órgãos de democracia proletária” são a forma mais democrática de
organização da classe operária. Como qualquer forma organizativa, são
precisamente isso, uma forma; precisam de um conteúdo, de saber para
que servem, que problemas da classe operária devem solucionar. Sem
um programa de transição que indique soluções para os problemas mais
prementes da classe operária e do povo, sem deixar claro que a tarefa
central dessa forma organizativa é a revolução socialista, contra o governo
do MFA-PC, os “órgãos de democracia proletária” transformam-se numa
forma vazia, que se pode encher com conteúdos reacionários —órgãos
momentâneos do estado burguês ou dos sindicatos— e logo desaparecer,
porque triunfa diretamente a reação capitalista. Isto é o que pode ocorrer
hoje em Portugal, quando a extrema-esquerda tenta transformar os comités
na sua tendência política e deixa que o governo manobre os comités.
Finalmente, não podemos precisar, especificar, o que queremos dizer
quando falamos dos famosos “órgãos”? Existem realmente ou não? Se não
existem, devemos nomear aqueles que devem ser criados. Se existem,
temos que chamá-los pelos nomes. Não são comissões de trabalhadores
e comités de soldados como nós opinamos? São as assembleias populares
fundadas pelo MFA? Não são, mas podem vir a sê-lo? Temos que falar
claro, a situação revolucionária exige-o mais do que nunca.
Dizemos isto pela falta de precisão e clareza sobre o carácter, a força
e a dinâmica destes órgãos. Maitan diz-nos que temos de os estendê-los.
Controlam apenas uma ínfima parte do movimento de massas, como nós
dizemos? Se é assim, estender estes órgãos torna-se para nós um problema
de vida ou de morte: ganhar o movimento de massas, principalmente a
maioria do movimento operário e o povo que votaram nos socialistas,
assim como os camponeses que votaram nos partidos burgueses e os
operários estalinistas, para entrar nos órgãos de democracia operária. Como
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ganhá-los? Fazendo com que estes órgãos se coloquem na linha da frente da
defesa de todos estes setores contra o ataque reacionário do governo do MFA,
transformando os “órgãos” em organizações unitárias para a mobilização
revolucionária contra o governo. Se não lhes dermos esse carácter, não haverá
forma de os alargar e, o que é pior, poderão ser utilizados como ferramentas
do plano bonapartista do MFA. Ao não denunciar o MFA como o principal
inimigo dos trabalhadores neste momento, facilita-se esta manobra.
Este deve ser o eixo de nossa intervenção resoluta, audaciosa, nas
organizações que surjam com possibilidades de se desenvolverem como órgãos
de poder operário. Enquanto os agentes do MFA, com os seus “idiotas úteis” de
extrema-esquerda, irão a essas organizações colocar problemas divisionistas,
administrativos ou de ataque à social-democracia “contrarrevolucionária
e agente do imperialismo”, nós devemos ir lá para denunciar o governo e
defender as massas dos seus ataques. A ordem de trabalhos nas reuniões dos
“órgãos” de base teria um só ponto, com muitos subpontos: como defender
o povo angolano, o PS, os maoistas, a classe operária, os camponeses, do
ataque do governo contrarrevolucionário. Não nos podemos desviar deste
objetivo, ainda que multifacetado, de denunciar o governo, de preparar
politicamente as massas, por meio de propaganda, para o inevitável choque
físico, insurrecional contra o governo. Se não conseguirmos que os “órgãos”
se alarguem às massas como organizações de duplo poder para a luta frontal
contra o governo contrarrevolucionário do MFA até derrotá-lo, estes não serão
órgãos de poder, mas sim mais uma manobra engenhosa da burguesia, que
terá conseguido enganar muitos elementos das fileiras da extrema-esquerda.
Uma vez mais, só um programa de transição que unifique todos os setores do
movimento de massas, começando pelos operários socialistas por serem os
mais numerosos, pode conseguir a extensão dos órgãos de poder, sejam estes
comissões de operários e soldados ou assembleias populares. E enquanto não
conseguirmos que estes comités ou embriões de duplo poder deixem de ser
manobrados pela extrema-esquerda e utilizados pelo MFA, não conseguiremos
que se transformem na organização para a mobilização revolucionária das
massas. Hoje em dia, infelizmente, estes órgãos são controlados pela extremaesquerda. Por isso, o nosso movimento tem a obrigação de não esperar nem
um minuto que estes comités mudem a sua política e direção ultraesquerdista
para atuar. Temos que lutar já, agora mesmo, por impor o programa de
transição que a realidade exige, com ou sem os organismos de base.
Nos dias de hoje, isto significa lutar na linha da frente, ao lado dos operários
socialistas, pela defesa das liberdades democráticas. Isto significa levantar
já, agora mesmo, a palavra de ordem de retirada incondicional imediata
das tropas portuguesas de Angola.
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Através desta luta poderemos dar nova vida e mobilizar os órgãos ou
embriões de duplo poder.

10.3. Os exemplos de Espanha e França
O que temos dito é perfeitamente conhecido pelo trotskismo. The
Militant, ao comparar as revoluções russa e portuguesa, insistia na
necessidade das formas soviéticas. Efetivamente, o partido bolchevique
manteve uma linha central durante todo crucial o ano de 1917: dar todo o
poder aos sovietes. Todas as outras palavras de ordem —Fora os ministros
burgueses, Todos contra Kornilov, Boicote, Assembleia Constituinte, Paz,
etc.— eram táticas, combinavam-se com a palavra de ordem fundamental,
estratégica, da revolução operária e socialista através da tomada do poder
pelos sovietes.
Poderá objetar-se que esta estratégia se justificava na Rússia, onde os
sovietes existiam e estavam centralizados a nível de todo o império, mas
não em Portugal, onde não há nada parecido. Não é assim. Sempre,
em qualquer país onde se iniciou um período pré-revolucionário ou
revolucionário, o trotskismo tirou uma conclusão estratégica revolucionária:
impulsionar os embriões de duplo poder existentes ou, onde não existiam,
ser o seu iniciador, como forma de se orientar para a revolução socialista
e para tomada do poder pela classe operária. Foi assim que, em situações
muito menos revolucionárias do que a atual, os trotskistas levantaram como
ponto fundamental do seu programa a criação ou o desenvolvimento dos
sovietes ou outros órgãos de duplo poder. Tais foram os casos da Espanha
a partir de 1931 e de França em meados da década de 30.
A partir de 1931 abriu-se em Espanha uma situação pré-revolucionária
muito menos aguda do que a existente hoje em dia em Portugal ou em
1917 na Rússia, entre outras razões, porque o exército espanhol não havia
sofrido nenhuma crise e pode manter-se como o baluarte mais forte da
contrarrevolução. Apesar disso, Trotsky não se cansou de assinalar que a
única política correta era lutar pelas tarefas democráticas, mas tendo como
eixo o desenvolvimento dos órgãos de poder operário.
“As massas da cidade e do campo —dizia Trotsky em 12 de janeiro
de 1931, recém-começada a revolução espanhola— podem unir-se no
momento atual somente sob reivindicações democráticas (...) Por outro
lado, obviamente, só será possível construir sovietes no futuro imediato
mobilizando as massas em torno de reivindicações democráticas”. (Trotsky,
The Spanish Revolution, idem, p. 66). Num dos seus trabalhos mais
importantes daquele período, A Revolução Espanhola, de janeiro de 1931,
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apesar de um retrocesso circunstancial do movimento, Trotsky dedica
um capítulo especial a explicar a necessidade de impulsionar as “juntas
revolucionárias”, nome espanhol dos sovietes. A sua palavra de ordem é
conclusiva: “o que está hoje na ordem do dia em Espanha são as juntas
operárias”. Insiste também na necessidade de juntas camponesas e de
soldados. (Op. cit., p. 86)
Em abril do mesmo ano, em “Dez mandamentos dos comunistas
Espanhóis”, Trotsky sintetiza o programa revolucionário para Espanha
da seguinte forma: nos pontos sete e nove do programa democrático e
agrário, respetivamente, e no oito —que une, e não por casualidade, os
outros dois— mostra que “a palavra de ordem central do proletariado é a
de sovietes operários”. E, para esclarecer confusões, diz mais adiante que
“os sovietes operários não significam a luta imediata pelo poder”. (Op. cit.,
p. 104, sublinhado pelo autor)
A 20 do mesmo mês, sintetiza todo o programa leninista-trotskista
para Espanha desta maneira: “Por outras palavras, é necessário que, no
momento atual, os comunistas se postulem como o partido que defende
a democracia na forma mais consistente, decisiva e intransigente. Por
outro lado, é necessário proceder imediatamente à formação de sovietes
operários. A luta pela democracia é um excelente ponto de partida
para isso. Eles tem o seu próprio governo municipal: nós, os operários,
precisamos das nossas próprias juntas nas cidades para proteger os nossos
direitos e interesses”. (Op. cit., p. 107)
Sobre este mesmo ponto volta a insistir Trotsky, em fins de maio, num
dos seus artigos fundamentais, “A revolução espanhola e os perigos
que a ameaçam”: “Porém, a tarefa imediata dos comunistas espanhóis
não é a luta pelo poder, mas a luta pelas massas e, além disso, esta luta
desenvolver-se-á no próximo período sobre a base da República burguesa e,
em grande medida, sob a palavra de ordem da democracia. A criação de
juntas operárias é, sem dúvida, a principal tarefa do dia”. (Op. cit., p. 128)
Em setembro de 1931, numa carta, Trotsky comenta que a palavra de
ordem dos sovietes não foi assumida pela classe operária e retira a conclusão
de que é necessário insistir que a principal tarefa é o desenvolvimento de
um polo de poder operário: “Em todo o caso, se a palavra de ordem de
sovietes (juntas) não tem resposta, devemos concentrar-nos sobre a palavra
de ordem de comités de fábricas (...) Na base dos comités de fábricas,
podemos desenvolver a organização soviética sem nos referirmos a ela pelo
nome”. (Op. cit., p. 162)
Depois do triunfo eleitoral da frente popular e antes da guerra civil,
volta a insistir na mesma posição. Em abril de 1936, referindo-se às tarefas
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dos trotskistas nesse momento, sublinha nos pontos oito e nove: “insistir
sempre que as massas em luta formem e constantemente expandam os seus
comités de ação (juntas, sovietes) eleitos ad hoc. [...] Contrapor o programa
da conquista do poder, a ditadura do proletariado e a revolução social a
todos os programas híbridos (o de Caballero ou o de Mourin). [...] Este é o
verdadeiro caminho da revolução proletária. Não há outro”.
Não desejamos entrar novamente na discussão sobre se há ou não, como
acreditamos haver, um grande paralelismo entre a Espanha republicana e o
Portugal atual. Não pode é haver dúvida alguma de que, para Trotsky, em
condições muito menos revolucionárias do que as atualmente existentes
em Portugal, a palavra de ordem e o eixo essencial da nossa política era a
criação de sovietes ou organismos de poder da classe operária.
E tão-pouco pode haver dúvidas de que Trotsky combateu também as
tendências que —como faz Maitan hoje em dia— levantavam um programa
de sovietes ou ditadura do proletariado desligado das palavras de ordem
democráticas e de transição que as massas levantavam. Já citámos como
assinalava que a “luta pelas massas” se desenrolaria por um período “sobre
a base da República Democrática e, em grande medida, sob a palavra de
ordem da democracia”. Para não alongar, só recordaremos que, criticando
a “plataforma da Federação Catalã”, que propunha que “as massas operárias
se organizassem elas mesmas em todas as províncias em torno de juntas
revolucionárias”, Trotsky respondia asperamente: “Com que fim? Não se
indica nenhum programa. Não somente não se menciona que juntas deste
tipo têm que ser a garantia da passagem revolucionária do poder para
as mãos dos operários e camponeses pobres, como também não têm um
programa de reivindicações transitórias... Não mencionam que a junta é
uma organização do proletariado e das massas exploradas contra a classe
que está no poder, isto é, contra a burguesia. A junta é vista como uma
‘organização revolucionária’ no espírito da tradição da pequena burguesia
espanhola”. (Op. cit., p. 137, sublinhado pelo autor)
Vejamos agora o exemplo francês. Em 1935, quando assumia funções um
governo reacionário bonapartista e o fascismo se desenvolvia com a crise
económica, Trotsky não levantava um programa de liberdades democráticas
—como fazia o estalinismo— mas outro muito diferente: “Explicando todos
os dias às massas que o capitalismo burguês em putrefação não permite
melhorar a sua situação, nem sequer manter o nível de miséria atual;
colocando perante as massas abertamente a tarefa da revolução socialista,
como a tarefa imediata dos nossos dias; mobilizando os operários para
a tomada do poder; defendendo as organizações operárias por meio das
milícias; ao mesmo tempo, durante a luta, os comunistas (ou socialistas)não
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devem perder nenhuma ocasião para arrancar do inimigo esta ou aquela
concessão parcial ou, pelo menos, impedir que se rebaixe ainda mais o
nível de vida dos operários”. (Leon Trotsky, “¿Adónde va Francia?”, ed.
Pluma, Buenos Aires, 1974, pp. 67-68)
Em junho de 1936, a partir das ocupações e da frente popular, Trotsky
levantava este programa: “Os comités de ação não podem atualmente ser
outra coisa que não comités dos grevistas que ocupam as empresas. De
oficina em oficina, de fábrica em fábrica, de bairro em bairro, de cidade
em cidade, os comités de ação devem estabelecer uma ligação estreita
entre si, unir-se em conferências por cidades, por ramos de produção,
por distrito, para terminar num congresso de todos os comités de ação de
França. Eis a nova ordem que deve substituir a anarquia atual”. (Op. cit.,
p. 154)
Este texto é de 5 de junho de 1936; uns dias depois, a 9 de junho,
insiste numa posição semelhante à adotada em relação a Espanha: “A nova
organização deve responder à natureza do próprio movimento, refletir
as massas em luta, expressar a sua vontade mais firme. Trata-se de um
governo direto da classe revolucionária. Não há necessidade de inventar
aqui novas formas: há precedentes históricos. As oficinas e fábricas elegem
os seus deputados, que se reúnem para elaborar em comum os planos de
luta e para a dirigirem. Inclusivamente, não faz falta inventar o nome
de uma organização semelhante: são os sovietes de deputados operários”.
(Op. cit., p. 162, sublinhado pelo autor).
Equivocou-se Trotsky ao dar tanta ênfase e considerar como eixo da
política revolucionária a criação e desenvolvimento dos sovietes ou
outros órgãos de poder, sujeitando todas as outras palavras de ordem a
esta tarefa? Ou estava certo e, salvo as diferenças táticas, essa é a linha
justa atualmente em Portugal? Esta última é a nossa opinião: temos que
defender, desenvolver e centralizar as comissões operárias e os comités
de soldados, dar-lhes a perspetiva da revolução socialista, prepará-los
para a inevitável luta armada contra o governo, combiná-las com todas as
tarefas que as massas portuguesas enfrentam. Qualquer política que não
esta não é trotskista, mas “poumismo” de diferentes tipos, que utilizam
o programa bolchevique-leninista para escamotear tanto a denúncia e o
enfrentamento com o governo contrarrevolucionário do MFA-PC, como
a revolução socialista, que são as duas tarefas imediatas que as massas
portuguesas enfrentam.
80

80 Moreno refere-se a crítica trotskista da politica do POUM espanhol durante a
guerra civil pelas suas posições centristas e de capitulação à Frente Popular.
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10.4. Por um programa de transição que leve à revolução das
comissões de trabalhadores e dos comités de soldados contra o
governo do MFA-PC-PS
Devemos afastar-nos de toda e qualquer tentação de elaborar um
programa que seja um mostruário de palavras de ordem de todos os tipos.
O programa deve ser um conjunto de palavras de ordem para uma etapa
de luta organizadas em torno de um eixo; uma estrutura programática, não
uma coleção. O eixo deve ser o já assinalado: desenvolver e centralizar os
embriões de duplo poder para que tomem o poder. Só assim conseguiremos
um programa compreensível para a revolução portuguesa. Pelo nosso
critério, este deve ser, grosso modo, o seguinte:
A. Um plano económico e de obras públicas das comissões e
comités para superar o problema número um: a crise económica,
o desemprego e o salário de fome dos soldados.
Não há problema mais urgente para as massas portuguesas do que
superar o caos económico atual, o desemprego e o salário de fome dos
soldados. Para isso é necessário que as comissões operárias e de soldados
discutam um plano económico e de obras públicas que dê trabalho a todos
os portugueses e um salário mínimo digno e ajustável, estendido também
aos soldados. Nesse plano defenderemos a necessidade de nacionalizar
o comércio externo, a terra e a indústria. Não é necessário esperar que
o congresso nacional das comissões de trabalhadores se reúna para dar
passos nesse sentido. Já, agora mesmo, a nível de cada bairro, ramo de
indústria ou grupo monopolista há que começar a adotar medidas concretas
para dar trabalho aos desempregados e solucionar o seus problemas. Para
acabar de desmascarar o MFA-PC-PS deveremos divulgar o nosso plano
ou o de algumas comissões de trabalhadores para que todo o movimento
operário o discuta, exigindo ao governo que o ponha em prática.
B. Abaixo as regulamentações do governo sobre o direito à greve
e a sindicalização. Pela democratização da Intersindical. Por
sindicatos revolucionários que apoiem a luta das comissões de
trabalhadores pelo poder.
Os oficiais e burocratas do MFA costumam estar presentes nas assembleias
dos sindicatos industriais, convidados e tolerados pela burocracia estalinista.
Não contentes com isso, promulgaram duas leis ultrarreacionárias: contra
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o direito à greve e de reconhecimento das atuais direções dos sindicatos
industriais sem que tenha havido novas eleições. Não podemos descansar
até que tiremos das assembleias as tropas de oficiais do MFA. Devemos fazêlo taticamente, sem chocar com os soldados, defendendo que poderão ficar
se aceitarem a disciplina da assembleia operária, caso contrário, deverão
retirar-se. Devemos denunciar a burocracia estalinista pela sua cumplicidade
com os oficiais do MFA dentro das assembleias. A nossa defesa intransigente
da Intersindical e dos sindicatos industriais deve ser acompanhada pela
denúncia da sua burocratização e da falta de democracia. Devemos exigir
que haja eleições e representação proporcional para as várias tendências
sindicais. Deveremos formar, com os ativistas das comissões de trabalhadores
que creem que os sindicatos devem estar a favor da revolução das comissões
de trabalhadores, tendências sindicais revolucionárias. Há que lutar sem
descanso pela derrota das leis que permitem ao estado burguês intervir
na vida sindical. Os operários têm o direito de se filiarem ou fundarem a
organização sindical que quiserem.
C. Pelo controle operário das empresas nacionalizadas. Fora com os
burocratas do MFA das empresas nacionalizadas ou ocupadas. Fora
com os gerentes do MFA dos bancos nacionalizados. Pelo controle
de todos os bancos por um comité das comissões das empresas
nacionalizadas.
É preciso inculcar nos trabalhadores que onde entra um oficial ou burocrata
do MFA entra o seu inimigo de classe. Há que insistir para que tudo fique
sob o seu controle e não passe às mãos de gerentes nomeados pelos nossos
pérfidos inimigos, os burocratas do MFA. Chegou o momento de ocupar as
fábricas paradas ou mal dirigidas para que comecem a trabalhar em pleno,
impondo onde seja possível “uma administração direta dos operários”. Há
que exigir ao Estado que pague os salários. Porém, o problema fundamental
é o dos bancos nacionalizados. É preciso fazer com que os seus fundos,
que são avultados, sejam postos ao serviço dos trabalhadores e das suas
comissões: contra a sabotagem financeira, o controle dos bancos. Assim,
combinando o controle bancário e industrial, chegando inclusivamente à
administração, combatemos as duas sabotagens.
D. Adiante com as ocupações de fábricas, terras e casas.
O proletariado português ocupou numerosas fábricas, casas,
estabelecimentos e algumas terras. Há que continuar a desenvolver este
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método revolucionário. Por meio das ocupações, estabelecer-se-á a
unidade da classe operária com os pobres da cidade e do campo. Que
os camponeses pobres e os operários agrícolas não esperem mais um
minuto: ocupem as terras, são vossas.
E. Fora com os burocratas oficiais do MFA das comissões de
trabalhadores. Independência das comissões de trabalhadores
em relação aos sindicatos estalinistas. Vamos às assembleias
populares, se forem úteis, para expulsar os oficiais do MFA. Não
descansemos até ganharmos as direções dos organismos de base à
extrema-esquerda, agente vociferante do MFA.
A pretexto de apoiarem as organizações de base, os oficiais do MFA
e os seus burocratas vão às suas assembleias e tratam de manipular as
comissões de trabalhadores. Habilmente, agora tratam de criar “Assembleias
Populares” manejadas por eles e pelos seus serventes estalinistas para
melhor controlarem o poder operário e evitarem a livre iniciativa
revolucionária da classe. A todos os “estranhos”, começando pelos oficiais,
é preciso dizer que, para permanecerem nas assembleias de base, devem
romper publicamente com toda a disciplina ao MFA, ao governo e às
forças armadas, aceitando apenas a disciplina dos organismos de base. Se
não o fizerem, não devemos descansar até os tirarmos dali. As comissões
operárias devem denunciar os oficiais do MFA como seus inimigos jurados.
Isto não significa que não sejamos táticos, especialmente face às assembleias
populares. Temos que atuar também sobre os operários e soldados que
vão a essas assembleias. Inclusivamente, devemos estar atentos para o caso
de estas começarem verdadeiramente a adquirir características soviéticas;
nesse caso, seria necessário desenvolvê-las. Porém, também nesse caso a
política será a mesma: denunciar, marcar a fogo, expulsar das assembleias
os oficiais do MFA e os seus agentes.
A outra face desta política deve ser a nossa luta dentro desses organismos
de base para ganharmos a direção e expulsarmos a extrema-esquerda,
agente do MFA apesar das suas frases e discursos ultrarrevolucionários. Para
o conseguirmos, devemos defender sistematicamente que as comissões
de trabalhadores e os comités de soldados devem apoiar todas as lutas
operárias e populares contra o governo. A extrema-esquerda afogará estas
posições “mínimas” num rio de frases revolucionárias. Deveremos insistir
uma e outra vez —sem descansarmos— até demonstrarmos à base operária
e aos soldados que a extrema-esquerda só sabe fazer barulho e não sabe
enfrentar o governo. Hoje em dia, devemos ser os campeões da defesa
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dos direitos do Partido Socialista, dentro das comissões de trabalhadores
e de soldados. Todo o companheiro trotskista que, por temor aos ataques
ultraesquerdistas, não defenda com paixão, nos comités, o direito do
PS a ter a sua imprensa e os outros meios de comunicação de massas,
está a ajudar a prostituir e degenerar esses órgãos de base, permitindo
que se transformem em armas da contrarrevolução bonapartista do MFA.
É preciso propor, contra a extrema-esquerda, servil vociferante da “ala
esquerda” do MFA (quer dizer, do MFA), que estes comités vão, com as
suas próprias palavras de ordem e cartazes, às manifestações socialistas
a favor do República. Assim afugentaremos muito mais rapidamente as
manobras contrarrevolucionárias do PS, que quer impor o seu governo de
frente popular e odeia os embriões de duplo poder tanto ou mais que o
governo.
Uma manobra mais subtil, porém, menos perigosa, é a tentativa da
burocracia sindical estalinista de transformar as comissões de trabalhadores
em órgãos normais dos sindicatos. Contra ela, a nossa palavra de ordem
é a total independência das comissões de trabalhadores dos sindicatos
estalinistas.
F. Aceleremos a crise do exército imperialista. Pela extensão
das assembleias e comités de soldados e sargentos. Derrotemos
as manobras do MFA no exército expulsando os oficiais dessas
assembleias. Armemos o proletariado. Comecemos a formar um
exército de milicianos operários e soldados que eleja os seus
oficiais.
O setor onde o duplo poder é mais explosivo é o exército. É preciso darlhe uma clara perspetiva e objetivo: derrotar o governo imperialista para
dar todo o poder às comissões. É preciso acelerar a sua crise com palavras
de ordem audazes e praticáveis, já, agora mesmo. É necessário estender as
assembleias e comissões de soldados e sargentos a todas as unidades das
forças armadas. Até que se consigam as milícias de operários e soldados
devemos propor que os soldados elejam os seus oficiais e que, entretanto,
os oficiais não possam participar nas assembleias dos soldados nem ser
eleitos para os comités, a menos que rompam com a disciplina das forças
armadas e do MFA. Por esta via, derrotaremos as manobras do MFA de dar
certas concessões democráticas para ganhar a boa vontade dos soldados a
favor do exército imperialista.
Contra a manobra do MFA de que se discutam problemas administrativos
ou se deem cursos nas assembleias, deveremos exigir que se debatam os
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problemas candentes, atuais, da revolução portuguesa, começando pelo
salário mínimo para os soldados. Neste momento, não há problema mais
candente do que o das liberdades democráticas e a defesa do Partido
Socialista. É preciso exigir que seja o primeiro ponto da ordem do dia
de todas as reuniões e que se convidem a comparecer representantes
do PS para explicarem a sua política. Há que convidar todos os soldados
socialistas a comparecerem nas assembleias para defenderem o seu partido,
garantindo-lhes os mais amplos direitos democráticos. Opunhamo-nos ao
vociferar da extrema-esquerda, e ao dos seus patrões do MFA, se quiserem
impedir, através do terrorismo ideológico e físico, que os socialistas e
os trotskistas falem nas assembleias, exigindo e praticando a mais ampla
democracia. Há que virar os soldados contra o governo do MFA e a favor
da defesa dos direitos de todos os partidos, principalmente o Socialista.
As comissões e assembleias operárias, conscientes da necessidade de
destruir o exército burguês, devem estabelecer contactos estreitos com
as assembleias e comités de soldados da vizinhança e intervir sobre elas
com estas palavras de ordem. É preciso defender imediatamente a ajuda
económica aos soldados, dando-lhes trabalho e estudando com eles o que
se pode fazer para melhorar a sua condição de párias armados. Ao mesmo
tempo, deve-se pedir-lhes que forneçam armas aos operários para que
estes possam praticar. Quando houver muita confiança, há que pedir-lhes
que as armas fiquem sob o controle das comissões mistas de operários e
soldados. É preciso formar milícias de operários e soldados que elejam os
seus oficiais.
G. Por uma nova Assembleia Constituinte Revolucionária. Pela
defesa das liberdades para todos os portugueses. Pela defesa dos
direitos democráticos do Partido Socialista e dos maoistas.
A Assembleia Constituinte nasceu morta. Só o governo das comissões
de trabalhadores poderá convocar uma nova Assembleia Constituinte
absolutamente livre, soberana e revolucionária. Esta palavra de ordem
permitir-nos-á denunciar o carácter contrarrevolucionário, antidemocrático,
do governo atual e desenvolver as verdadeiras liberdades democráticas
para todos os portugueses, o que só o governo operário poderá garantir.
Para isso, devemos lutar contra todas as medidas antidemocráticas do
governo. Devemos prestar especial atenção aos direitos democráticos
dos maoistas e, fundamentalmente, do partido operário maioritário, o
Socialista. A única forma de desmascarar o plano contrarrevolucionário do
Partido Socialista de afogar a revolução num regime parlamentar burguês
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antiproletário é, precisamente, defendendo, e mesmo estendendo, os seus
direitos democráticos. Devemos e podemos convencer a base socialista de
que as comissões de trabalhadores e o trotskismo no governo garantirão
os direitos democráticos de todos os portugueses. Só a nossa ação poderá
convencer os operários socialistas de que não só o dizemos de palavra,
mas que o cumpriremos. Há que levar às comissões de trabalhadores e de
soldados a nossa propaganda e luta em defesa dos direitos democráticos
do Partido Socialista. Não temamos os ataques dos ultraesquerdistas, do PC
e dos oficiais do MFA que vociferam que o PS não merece ser defendido
porque é agente do imperialismo europeu. Eles são do nosso principal
inimigo: o imperialismo português.
Sem convencer os operários socialistas da justeza das nossas posições
não poderá haver revolução socialista em Portugal. Por isso, a defesa do
Partido Socialista, assim como a defesa do seu direito a continuar a editar
sem censura o diário República, é um problema tático de fundamental
importância. Por aí passa, neste momento, grande parte da nossa estratégia
para fazer a revolução das comissões de trabalhadores.
H. Pela retirada imediata de Angola das tropas e armamentos
portugueses. Abaixo as manobras neocoloniais. Pela total
autodeterminação nacional, política e económica das ex-colónias
portuguesas.
O exército e o governo portugueses continuam a ser imperialistas.
Nenhuma confiança nas suas manobras ou supostas boas intenções.
Deixemos que as nações africanas tomem em suas mãos os seus próprios
destinos. A única, mas não a melhor, ajuda às suas lutas é obrigar o
governo a retirar imediatamente as tropas e o armamento de Angola.
Todo o povo que luta pela sua libertação nacional sabe onde e como
armar-se. Os angolanos devem ser os únicos a resolver os seus problemas,
inclusivamente a guerra civil. A única coisa que os portugueses têm a
fazer é ir embora dessa e de todas as ex-colónias, obrigando o governo a
retirar não só os soldados, mas também o armamento, e a romper todos
os pactos e a abandonar as manobras neocolonialistas.
I. Pela rutura com a NATO e o Pacto Ibérico. Pela Federação Ibérica
de Repúblicas Socialistas dos Comités.
Não basta romper os pactos que atam Portugal ao imperialismo mundial
e à Espanha fascista (NATO e Pacto Ibérico). Estas medidas devem ser
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parte de um processo de revolução na Península Ibérica, como parte da
revolução Europeia. A Espanha começa a aproximar-se de uma situação
pré-revolucionária; é preciso dar uma perspetiva revolucionária, operária
e socialista à solidariedade e irmandade entre ambas as revoluções. Pela
Federação Ibérica de Repúblicas Socialistas; esta é a palavra de ordem
que, ao mesmo tempo que assinala essa perspetiva, contempla o direito à
autodeterminação de bascos, catalães, galegos e andaluzes.
J. Por um Congresso Nacional das Comissões de Trabalhadores e
Comités de Soldados que derrote o governo contrarrevolucionário
do MFA e tome o poder. Pela Revolução Socialista.
Não se trata de defender somente o Congresso Nacional dos organismos
de base. É necessário dar-lhes uma perspetiva e um objetivo claros:
derrotar o governo imperialista para dar todo o poder às Comissões de
Trabalhadores e de Soldados. Se alguém hoje quiser defender o derrube do
governo, é um aventureiro: o movimento operário e de massas ainda não
está disposto a isso nem construiu organismos que o substituam. Mas quem
não coloque no seu programa e ação estes objetivos imediatos, o poder
para as Comissões e Comités, é um oportunista, já que é a necessidade e
possibilidade objetiva mais imediata e urgente para as massas portuguesas.
A grande tarefa é ganhar a classe operária, os soldados e os camponeses
para o cumprimento desta palavra de ordem e para a construção do
organismo que a torne efetiva: o Congresso Nacional das Comissões e
Comités. Educar pacientemente para a tomada do poder é novamente a
tarefa dos trotskistas.

10.5. Não à frente única com o PC e os outros partidos reformistas!
Sim ao trabalho na Intersindical e, fundamentalmente, nos comités
de operários e de soldados!
Aparentemente, Trotsky defendia, como principal tarefa para Espanha e
França, uma tarefa de tipo organizativo: fundar, desenvolver e centralizar
os órgãos de poder operário. Em determinados momentos da vida de um
partido ou de um país, a orientação da militância, a localização dos militantes
ou as formas organizativas passam para primeiro plano. O trotskismo tem
considerado uma questão de princípios que os seus militantes e partidos
militem nos sindicatos, por mais reacionária que seja a sua direção. Nos
EUA, há décadas que o eixo programático é aparentemente organizativo:
fundar um partido trabalhista. Para o movimento negro, foi-se a favor
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de que se organizasse um partido Negro contra os outros dois partidos
burgueses. Mas estas distintas formas não devem fazer-nos esquecer o
conteúdo revolucionário das suas fórmulas. Trotsky defendia juntas ou
sovietes em Espanha, porque era a melhor forma organizativa de levar a
bom termo a revolução socialista. Eram sovietes para fazer a revolução
socialista. Quando se defende que não se pode ser trotskista se não se
militar nos sindicatos, estamos a dizer que não se pode ser discípulo
de Trotsky se não se acompanhar a classe operária, a nossa classe, nas
suas lutas defensivas, primárias, económicas, contra a classe capitalista
e militando nas organizações que a classe criou para as levar a cabo:
os sindicatos. O SWP luta sem tréguas por um partido trabalhista, como
expressão organizativa da libertação política da classe operária norteamericana dos partidos burgueses que a exploram, não só económica,
mas também politicamente.
A existência destas organizações, por si só, constitui um progresso
histórico imenso. A aparição de sindicatos num país é um marco
fundamental no desenvolvimento da consciência da classe operária. Não
é motivo de grande preocupação, em princípio, o programa ou a direção
dessa forma organizativa. A sua existência é, por si só, um avanço colossal.
O mesmo acontece com os sovietes ou o com partido trabalhista. Não
interessa que tenham uma direção e política reformistas quando são
fundados. Na Rússia, os sovietes foram dirigidos, num primeiro momento,
pelos reformistas, o que não foi um obstáculo para os considerar como
a maior conquista revolucionária das massas russas. O mesmo se passou
quando, no início do século, se fundou o partido trabalhista britânico.
Entre a forma e o conteúdo há uma relação dialética, contraditória. Poucas
vezes as direções ou a política coincidem com o profundo significado de
uma forma. Os sovietes, uma forma de estado operário e para a revolução
socialista, eram dirigidos, no início, por quem os utilizava para defender
o capitalismo russo.
Algo parecido ocorre com os métodos de luta: têm certa autonomia, são
progressivos, úteis em si mesmos, muitas vezes. As greves, a greve geral,
as manifestações, a insurreição, são métodos adequados para diferentes
objetivos. Uma greve geral, seja qual for a razão que a motive, coloca o
problema do poder. O objetivo pode ser um aumento geral de salários
de 2%, mas a sua consequência política é o questionamento do poder
burguês.
Fazemos estas considerações porque não se tem insistido o suficiente
na ideia de que a tarefa número um em Portugal é sermos os melhores
militantes da Intersindical e, principalmente, das comissões de trabalhadores
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e dos comités de soldados. Ainda que simpatizantes ou militantes nossos
militassem noutros partidos, isto seria tático: o objetivo tem que ser
fortificar o trabalho revolucionário na Intersindical e, essencialmente, nos
diferentes tipos de comités.
Não assinalar este lugar de trabalho obrigatório, como a tarefa ou
a obrigação fundamental do nosso movimento em Portugal, é fazer
propaganda generalista às nossas posições; mas não é o que devemos
fazer, enquanto organização de combate para impelir as lutas de massas
para a tomada do poder. A elaboração de um programa de transição
para o Portugal revolucionário começa por levantar esta primeira questão
programática. A segunda questão é que entramos nestas organizações para
enfrentar as suas direções, os agentes do imperialismo e do governo do
MFA no seu seio, sejam os estalinistas, os maoistas ou os socialistas, para
ganhá-las para o nosso programa de transição e de revolução operária.
A nova realidade que nos exige concentrar a nossa militância nas comissões
e comités, modificou a aplicação tradicional da tática de frente única. Esta
é uma tática que necessita de condições concretas para ser aplicada. Quer
dizer, tem que ser uma política que reflita as necessidades mais profundas
e as aspirações mais sentidas pelo conjunto da classe operária, não uma
mera expressão dos nossos desejos. A expressão dos nossos desejos, a
contramão da realidade, por melhores intenções que tenha, serve apenas
para encobrir a política contrarrevolucionária do governo burguês. Isto
foi o que fez sistematicamente o POUM (Partido Operário de Unificação
Marxista) durante a revolução espanhola: com declarações a favor da ditadura
do proletariado, da frente única e de outras variantes parecidas —sem
nenhuma dúvida honestas e bem intencionadas— escondia os problemas
reais que se colocavam à classe operária e as soluções revolucionárias que
se impunham.
O POUM, quando o estalinismo era o principal fator contrarrevolucionário
dentro do campo republicano, levantou a palavra de ordem de um “Governo
formado por representantes de todas as organizações políticas e sindicais da
classe operária, que proporá como tarefa imediata a realização do seguinte
programa”; e acrescentava um programa correto na generalidade. Para
realizar essa política, o POUM propunha que o governo convocasse um
“Congresso de delegados de sindicatos, camponeses e combatentes, os quais,
por sua vez, elegerão um governo permanente de operários e camponeses”.
A frente única não é uma abstração, mas uma ferramenta para desenvolver
a luta de classes. Nós, marxistas, estamos a favor da frente única das
organizações operárias, sempre e quando haja tarefas que os militantes e
partidos sintam ser comuns. Por isso, o trotskismo sempre considerou que
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a política do POUM foi diretamente uma traição à revolução espanhola, já
que defendia a realização de uma frente única com os partidos traidores,
agentes diretos, nesse momento, da contrarrevolução. Isso era esconder a
verdade ao movimento operário: o principal inimigo dos trabalhadores no
campo republicano era o governo socialista-estalinista, principalmente o
estalinismo. Eles eram os agentes da contrarrevolução burguesa; havia que
denunciá-los politicamente de imediato, para ir preparando o choque físico
para mais tarde, quando o movimento de massas estivesse convencido
da tal facto. Concretamente, o trotskismo, que antes do golpe de Franco
defendia a aplicação da política de frente única nas suas distintas variantes,
abandona essa política depois do golpe. Ou melhor, dá-lhe uma forma
diretamente oposta: desenvolvimento dos comités operários, das ocupações
e dos comités de soldados, sem apelar à frente única entre os partidos
operários, agentes diretos da contrarrevolução. O único aspeto em que
sobrevive algo semelhante a uma ação comum com os partidos reformistas
é a luta militar contra Franco. Algo parecido ao que ocorreria em Portugal
se o golpe de Spínola, em vez de ser derrotado, tivesse dividido o país
em dois campos opostos numa guerra civil, ou ao que ocorrerá se, com o
passar do tempo, o spinolismo se refizer e ameaçar com um novo golpe.
Frente ao perigo de Spínola tinha cabimento a fórmula da frente única,
porque respondia a uma profunda necessidade e aspiração das massas
e dos partidos que as representavam: enfrentá-lo e derrotá-lo. Mas, uma
vez derrotado Spínola, esta política deve transformar-se noutra: denúncia
sistemática do PC e do MFA, assim como do governo, por ser o perigo mais
imediato para os trabalhadores e para as conquistas do movimento operário
e de massas português. Não há e nem pode haver, neste momento, pontos
comuns entre a política do PC e a nossa, como não houve antes, dentro
do campo republicano, entre a política do estalinismo e do trotskismo
espanhóis. O PC é o inimigo frontal da classe operária ao ser agente do
MFA; o MFA-PC é o inimigo imediato, portanto, nosso e da classe operária.
Isso não quer dizer que não apliquemos a frente única. Devemos fazê-lo,
mas no único nível em que a realidade no-lo permite. Estrategicamente,
abandonamos a fórmula tradicional de aplicar a frente única, o apelo
aos partidos. Mas defendemos uma fórmula primária de frente única: a
Intersindical; e outra muito mais elevada: o desenvolvimento por toda a
parte das comissões de trabalhadores, de moradores, de camponeses e dos
comités de soldados. Aos partidos reformistas propomos que reconheçam
e se incorporem nas comissões, onde lhes serão reconhecidos todos os
seus direitos democráticos, mas lhes será exigido acatar as suas resoluções.
Precisamente por defender esta forma de frente única, a mais elevada,
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a democracia direta do movimento de massas, não queremos desviar-nos
dela com fórmulas correspondentes a outras etapas muito mais atrasadas
da luta de classes, o apelo aos partidos reformistas, quando o perigo
maior é a ofensiva direta da burguesia. Taticamente, devemos e podemos
utilizar as diferenças entre eles, defendendo os direitos democráticos, em
geral, e os do Partido Socialista, em particular. Mas isso será uma variante
tática, sem dúvida de grande importância, da nossa política essencial de
frente única: desenvolver as comissões de trabalhadores, os comités de
soldados, contra a vontade e em choque com os planos bonapartistas e
parlamentaristas que se lhes opõem, e os partidos pequeno-burgueses
contrarrevolucionários que defendem esses planos: o Comunista, o
Socialista e os grupos maoistas.

10.6. O acordo com o Partido Socialista para defender as liberdades
democráticas
Tudo o que temos vindo a dizer encerra o mesmo perigo em que
vários companheiros caíram: dissolver os problemas políticos concretos
em fórmulas abstratas mais ou menos corretas. O programa geral que
avançámos, a necessidade de militar e sermos os maiores defensores da
Intersindical, das comissões de trabalhadores e dos comités de soldados,
não devem servir para iludir as questões que estão na ordem do dia e a
resposta trotskista às mesmas. Como parte deste perigo há outro parecido:
a capitulação ao fetichismo das organizações onde militamos. Por estarmos
nestas organizações, não devemos abandonar a nossa justa luta pelos
problemas concretos, mesmo quando a Intersindical ou as comissões
não se pronunciam - fazendo o jogo do governo -, ou o que é pior,
pronunciando-se a favor deste.
Dizemos isto porque tem a ver com o acordo que devemos fazer com
o Partido Socialista para defender os seus direitos democráticos. Em
Portugal, nestas semanas, há manifestações a favor do diário República e
para acabar com o quase monopólio da rádio e da televisão que o MFAPC possuem. É uma luta enormemente progressiva e, como tal, devemos
encará-la e nela participar plenamente.
A LCR da França, numa declaração pública que apareceu no Rouge,
a 6 de junho, expressava a seguinte posição: “Em Portugal, como em
França, exigimos a nacionalização sem indemnização nem compensação
das papelarias, empresas jornalísticas e radiodifusão, a constituição de
um serviço público de imprensa garantindo as condições de vida e
trabalho dos operários desse ramo de produção”. E em relação ao conflito
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específico do República assumiam esta posição: “defendemos, portanto,
a luta dos trabalhadores do República pela defesa das suas condições de
trabalho; condenamos toda a tentativa de limitar o seu direito à greve. Não
aprovamos a maneira como estes trabalhadores tentaram, em nome desta
luta, exercer um direito de censura e não de controle sobre o conteúdo
do periódico”.
Antes de mais nada, o que significa uma posição concreta que se
pode aplicar, segundo a Liga, tanto em Portugal como em França —a
“nacionalização da imprensa” para a “constituição de um serviço público
de imprensa”? A LCR copia a posição de Lenine, para quando os sovietes
e o Partido Bolchevique haviam tomado o poder, já que é quase um
duplicado do decreto do governo bolchevique e do projeto de Lenine. Vai
muito adiante, ao ponto em que o poder operário já domina o país. Porque
a questão de fundo é: que poder vai controlar a imprensa nacionalizada?
Giscard d’Estaing em França e os contrarrevolucionários do MFA-PC em
Portugal? A Liga nem sequer se eleva ao programa poumista de controle
operário.
Não é casual que a Liga passe por cima dos países e as etapas
revolucionárias para dar a sua política em relação ao República. Em
Portugal, temos um projeto totalitário e contrarrevolucionário do MFA-PC
para a imprensa, a televisão e a rádio. A Liga nem se molesta a assinalar
este projeto e política contrarrevolucionária, nem adota posições face a
eles. Parece que o caso República ocorre em qualquer país do mundo ou
em nenhum. Mas o caso República inscreve-se neste projeto, não se limita
à luta entre uma comissão operária isolada e uma empresa privada de
qualquer país do mundo. Está imersa em Portugal. A empresa está hoje em
dia nas mãos das forças contrarrevolucionárias antidemocráticas do MFA.
Que fazem os revolucionários portugueses frente aos militares prostrados
às portas do República, que propõe aos operários gráficos que querem
ocupá-lo, e aos operários socialistas que querem que o seu órgão saia sem
censura? Dizemos que estamos pela “nacionalização sem pagamento” e
“por um serviço público de imprensa”? Não é lavarmos as mãos, não é
fazermos o jogo da política contrarrevolucionária do MFA, simbolizada nos
soldados colocados às portas do República? Não se impõe uma política
concreta de frente única entre os operários gráficos que estão dentro do
República com os operários socialistas que estão fora, ambos com desejos
e posições que são profundamente positivos contra o inimigo comum que
está à porta?
Mas onde melhor se demonstra o abstrato da posição é ao não se levar em
conta mais que um elemento da realidade, as ocupações de fábricas e, mais
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concretamente, uma ocupação, a do diário República. A outra realidade são
os operários e trabalhadores socialistas que se manifestam pelas liberdades
democráticas e pela devolução do diário República. O que fazemos?
Convidamo-los para tomar um “cafezinho” para lhes explicarmos as
vantagens do decreto bolchevique sobre a imprensa? Se aceitarem o
convite, arranjaremos café para tantos milhares de manifestantes? Se as
manifestações são reacionárias, o BP da Liga deve dizê-lo e tirar as suas
conclusões, convocar contramanifestações conjuntas com o PC e o MFA,
mas não ficar no silêncio, ignorá-las.
Cremos que, entre apoiar a ocupação parcial de um diário e as
manifestações e a luta dos socialistas pelas liberdades, incluindo o República,
devemos virar-nos, com a nossa própria política para o acordo e o apoio
às reclamações socialistas. Para nós, o caso República é uma provocação
do estalinismo, que utiliza métodos revolucionários, as ocupações, ao
serviço do MFA. O que é historicamente progressivo neste momento é
a defesa e extensão das liberdades democráticas e a derrota dos planos
contrarrevolucionários do governo MFA-PC. Todas as nossas táticas têm
que partir do apoio às manifestações e à luta atual do PS pelas liberdades
democráticas e a favor do República. Temos que ir com os nossos panfletos,
cartazes e, sobretudo, com a nossa política de classe a essas manifestações
ou comícios socialistas. A nossa política tem de ser contra os agentes do
MFA às portas do República e de qualquer outro órgão de comunicação
de massas, incluindo os do PC, pela liberdade de imprensa. É a partir daí
que temos que lutar pela unidade ou frente única entre os operários que
ocupam a empresa e as manifestações socialistas.
Esta tática de utilização da luta entre os dois partidos reformistas
contrarrevolucionários não deve fazer com que nos esqueçamos do
nosso objetivo estratégico: fortalecer a Intersindical, as comissões de
trabalhadores e de soldados. O PS tem, precisamente, uma política
oposta. Por alguma razão é membro do próprio governo. A sua política
é de pressão sobre os militares para a formação de um novo governo
de frente-popular sob as bases democrático-burguesas. A melhor forma
de combater esta política da direção do PS é defender os seus direitos
e unirmo-nos estreitamente à sua base operária e popular numa luta
comum. Nas próprias manifestações e comícios a favor dos direitos do
PS podemos e devemos distinguir-nos da política contrarrevolucionária
da direção do PS, defendendo a ocupação das rádios e imprensa da
burguesia ou do MFA pelo PS, em quantidade proporcional ao seu
número de votos. Podemos levantar palavras de ordem para que o PS
rompa com o governo e exigir-lhe que tome o poder para governar só
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com as organizações operárias para levar a cabo um programa socialista e
de liberdades democráticas. Mas a tarefa mais importante será convencer
os operários socialistas, e as suas manifestações, para que se voltem para
a Intersindical e para as comissões de trabalhadores e de soldados, para
convencê-los da razão de sua reivindicações. Devemos canalizar o ódio
dos manifestantes contra os operários do República e dirigi-lo contra o
governo, que usufrui dessa divisão e é o único que daí tira benefícios
para levar a cabo o seu plano contrarrevolucionário.
É necessário exigir que em todos os organismos operários se discuta
o caso República e o controle pelo MFA-PC de quase todos os meios de
imprensa oral ou escrita. Devemos exigir uma assembleia operária num
estádio de Lisboa, convocada pelo Partido Socialista, mas convidando
muito especialmente a Intersindical, o PC, as comissões de trabalhadores
e os comités de soldados e os operários do República para discutir esses
temas. É preciso garantir que os dois oradores principais sejam o do
Partido Socialista e o representante dos operários do República. Há que
fazer com que a assembleia vote e que todos acatem as suas decisões.
Com esta ou outras variantes parecidas podemos utilizar a magnífica
oportunidade que o percurso bonapartista contrarrevolucionário do
MFA-PC nos abre para o derrotar, unindo todos os trabalhadores contra
o governo. Seríamos, assim, a correia de transmissão entre as massas
socialistas e os seus irmãos de classe, organizados nos comités de
operários e soldados, bem como na Intersindical. Dito de outra forma,
começaríamos a ser a ponte entre as massas socialistas e a revolução
socialista.

10.7. Só o trotskismo é e pode ser a vanguarda revolucionária
Alguns companheiros, ao analisarem a revolução portuguesa, definem
dois setores do movimento operário: os oportunistas e uma misteriosa
“vanguarda revolucionária”. Se fosse uma frase dita de passagem não
teria importância. O que é grave é que é repetido sistematicamente:
“fortalecimento da vanguarda revolucionária”, “propaganda de
extrema-esquerda”, “os revolucionários”, “a esquerda revolucionária é
suficientemente forte para iniciar movimentos que efetivamente ganhem
a adesão de significativos setores das massas”, etc., etc., etc.. Todas estas
denominações não são utilizadas como sinónimo de trotskismo, mas como
uma nova categoria política, sem nome nem apelido.
O perigo desta definição ambígua radica no facto de que estes
companheiros, em geral, não denunciam com suficiente energia, e às
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vezes nem mencionam a extrema-esquerda e os maoistas como agentes
(inconscientes ou não) das manobras bonapartistas do MFA, tanto nas
comissões de trabalhadores e comités de soldados como nas projetadas
Assembleias Populares.
É nossa firme convicção de que em Portugal, como em qualquer outro
país do mundo, existe uma só vanguarda revolucionária, e tem nome:
trotskismo. Assim como a vanguarda operária, estudantil, camponesa
ou a que se encontra no exército tem muitos outros nomes: comunistaestalinista, socialista, maoista, sem partido.
Só o trotskismo tem tido uma política revolucionária em Portugal. É
o único que soube combinar uma política de denuncia sistemática do
governo do MFA-PC-PS e dos partidos burgueses, com uma política de
frente única, primeiro contra Spínola, e mais tarde contra o MFA-PC, em
defesa dos direitos democráticos do PS e dos maoistas. E o mais importante
de tudo isto é que tem sido o único capaz de orientar-se para a revolução
socialista.
Isto não quer dizer que o reflexo da situação objetiva revolucionária
não provoque o surgimento de frações, grupos ou tendências centristasrevolucionárias no seio de todas as organizações operárias. Inclusivamente,
devido à debilidade do nosso movimento, é normal que setores anarcoides
maoistas se fortaleçam e captem elementos de vanguarda dentro das
comissões de trabalhadores. Mas para considerar positivas a todas ou a
alguma destas tendências ou frações devemos medi-las em relação ao
programa e organização trotskistas. Quanto mais se aproximem do nosso
programa, mais positivas serão. Como também o contrário é válido.
A essência do nosso programa é a revolução das comissões de trabalhadores
e dos comités de soldados contra o governo contrarrevolucionário do
MFA-PC-PS e os seus “idiotas úteis”, os maoistas e ultraesquerdistas. Sem
nenhum sectarismo, devemos chamar a uma frente revolucionária, como
antecâmara da construção do partido trotskista de massas que dirigirá a
tomada do poder, com todos os militantes, frações ou tendências que
coincidam neste e apenas neste único ponto: organizar e preparar a
revolução das comissões de trabalhadores contra o governo do MFA. Como
parte desta frente, e para a ajudar a construí-la, é necessário desmascarar
sem piedade os partidos reformistas, centristas ou ultraesquerdistas que
estão contra ou semeiam confusão em torno desta simples tarefa. Nada
de confusão; há uma linha divisória clara. De um lado, todos os que estão
junto ao trotskismo e a favor da revolução socialista das comissões de
trabalhadores, contra o inimigo dos trabalhadores, o governo do MFA.
Do outro, todos os que são diretamente agentes da contrarrevolução
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imperialista, como o PS, ou do governo imperialista contrarrevolucionário
do MFA, como o PC. O maoismo, semeador de confusões, herdeiro da
teoria estalinista contrarrevolucionária das etapas, tem cumprido um papel
contrarrevolucionário em todo o mundo. Não vemos porque deixará de o
fazer em Portugal. No melhor dos casos, alguns dos seus grupos poderão
orientar-se para o programa da revolução socialista. Mas esta aproximação
terá um signo: a rutura com o maoismo; será trotskista ou não será nada.
O progresso do nosso movimento seguirá passo a passo o desenvolvimento
das comissões de trabalhadores e dos comités de soldados, na medida
em que o trotskismo português levante um programa de transição para
a revolução operária, a ser levado a cabo pelas comissões. Os nossos
camaradas em Portugal têm a palavra para demonstrar como se constrói
um grande partido com o único método e programa correto: o programa
do nosso movimento mundial.
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