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Prpletarios de t~dos os Paises, 

BOlETIM DO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMIJNISTA PORTUGUE.S 

S B A BANDEIRA DO LENIMISM 

A 22 de Abril os eomunistas c a c1assc opc
dria intcrnacional. os trabalhadores e os 

POV()S de todo 0 munclo comernoram uma data 
g-ioriosa da Humanidadc-o eenteml,rio do nas
ci rn e nto ue YLADlMlH ILlTCH LE:\INE. 

I. .t n i ll e fo i 0 maior" pensa>\or e rcyolucio
n;l1"i o do r· osso s{~culo quc mais contribuiu pa
ra 0 desuIvolvimento criaclor" do pensamento 
marx ista" (I () le ninismo Ii 0 marxisTllo da 
fl ossa epoca»" 
-Lenille foi 0 eontinuador gcnial da "eicn

c ia er iada pOl' ill arxc Engels, fundador do Par
t ido Bolchcvique ( primcil"O partido prolet;,xio 
de no vo tipo), guia da Grande Hevolu9ao So
cialista de Outubro, organizador do pI"imeiro 
E:~tado de opera.rios e eamponeses na historia, 
irnpul sionado r do movimento eomunista in
ternaeional nas novas eondi90es histor"icas do 
i mperialismo. 

Vi ve mos na era do triunfo <las ideias de 
j, enine. As grandes transforma90es ["evolueio
l1{lrias da nossa epoea, tais como 0 triunfo cia 
Crandc Hevolu9ao Socialista de Outubro; 0 

c~magamcnto do nazismo e do rnilitarismo na 
segunda g u e rra IIlnndial; a constrn9ao do 80-

ci :dismo nUfn nUmer"OBO grupo de paises e a 
IOl"U1a9ao cia com unidacle soeialista; 0 desmo
ronamento do sistema colonial do imperialismo 
e a fonna~iiQ d e deze nas de novos estadosinde
pendentes ; assim l'omo 0 clescnvolvimentoim
petuoso d o movimc nto eOlnunista e ope.ra.rio 
in t ernacional ; as gTandes batalhas d o proleta
riado revoluciorlitrio que sacodem os princi
pais paises do muneIo eapitalista; a forma9ao 
de p od erosas for~' as cia paz, com a Uniao S o
y ietica :1 ca be ,:a. qu e se opi:iern aos pIanos de 
gu erra do ~m pe!-ialismo; t> agru vanlcnto da 
Cr-l se g er a l do irnperia lism o que abarca as pr in,· 
clpai" ~ e.~ fe ras t~a vida socia l; a economia, a po
liticl, i! ideo1ogia" a e ultui"a , a a rt e , a rcligi ao, 
t odo:; <" lies l;\.<lontccimentos, es ta.o histb r ica" 
mente l igad ~s ao nome de LeTli{j :~ e a.os ;leus 

ensinamelltos. 
A humanidade marcha irresisti n'Im c nt l' p:' 

ra a frcnte sob a bandeinl do marxi smo-kni·" 
nismo. No centro ·cla vida cia noss,l (' poc;, C Il

contra-se a classe oper:lria int e rnaeionaI (. " 
sua principal conquista-·o sidema!1n:nc.li :d 
do soeialismo. 0 movim enlo cOInunista e <of""
r{lI"io mundial tornou-seuni ycrs<dm cnic :t for 
c;a politica rnais influenlc dos nDSSOS eli ::". n 
impcrialismo perden ilTc!11 cd j'lvclm cnl c U S ' · U 

dominio e infucncia sobre llm o gT:mde p:lrtc 
da humanidade. 

o mar"xi smo-Ieninismo e a c icncia n ; \'l, !u
cion;lria que eaela clia mais domina 0 pens;\
mento da hurnanidade pI·ogres~ista , a eiene; ;.; 
que ilumina a elasse openiril' a tode r, os pew o:·; 
no caminho da luta eontr"a 0 imperialisIno. na 
luta pel o Pao, pcla Libe rdade, pe la Demoe'!",,
eia, pela Independcneia i'\acional. pela P" f . 
pelo Socialismo e 0 Comunis m o. 

A , par das grandes transform a c;6cs r(H)l u "· 

cioJl~irias operadas na vjc1_a da soci c d~Hl(' d o :--; 
nossos dias, a par das histt'>l"i cas c on qu istnr; (1" 

lI1ar"xismo-leninismo e das vi [(ll"i a e b.: ilc ., d u 
socialismo. do movim enlo comunista e ell' tu -

. <las as foreas r cvolucion{lrias d o mUlldo H hl i
manidade> progressista comemora os. IOO <'Il e" 

do naseimcnto de Y. 1. L6nine nurn m Or.1('nt o . 
em que se agudiza extraol"dinariam ente;, lut;, 
de classes entre 0 wcialismo (' 0 i m p{;riali~ 
nlO, entre as fon.:as (]'o' progrCS :-iO c dn n~:;l'(.'(~o " 
o imperialisll10 !lao d e'i istin de fa ze r it g Uf' rr:, 
pelas armas ao,:'; p2i~es socra1is tls. 1};1i ~ l ~ u :\ 
prepan19ao intcnsiv a para a gtlernl ~ D:_!.i il.:-. 

s uas ag J~ et;~oes armadas contra 0 hen.Jl l'o f.'C \' t.J 

vietnamita e contra outro'! POVD>;. 
Apesar do imperialismo !l,tO t el" rccupcr:ldu 

pDsi~,6cs per"e1idas , nao l<e t er.forta!ecid o ('eme 
sistema m un di al ; contin'.!;)r a p e r de!" pusil,' (;' !.; •• 
i nnuf~.rH>; a e u ~.lgTa\'arcrn ... ;se,:us R 'ua~~ ( · on t r :~di ~ 
~~tJ .e ~ in terna,,, e ex ternas, npesar dL' tld. ~~) . c l..
cOR.tinua a set" \.llua fQ)r~l\ poderosli e amca~ 'l -
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2 o MILIT A.NT~ 

dora. A sua forc; a teal nao pode set ininimiza· 
da. A luta contra 0 imperialismo IS uma bata· 
iha loaga c implacayel que impoe ainda enor
incs e duros sanificios a todos os povos do 
mundo. Mas aroda da Bisteria nao anda para 
t ras. 0 imperialismo, com todos os 'seus cri
mes e horrores, sera infallvelmente vaHido 
da face da terra. Vivemos na 6poca da passa
gem do capitalismo aD soeialismo: DariiIb con-

, A m elhor contri bulc;ao que fodos os mili~ 
tiintes comunistas, todos os lutadores de van
g'uarda podem dar as comemora<,;oes do cente
llariodo nascimento de V.!. Lenine e aplicar na 
pratica os seus ensinamentos r evo lucion{trios e 
levarem as amplas massas populares 0 conhe
cimento das hist6ricas conquistas do leni n is
mo, clos grandes exitos e vitorias do socialis
mo, clos exitos e vit6rias do's particlos 'comu~ 
J}istas e de toclas as for<,;as revohfcioni\r ias. E 
ijesenvolverem cada dia maiore's esfon;os pelo 
fo dal ecimento dos !a<,;os d e amizadc interna
cioilalista que uaem os comunistas portugue
ses, a classe operaria, os trabalhadores e pes
~oas progressistas do nos so Pais a grande 
Patria Social ista e ao Partido de Lenine - 0 

Partido Comunista da Uniao Sovi6tica. E con
sagrarem cada elia maiores esfor<,;os na luta 
eonsequente contra 0 imperialismo e pelo der
J'ubamento cla ditadura fascis ta, peJa Democra
cia, pela Liberdade, pelo Socialismo. 

A melhol' contr ibui <;ao qu e cada combatente 
de vangual'da p 'lde dar ao Leninismo e con
sagral' cada vcz ma is esfon;os na luta intran
sigente em clefesa dos principios do marxismo
-leninismo, em defesa do internacionalismo 
prolebirio. It lutarcom a tempera leninista con
tra 0 oportunismo de direita e de esquerda, 
contra 0 revisionismo e dogmatismo, contra 0 

nacionalismo e chaUv~j'lismo, contra 0 anti
-sovietismo. It elevar 0 trabalho politico e 
ideo16g ico. E fortalecer 0 Partido, 0 seu papel 
dirigentc e a sua Iiga<;ao com as massas. E es
tudar afincadamente com espirito cl'iador as 
obras de Leninc. 

Cada militantc comunista, cada lutador pela 
eausa do Povo e da ,J usti<;a encontrani nas 
obras de Lenine «QUE FAZEH»; <cUM PAS
SO E1"1 FRENTE, DO IS A RETAGlJARDA»; 
«DCAS TACnCAS DASOCIAL DEMOCRA
CIA l\ A BEVOLU(:Ao DEMOCRATICA)); 
« DOEN(:A INFA;'\TIL DOCOMUNISr-.1O (( 0 
esquerdismoH ) ; «0 tMPERIALISMOFASE 
stn;Ei{'tOR D'o)CAPiTALISMO»; «0' ESTN: 

fial1<;3. na 'cedez 0 do Socialismo 
Cientifico no Mundo, L~nine afirmav,:: « 0" 
cOi1luni.~las devern saber qlle a (iliurn lhes 
perlence 811ceda a que liliceder, Par esse ra
z ao podemos ( e devem(8 ) lIn ir na g ra n de 
lllia revoillcionaria 0 mais apa i.'t'onado ar
dor ao maior sanglle (rio e iL mais rej'le
lida apreciarao das convlllseJes d.esesperada 8 
da ollrguesia» (Doen<,;a Infanti l). 

DO E A REvoLu(:f\O)) e em muitas outras 
uma font e inesgota,'el de insp ira<,;ao, de en
sinamentos e de r espostas pal'a os probiema s 
mais' candentes e complexos da luta revol{l ~ 
ciontid~t dos nossos dias. 

, , 
Os cOll1unistas, a classe oper{u'itl, 98 traba ~. 

lhadores e 'pessoas progl'essistas (Ie P<.)rt~gi,j 
comemoi'am os 100 anos do nasci m enio {l i~ 
V.!. L6nine mim momento em qile se trilvam 
import~ntes b'ata!l~as politicas coiltra a diL· 
dura fascista e peia Democtacia. Num m o
mento em que se refor<,;a a influcn cia e 0 

papel dirigente da dasse opera~ia e cia s~a 
vanguarda organiz~cla:::'- 0 i;~rfrdo Comunis~' 
tao Num momento em que se refor~a <t uni " 
dade e a organiz<t<,;ao. das' f6 ;"c;~'s dem6(Taticas 
e se avizinham novas batalllas pelf! illstaura ~ 
<,;ao da Democracia em Portugal. 

Comemorar 0 centenario do nascimento d e 
Lenine, como destaca a resoiu<,;ao do C. C. do 
nosso Partido de Agosto de 1969, « e come
moral' os e:riios e vi/arias da Un iii 0 Sovie
fica, principal baillarie de fodas as /,or~'as 
reDolizcionarias do mundo. E comemoral' os 
exitos e vilarias do Parlido de Lenine, () 
Partido Comllnisla da Uniao Sovietica, J~ 
comemorar as vitarias hislaricas dos pai
ses socialislas. do prolelariado internacio
nal, dos po vas que se liberlaral1l do jllgo 
colonial. E comel1lorar 0 lrilln/,o das i
deias do l1larxismo-leninisl1lo, que in.~piram 
milhoes de homens e iZuminal1l 0 caminho 
da lllla peZa Zibel'lariio de loda a hllTllani
d,ade do jugo do imperiaZisl1lo, pelo IrizIll
{a do comlllli.~l1lo iL escala mllndiaZ», !~ in
tensi(icar a lllla contra 0 /,ascisl7lo e pela 
J,iherdade, peZa del1locracia e socialism 0 ' 

ell! P~rlugai. 
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o MILITANTE 

Com Lenine 
contra os adulteradores do marxismo ,.Ieninismo 

Os ~Ilsinamentos de Lenine no plano da lu- inimigos que 0 bolchevismo teve lfue comb;1-' 
ta ideolugica nao sao, de modo ncnhum, um ter no seio do movimento oper,hio: Em pr;· 
aspecto menos importaJlte ou meno!'; actual do meiro lugar 0 oportunismo que, eml!)J 4, S ( 

Heu legado te6rico. Estuej{l-Ios, assirnila-loH, transformou em social-chauvinislTlo edefini
difundi-los,llplid-los resolutamente nas COll- tivamente se colocou ao lado da hurgues i<l 
di<;6es da luta ideol6gica dos nOSS08 dias, no contra 0 proletariado»; mas logo a seguir 
nosso Pais, e uma t<lrefa obrigat(Jria I' central assimt-Ia i( que 0 bolcheviSnio cresceu, consti
para 0 militante comullista, e, agora, uma for- tuiu-se I' temperou-se numa luta de Jongci'" 
ma adiva I' viyificante de tomar parte nas co- anos contrao revoillcionarismo peqlleno-bllr
memorac;6es do centesimo aniversario do nas- gluis que se assemelha 110 anarquismo ou qu e 
cimento do gl"ande estratega da revolu<;ao possui algo de eomum com ele e contraria as 
proletaria. eondi<;6es e necessidades de uma luta consc 
A gigantesea contribuic;iio teurica de Lenine quente de c1asse ,prolei<iria.» (5 j 
parte da essencia c do metodo da d outrina de As ol"igens de c1asse deste revolucionaI"is mo 
,\Ian: e Engels e 1'o i desenvolvida nas condi- regidem, segundo Lenine, na massa dos pequc"" 
c. ()es de uma luta implac;'lvel contra todos a- nos proprieUlrios I' pequcnos patroes que « em 
qu ell's que, acioptando quel" llma atitude re- , regime capitalista sofre uma opressiio continua 
yisionista I' oportunista de direita quer uma e muilas yezes um agnlYilluento muitissim o 
atitude dogmMiea I' oportunista de esquerda, forte I' r;'lpido .das suas cond i~6es de yida». ( (» ) 
~e pl"opunham, i nconsciente Oil deliberadamen- Aprofundando a caracterizac;ao do l-evol u-
te' adulterar 0 man:ismo. cionarismo pequeno - burgue~, diz, ainda: i( i\ 

;\;0 seu artig o (( Os c1es tin03 historicos da instabilidade dcsse rcvolu c ional"ism o, a SU;l 

doutrina de Earl Marx», Leninc poe em rele- esterilidade e a partieularidade de 51' trallsfor
YO 0 fe n()meno que aeompanhou a vitol-ia do mar filcilmente em submissao, cm aratia, em 
marxi smo s,ohre as numerosas faec;6es do so- fantasia va c mesmo em entusiasmo «furioso » 
cialism o nao cientifieo: « A dialectica da his- por esta ou aquela tendencia burguc"a (( cm 
t/n-ia e tao evidente que a viMria do marxismo moda», tudo isto e do eonhecimento pllblico.)) 
em . materia te6rica obriga os seus inimigos a Ressalvaclas as distfmcias q uer quanto ;", 8 

lIlascararelll-se de marxistas. » (1) Concre - concli(.:<ies hist6vicas geHlis. q u e l" quanta ;is 
tiza nclo esta ideia, escreve num outro artigo condic;oes coneretas de Portugal, estes t6picos 
(( Marxismo e Hevisionismo») : (( 0 social is- ajudam-no~ a compreender. locali zar e inte!'· 
mo pre-marxista est;\. batido: mas continua a pretar as teses e eonce pG<ies ideologic<ls quc 
lutar, nao ja no seu proprio ten-eno, mas no se defrontam, hoje, na nossa vida pollt ica. 
ten-eno geral do marxismo, na qualidade re- As fontes de oncle brolain as diferentes a 
v isionista"» E ainda: « Mesmo 0 « revisionis- dulteraGoes do marxismo tem bases de cla~sc 
mo de esquerela)), que aparece hoje nos paises I' ideo16gicas hem determinadas, mesmo quall 
lati n03 sob a forma de « sinclicalismo revolu - do afloram e 51' esgotam em puquenes gru pe s 
cionario», se adapta tambem ao marxisl110 de intelectua is, por isso nao c cliffeil iclentifi
(( eon-iginclo-o» » (2) ear sob as roupagens cia nossa epoea os clifc-

Ao aprofundar as raizes de classe do revi- rcntestipos de «companheiros dc viagem» do 
si oni smo Lenine loca!iza-as nas grandes cama- marxismo que Lenine earaetcrizou: 0 oportu " 
das cia pequena burgues ia I' clos pequenos pa- nisIY10 m ascarado de marxis1Uo,a revivescc I:c la , 
trocs . que yi vem ao lado do proletariado, d e coneepc;iies pre - marxi stas labol.ando ai n
amea<;adas elas prt)pI"ias d e proletariza<;ao, nas da no sentido de revis;lo do rnarxismo, ° re\'o 
novas « eamaclas m edias» que a pequena PI"O- luei onarismo p equeno - burg-ues nos seus eli·" 
duc;ao engendra, masque « sao tambem, fatal- ferentes csfados de alma - a apatia. ;~ fantasia 
mente, lan <;aclas nasfi leirasdop roletariado.») Ul) va sob a forma do v e rbali8111 0 de esquerda. ate 

Ao definir a « substancia idcoiogica do revi- 0 entusiasmo pox- esta ou aq llela tenrlCneia hur
sionismo», Lenine demonstI"a que I'll' esUt guesa « em moda ». 0 e x ito a lean <;aclo pelo fi
sob a influencia da propaganda burguesa: « E m 16sofo america no Marcuse e m (~e rtos drcu los 
materia filosMica-di z-o r evisionismo mar- inteleciu ais e proya d isso c e o pon to dc par
chava a l"eboque ela ciencia JJI"ofess oral bur- tida para um peq tleno s urto r ev isio nista n es 
g-uesa. » (4) 8es mesmos drculos c C1l1 meios esiudanti s, 

No seu livro « A D oen<;a Inf2ntil d o COll1l!- Hoje como ontem 0 revisionis ll1 0 march a a r e-' 
n ismo (( 0 esqu erdismo») »), Leni,fle aponta os boque da ciencia professor-al burgucsa,' 
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4 o MILl'f AN1'E 

o papeJ da propaganda 
Os ideologos do Impc~ia ji smo, a pro pagari

<la burg-ucsa em g ;:' ral, sabem tirar partido e 
t'Xp!O]"lI!" muifo J1ahilnieilie as debilidades de 
cl<!SSC, as falsas i I:\~ erp~;cta<;6es\ as fraquezas 
dcstes « companheiioRs (Ie viagcm» do marxis
mo .. Ja,em 1910 Lenineacentuava : « Aimpren
,;a burg-uesa engendni a csse respcit6 muito 
m ais enos do que dantes e divulga-os mais 
la rgarr\ei1 te ~ » (7) , 

Des(~e , enU'io a imprensa burguesa refinou 
,'lubt ilme n te os seu s processos (mesma a im
prensa ,ccnsurada portuguesa); In forma com 
n,ma apa r ente objectividade, cOn:jentacom u ma 
I,lIsa ,imparcialidade e nao e rar~) ve-Ia toma
,11\ d e uma ponta de simpatia pOl' movimentos 
que « contestam» 0 capitalismo desde que 0 • • 

amirquicos ou anarqui zantes e nao sejam mo
'l' iC\os pela vag-a de fundo da cJasse opedlria. 

A ideologia hurgucsa nada tem de atraente 
para oferecer a jove m gera<;ao~ A sob loeviven
.~ia do pode r do capital joga:'sc hoj c , no plano 
ideol6gico, nao tanto na ,propag'anda do capi
talisrno dcsacreditado, m as no esfon;o para de 
negrir 0 socialismo vitorlciso e cindir a frente 
cada vez mais ampla dos que optaram e optarn 
diilriamente por ele. 

Antes do socialisIno se r uma portentosa l-ca 
lidade na Uniao Sovi e tica e n os outros paises 
~9cialista sl ~ propaganda blll-guesa pregava 
([lie 0 sociajisrho er-a uma utopi a, ad ualiliente, 
de nao , acha rna] que cada qu a l tenha abstrac
las ,ilspi r ac;6es socialis tas , 0 que com hate rai 
yosamente e 0 socialisl11o como ele r ealm ente 
cxiste, d emo;is trac;ao v iva da~ teses fundamen
lais do marxismo, prova do poder e cia capa
eidade d<1 classe opc n'iria. A ploopag-anda bur
guesa deforma a real idade ex istente nos pai
ses soc ial istas, exagera de1ib eradamente as di
ficuldades reais sUl-gidas na construc;iio da no
ya sociedade, fala de « socialismo burocratiza
do», c tc. Nao b faz ern van: os diferentes «com
panheiros d e viag-ern» do marx ismo - revisio
n istas e oport uni stas de d ire ita, «csquerdis
tas» c vcrbalistas de esquerda, t odos afirmando
-se « marxistas il--Iogo Ihe pcgam n a riq lavra 
e fazem, freq u enlemcnte, d o anti-sovie tismo 
o ccntr()~lo seu « labor r cvoi ucion{trio ». Al
g uns ver plIlistas d c esquc rda que public<1lTI en
tre n<5s urn boletim chamado « Cadcrnos Ne
c;css{\rios» foram ao ponto d e congemlnar que 
n ao cxistem paises sociali stas : « pais<,;~ , post
-<;a pitalistas, \'uJgO» "_,soeialiFtas» (8), ,pontifi
{'am eles. (FalaJ11 d e m~\,do particulanl1ente gro~ 
fesoo, diria L ei1ine, sem duvid;.). Os mcsmos 
,mu nciilm quc sl"jo po r uma soeicod1\ d c «socia
!ist a c dem ocr<\tiea» (-c,cusando a alienacao do 
pode r nas lI}tios de ,li ma burocl'acia G.:Jtatal.) 
( !i) A AS P c mais tI'lvial pronuncia-se « pOl' 

um soc ialismo cm Iibel:daa ~ ;) c uibhdd I;n);, 
\i nguagc m qu e rcmonta aos tempos da «gu C!- 
ra fri a) cliz-sc contra ria ao « totalit ;lri s!110 da,~ 
d e 'mocracias populares.)) ( 1 0) 

A propaganda bUl-gilcsa ate n,io leva a m al 
quc ex istam anarquistas. mal-xistas, ctJrnuni;
tas, dcsde que « livnis », « inde pc n dc ntes h, 
(descompromctidos»i t rata mcsmo com um a 
r espci tosa dder e ncia cstes « rcvoluciona r i\l s 
PUI-OS), Onde a propaganda burg-ucsa a sses j;: 
as suas batcrias da denUIIcih, da ealunia , cia ill
trig-a, d o ataque torpe e sobre os Parti cl os Co
m u ni s tas, a s van g-uard as organizaclad do 111 0-

vim en to opcrario revolucion;'u-io. Fusti ga l-,ai
vosa me l}tco cspi rito de pal"ti<io, a di~eiplin;J, 
o ccntralis!TIo, proclama qu e os Parti clo s Co
munistas estao burocratizados, falhos de inie ia
ti va, llltrapassados (isto e qu'c a rala , que preo
cupac.6es !) Nao 0 faz em -Va'o ': os «(pnros» p e 
gam-lhc na palavra e enca rni<;am-se tam bem 
eles conti-a os Partid os Comunistas-a un ~ cul
pam-nos pOl' nao estar feita ainda a ,'cvo! u C;ao, 
a ()utros por a t e r e m [eito c c0l1s01id;,do. , 

Fazendo- se eco cia pressao da pro pagandri 
hurguesa, um inte leetual cO,hhecic\ (l , i anto pela 
sua obra vasta e tida por marx_ista, como pelos 
seus sncessivos alistameil tos (quase 3 fec hal
o circo), estabcl eccu, na, ilnp14 ensa censurada, 
com um cS(; t;cmatis mo que scmpre,COll scr vou, 
que existem duas categorias (re, ih\electuais: 
OS al istados e os empenhados: Os l; rim eiros do
m inados pela opi n iao cole'diva dos parti dos 
em que mil itam cstao im pedi'dos de clescobrir 
a vel-dadc; os seg-unclos , entrc os quai s 0 autor 
agora se alista, livres co rno as avezinha~, e que 
a huscam afanosamcnt c. 

Os verbalistas dos «cader~o~ ~ .. )) tamhem 
cede m a essa ploessao e preg~m a d~s'agrcg'~I~ 
C;ao e a dispersao dos quc lutarn pe10 socia lis
mo. Di ze m eles: «a pluralidade d e g-rupos ~ 
particlos de esqucrda nao e urn factor nee-'lAi
VO», cIa (q~ condiC;ao para 0 exercieio cia pr':l
tica dialetica». (11) Neste aspecto t a m bem ,se 
apr-esentam, em conformidadc com a ASP qtlc 
reclama 0 ('principio de admitir 0 p1u r,J li s m o, 
hoj c e no futuro.» (12) 

l\ada temos, e evidente, contra a formac;<'io 
de diferentcs grupos dc esquerda que possaJJ1 
ex prim ir as aspirac;6cs dos diferentes ,s ec,~orc,~ 
da p equena-burgues ia , sobretudo se c les se 
dispuscrem a cooperarem numa consequ entc 
ac<;ao comum corn 0 partido d0_ proletari 'lqo. 
~bs prcg'<ll- a dis persao,a ( plural ldi\dc », elT; n o 
me do marxismo-Ieninismo e como se rvi c,o" a 
prestar ao plooletariado, e urn embuste id eo
log ico. ;!;., !. ~ \ ~ I \p . ~ 

1\ ,propagand(\\,bHl;gt~~1)~Jli\o ,d e!?:, ,,, ,n.;tltl/iaI -
me nte, dc combatcr 0 lllarx ismo-le nn: ismo, 
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ao filze -Io, porcm, laUi;a-sc com sanha odiellta 
contr\, aqu ilo a que chama 0 « marxismo anti· 
gC)l), aqllclc precisamentc que saiu vencedor 
de tonas as provas c foi a alayanca idcoJogka 
transl'ormadora de gt'<lnde parte do , mundo, 
mail em eontrapadiela pl'o paga aquilo a que 
chama 0 « rnarxismo moderno ", 0 « marxismo 
no vo H, uma miscelanca onde reUB e eOl1ccp<;ocs 
a :larquistas, tr'otskistas, revisionistas dc diver
so tip o, despI'ovidas de cankter de classe, 0-

ri entadas de um modo ou de outro (os argu
m entos variam segundo as conveniencias) con
tra os paises socialistas, os partidos comunis-

t<15, 0 tnovimcl1,to 'opel'lirio 'organizacl'o. Tal co'· 
rno 0 socialismo pre -marxista dep'oi s 'd'e d el' 
rotado pass.o'u :a combaier 0 marx ismo a, p'artir 
de pos ic;oes aparentemente marxiStas,'a propa 
fFtnda 'Qurguesa, a medidaq'ue s(! esg'olam os 
seus 'arg'umeiltos icleologicos, pas:?" 'n fazer 
anti: eomunismo a partir de posic;o 'cs preten · 
samentc « marxista lI' '," 

Hespeitandb, eviclentemente, a difercl1 \:3. 
das intenc;oes, nao pode deixar de se reconhc · 
cer que <> (<labor doutfin;\rio» do verbalis 
mo de esquerda adopta proccssos scm elhani(, ;l 
c opera de forma identica; 

Oportunismo de dire ita. 
essencia ideol6gica do verba.lismo de esquerda 

o v('rbalismo de esquerda tal como t em apa- le tariado e uma tcse central do marxi~l1lo qu e 
I'ecido nas condic;oes cIa demagogia (<liberali ~ todas as revolu<;:oes soeilllistas tern confil'm a
;::ante » nao pod e ser identificado simplesmente ' do. Foj Ma rx que disse: « 0 que CUi t'rou xc dl' 
com d esq uel'Clismo « dogmatico de proyenien- novo f'oi: 1) demonst!'ar que a exi s tcB,: ia (h:s 
(:ia chinesa que sc mallifestou, em cerlos meios classes esta ligado 8()111ente a deter-min ada ." 
peque no·burgtlcses, durantc os ilttimos an05: rases do desenl)olvilllenio da prodllrfio; 2) 

As cOIH.:epc;oes anti -m arxistas dcste « esquer- que a luta de classes conduz, ncccssariamente 
dismo >J tem sido ob,iccto de uma critica de a diladllra do prolelariado; ::;) que essa pro
prindpios 1)01' parte do n osso Partido, nomea- pria ditadyra nada mais e cru e a transi\;;'io pa 
dam ente nO HelHt6do da Actividade do C C ao ra a abolll;cIo de lodas as classes e para lima 
/Y1 Congresso, aprcsentado pOl' Alvaro Cunhal. s )ciedade sem classes,» (13 ) 
Batido paia pnitic{I, que confirmou a justeza Ao mesmo tempo que con /bate a luta I'ci .. 
das nossas apreeiaGues, 0 « esquerdismo» clog- vind icativados trabalhadores com 0 argumcnlo 
m;itieo es ta ho,ic mais isoJado ainda, continuan- ultra~anarquista de que I'etarda a consciencia 
do a repetir incansavelmentc 0 mesmo dis- Ji z<l<;ao clas massas, 0 vel'bali smo prcconiza, ;\ 
e l)- naO ofcrece nada cle novo. boa maneira revisio!Ji'sta ou a veIlla mane iL" 

o vel'balismo de e squercla tem origem e e pre-marxista, pequcninos pass inhos para 0 sc 
consumido nos m eSl110S meios sociais. 0 seu cialismo atravcs cle palavras de orcl em como 
conteudo ideoJ6gico apresenta,' porem, a ori- « congesUio na empresa» (em fascismo i'!) 01. 

ginalidade cle r etomar alg'ul11as t eses do «es- «exigir 0 poder crescente do jornalista sabre 
qllerdismo» dogm{,tico e inseri-las numa subs- ' os pr6prios orgaos em que trabalha». (.14) 
Ulilcia ideo16g ica essencialmentc oportunista No entanto, e geralmente sahido que 0 PI'()-
e revision ista de direita-. prio capitalismo, nao de hoj e ou de o11tem, 

Tomamos como objecto pI' incipal de apre- mas de h,\ llluito, tem fe ito sugcst,oes cxacta .. 
cia<;ao os ja I'efel'idos «Cadernos Necess~ll'ios» mente no mesmo sClltido e isto s im com 0 

que ofe reccm a comodidade de apresenbir'co ll1 <>bjecti.vo de retardar a conscienciali ,:a"lo das 
g!'ande cxplana<,;ao as teses e concep<;oes d,6 massas. , ' 
verbalismo de esquel'da, 0 que permite passar Au mesmo tempo qu e se insu rg'c contra 0 

pal'a a!em das poses fotogrMicas e ir ate, ao qu e chama o . ((economismo» da «esqucn\a 
ceme lias iel.eias. classica» (leI: Pai'tido ,Comunista), 0 verbal is-

;Vlostnlmosatn\s como se eomporta 0 verba- mo postula, a maneira do ceonomi smo m"is 
lismo de esquerda, lla peugada da propaganda estreito, que a questao da cxistencia do rasc:,: 
burgllesa , em I'ela<;ao aos paises soeialistas e mo e cle menOl' interesse para 0 prolet,nja(:o 
ao parlido do proletal'iaclo, vejamos como ataca na medida em que 0 faseismo ou dcmocbcia 
outros problemas centrais da revoluc;ao e cia burguesa sao sempre formas dc dominio cia 
\' id a politica portuguesa. b urguesia. 

Ao meSil10 tempo qu e combate aqu ilo a que A boa maneil'a p equeno -burgllesa, 0 verba-
('hama 0 « parlamcntarismo» da OpOSi<;30 cle- lismo deslumbra-se com a demagogia « libera 
ll1ocrittica , 0 ycrbalismo tern uma posiGao e- l izante» dos hercleil'os de Salazar e fas -I ll" 
quivo ca {ace ,\ c!itadllra do proletariado, pro- object ivame nte 0 jogo quando anul1cia que () 
l1ul1 cian(lo·se it boa maneira refol'lnista pOl' Estado «dei-tad fora as inCl)modas rotlpagcns 
u ma sociedade « s0cialis ta c delnocrMica». " faseistas herdactas','ua iel'ide rural., '. » (15); 

No entanto, a eonceps;ao cla ditadura do pro- quando advoga, it manch'a clo ministro do In -
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t erio!', q ue a abertura de T',iarc;elo Caetano «ul- lima pal~vra de 0. • Apenas . <1. venia r espei-. 
trapassa em ee['tos casos, Yisiyclment<~, 0 que tosa m ente oPodunist.a para a «abertnra» go-, 
:) ( opD~ i (>tO 1) poderia pcn-sar corno rcivindic~i- verni:\rnental. Cobardia politi ca c idco16gica c
vel) (HI) ; quando, cullclu i como qualquer d e-_ como isto sc chama. 
putado « i ibel'al» fa!,cista, q.ue a ({ fcr ida do fas- Anote-se a TIHlrg~m qpe os (CCadenlOs ... », 
eisH-.o cst:! ai llda muito fresea» (17) ou qu<; fazem 'queshio de pass~\l- POl- «csquerdistas» 0 
« 0 pequeno passo que Caetano entelldeu t'ttil que ja e para desconfiar. 
dar. ate agora, fo i 0 da li heralizac;ao». (18) No,e stilo cq n hecido dos douh-inadores bu r -

Dando 1l10stras de u ma totalimpoHmciaidco- gueses que rlesprezam de facto as maSS:lS, 0 

16g-ica (que os b'ac;os antcdormente apresen- yel-ba !ism~ nao.Sc ean<;a d e clamar que a das~'c 
l acios ate~~hun, ali{ls~) o~ vcrha1jsHlo foi in cap;tz - op~raria esbi d e&arnlada icieolbgicamentc, 11(1(,). 
de dcfinir u nla po~.,i\~50_ face .\ l u ia no terre no s c can<;a de rca]~a r «a cxtrGlna fraqueza (la 
( c \c ito rai)), Brin co u ilTcspons;ive!mcn te Para conscieneia polit-ica "',as W.assas PQPularcS)l C 

encobri, cssa impotencia, osciloli entre tliTI destas eonstata<;oes, r <;~ira a assombrosa con
(t inierycncionism o eHvergonhado}) c um, «( a b s- elusao d e que e preci so (~obtermos, pete m c
l ecionismo en capulatlo)), f-oi um a m iseria, mas nos, enumafaseinicial,asuall~utralidade)} (2U) , 
qnis dar-se arcs e afirln ou:)} « ;'. U,etica para as pois afirma impl'es,s ionado e \Itil izando 0 paLe 
e lci,'oes, ou mclho, para 0 proeCS50 elcitoral , vrc a cI o de qU:l1qucr Marchueta : «nao esque
p Ol" parteclac; t c,,~]enc j as esq ue n l istas (a ce ita - <;amos que adua lmente Marcelo Caetano t e n, 
H\OS !;ostos"nmente (> re pto} ser~, <j, de verificar mcsmo um amplo apoi.o popular. » (21 ) 
c fazer vc !-iIical' na p ratiea as t ,i.o reclamadas Jil di zia LA nine : ((E preciso nao esqueccr
boas intcn<;ii es cia bU I'g ues ia-::desdc a «( aber- que 0 pessirnismo corrente sobre 0 nosso COl1-

i ura» cia gove rll a tn <;n tal~ ate a do « pensaln ento t ac t o COln as 111assas cncobrc, agora, com par .... 
dem.ocrittico». ») ( !B) Valente bictiea esta! I'\cm tieu la l- frequ eneia , as ide ias hurgue:>as rcla ti 
o p.e l- ig-o cos incomados da ll,lta ,. r,:I~m 0 risco va mente ao pape! do prolet;lriado n<1 revolu 
politicO, d e. apontar u m a direct;ao, \lm eaminho, c;ao. » (22) 

Refon;ar a I llta ideoJ6g ica. 
para: ma.i's fir111c unidlule. n~ acr;iio 

Sobre a etape cia r c volu<;{io e sobre as alian- crittieas, a Iuta pcla demoeracia, n o nO:;S0 caso , 
({as, 0 verhali s rno de esq u ct·da congc mina fa l ": a l \lta pela nevolu~ao DcmocI'cHica e . l\;:-lc (ona.l 
. .:;~s opqsi<;oes ~ hsolub1tnentc erradas e contr{l- C parte integrante da Iuta pclo sociali stno. E 
I·ias ao l11a r xis111o -1en i n15n10. inca paz de comprc cnde r que 0 prolctari2d o esL't 

Segundo essas congcnl ina<;;6 c s a Iu ta par rei- esscncialmen te interessa do enl transforln;;; I';; oC's 
vindicac;iJes cl cmocraticas, a lu ta pela demo- demoerat ieas profundas-no 1l0SS0 ca,:o, n a l i
c raeia, upor-se-ia il luta pe ln socialismo; a ali- quida<;ao d o pod er dos monop6l ios cclos Jatifun
;mya co m a burg-uesia lihe ral 0pol--se-ia a un i- di'lrios,daclomi n a<;aoclestes sobre os povos d;ls 
dac:e das esqacrclas, . co16nias e cIa dorninayao do im p erialismo so bl'e 

[\'ao sao novas cstas congeInina~6cs enlbonl 0 11.0SS0 povo-n3.o para ficar per ai, l~las para 
os seus autares tambem Be apresentem com 0 levar a revolu c;ao mais it fre nte. Ll1i:a r para q u e 
d)iul o de «l1o\-a esquer-cIa ». estas t;-ansformac;i)es clemoe l"<ltica s atinjam 11 

Ao comenb-bs no con tex to cIa n~yolu <;ao maior profu ndiclacle no plano p oliti co, CC OTl(' 

rU5:.;a de Hl05 e"c reve Lcnine :» ... 6 comple- mico e social , combin;"t-Ias com a neccss{u'ia 
t a mcnte absurda a ide;a de qu e a revo luyao destruit;ao cIo aparelho de E stad o f:lsc;sta e a 
bu rguesa nao traduz, cia m e nor' fo'ma, os in- sua substitui <;ao pOl' um novo a pare lho de Eti
(cresses do proietariado. Essa idcia absu rda fi- tacIo profundamente democnitieo, C 0 caminho 
ca, afinal , t-eduzida a velha teoria pop ulista de autenticamente revolneion,\rio para aproxima l
que a r evo lu <: ,'(o burg-uesa cntra em luta com a etape seguinte da nossa revolu<;ao-a Revo
os interesses d o proletariado e de que l1ao te- lu<;ao Socialista. 
mos n ccessidade, POl- esse motivo das liber- Os mal-xistas- leninistas, os revolueiomi rios 
dades politicns burg'uesas»; e noub-o ponto: de esquerda que se dizcm nas posi <;oes do pro
({ 0 proleta r iado nada tern a l)enlel- exeepto as lebriado tcm que eoncentrar-se o b rigato ria
S lI<l3 nlgcmas fl, com a ajucIa cla d emocracia, mente nestes objectivos e l1a lut a que cc nduz 
ac!quil-e todo urn mundo)' . ( 2~) ' a des. 

~t vl'rbalis:~o ' <le e?qnerda tern .face it reyc- A luta de c1asse das massas habalhad oras, 
J ~~ao uma a utucIe d:letan te, cunosa, quando as Jutas cIa juyentucIe e dos cstu c!an tcs, a Juta 
n\nito(dClutrin{ll-ia), e ineapaz de abor·d{I-la das mulheres e cla intelectualidach:, a luta con
(nrl. term os p ra tieos, pOl' iss() l1ao pode eOI11- tra as guerras eoloniais, a acc;ao democratica, 

·.preender que a iuta por reivindica90es demo- as lutas pOl' objeetivos precisos e cOllereto£, 
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como pades constituintes cia luta geral con t ra 
qpod(Or dos monopolios c dos l<j.tifundi,\ r ios, 
SilO a s batalhas oade sc e stao a h) rmar os cor
pos _ do 'ex-e n'j to politico cia HcvoJu<;a.o Demo
ci~ {tti ca e I'r aci onal. i\S gTandcs, l,utas clesenca
dcadas e os p l"ogrcssos organicos cotuiegtii dos 
ao longo do ultimo ano e j~l nos pl-imciros mc
ses do actual provam q ue este e 0 caminho justo. 

Os que !leglig-cnc~am estas lubs, os que pro
r ag-arn a nau~ea p e la "acGao pratica aprcgQand·o 
que «a aC<;30 mais eficicntc da !lor a act ual e a 
da d iscu ss<-io»,. (2./{- ) os que m inimizam a im
po r t ii ocia da organiza<:;iio, csscs sim , aj uciam, 
obj cctiY,\inCl1te a eonscn'a;;ao do fascismo, do 
poder £los monepMios, do capital ismo em geral, 
{: di sta n'C!anl , de facto, a reyol uc;£\o socia lista .. 

A p ropos ito de a lian <:;as disse Lenine: 
, j So se p ode triunfar dum a dvers;lrio mais 

PO([ CfOSO :1 custa duma extrema tensao de fo r. 
~as e com <t condi<:;ao obrig-al6r ia d e se tirar 
partido, com a maior a tcn <:;ao, minucia, pru
dencia e inteligencia, dos menores «cl csent cI1-
dinlenlos ») entre os il1imigos; das menores opo
si<:;6es d e interesses entre as bu r g uesias clos 
diversos paises, enti"e os cliferentes g ru pos ou 
categ orias da burg uesia no interior de eada 
pais, e tam b e m com a condi(;ao de se tirar par
tido das menorc s possibilidades de se assegu 
ral' um ali ad o n ume :" ieamente fort e . ,li nda que 
seja um aliado tem pon\rio, hesit,mte, coucii 
cio nal, pOlleo solido e pouco SCgUi'O . Quem nao 
assi milou esta vcrdade, nao assimilou 0 marx is
mo, nem em g-eral 0 s()cialisll1o e ientifico eon
tem porfmeo.)) (25) 

o verba! is rno de esquerda nao assimilou co 
mo tcmos v indo a dCluonstI·ar, Ulna prova mais 
e a sua oposi~ao encarni-<;ada a aljan~a com a 
burg uesi a liberal . Note-se q ue a sua eritica 
visa a concep<:;ao p rolet{tria da alian~a do pro 
letar"iado com a burguesia l iberal, rarame n te 
visa as eoncep~6es oportunistas da burgue sia 
liberal (traia-se de « urn pacta de cavalhei
I" OS»)P). Nos, e01l1unistas, t ern os suhmet ido as 
eo ncep\;oes o p ortunistas cia burguesia li beral 
a uma eon stante critica de cJasse, mas sirnul
hlniamente t emos defendido e defend c l110s a 
ali an.;;a com ela, isto «resuIta-como foi sa
lientado pelo HOSSO VI CongTesso,-da analise 
cia si lua ~iio poiitica, cia d ifini';;'io cia natureza 
de classe do governo fascista, da cons idera<;ao 
das clas ses que estao no poder e daquelas que 
Iho d isputam »), (26 ) 

Porem, s6 ,os que pretendem tUl'var as aguas 
paI;a n ebs pesear depois podem acusar 0 BOS

so Partido d e colocar a alian<:;a com a burgue
sia libel"a l co mo tarefa ~entral n a sua politica 
de al ian<;as. 

D c todos as llOSSOS textos basicos, da nossa 
imprensa periodiea, da nossa ac<:;ao diaria de 
con"e cJaramente que e a unidade da classe 
operaria que esta no centro cia nossa aetividade, 

da noss<j. propagan a agila<;ao e que tlQ capitu
lo das-aUan<;as dam os priori.dade;1 alian<;a com 0 

calnpesi na to e d epois ao fortalccimento e dina
miza<;ao _da lmidade da s esquerdas, combatencio 
inclus~vamente, a tendencia que, pOI; vezcs, e n 
t,"e elas se t em nl a nifestacio para ir a r eboque da 
b~!rguesia i iberal, para aeeitar a sua hegerilo
t:ua. 

Quem objetivarnente lorpcdeia a \l~l idad-e 
d<l s esq uerdas c faz dcsse modo 0 jogo da bu.
[ u ':s ia lihe l"al, sao aq n e!as « esquerdas ) que 
em yez de de agi l' se prep6em « verific;;\r», que 
em vez de c()opcrar pl-ocuram desa rtiC\llar 0 

luovi lnenio delnocratico, que fOlnentaln irrcs
pOnSilYelrncnte a eonf1,lsao ideoll)gica, q ue sc 
fu rtam com arg 1,l111 entos es peciosos a uma ac
<:;ao eomum, persistente e o;·g:;lnizada. . 

De h ;\ muito que 0 mar" ismo, peJa pr6pria 
pena de IIbrx , POil 0 mQvirnento o pe r";',rio de 
sobreaviso contra a incon seq u encia destas es
quenias. Dizia de, escrevcndo a P. V. Ann enkov, 
em 18 I.6 : 

« Numa soeiedade avan \?ad a, em consequen
eia cIa p os i<;ao qu e ocupa, 0 pequeno burg-lies 
t orna-se necessa ri:Jmente, pOl' um lado socia
lista, e, por outi'o latio, eeol1omista : sente -se 
deslumbrado peia magnifieencia cia gTandc 
but'gu esia e t em eompaixao para com os so
frimentos do pov o. E ao mesmo t empo bur
gues e povo. ( .. . ) E sse pequeno burg"ues di
viniza a coniradirii o, jll stamente porque a 
contradi(;ao e a essencia do seu sel'. Ele nao C 
11]3 18 que a contradi<;fi o social cnl ac<;ao. Deve 
justifica!", t ebricamente , 0 que ele mesmo re
presenta n a vida pratiea.)) (27) 

A cJasse opcn'lria tem, porem, eapacidacle 
para unir a sua volta, arrastar e conduzir nn 
luta as camadas mais combativas da pequena 
bUl'guesia, de ass imilar e ecluear no espirito 
do pl"oleta riado os revolHcionarios de origem 
pequeno-burguesa mais devotados e sinceros, 
mas isto s6 e possivel nas concli<:;6e~ de uma 
lutu ideoJ6giea intransigen te e sem treguas. 

NOTAS - (1) Texto em portugllcs « Karl 
Mal'X c sua cl outrina )), Edi. Avante, pp. 19 e 
20. (2) Idem pp. 22 e 24 (3) idem pp. 21l 
( 4) Idem pp. 22 (5) Texto em portuguell 
« A Doen~a Infuntil do Comunismo (( 0 es
querclismo) »)), Ed. Avante, pp. 5 (6) Idem, 
pp. [, c 6 (7) Adig o « Sobre cel"tas parti-cu
lariclades do d.escllvolvimento hist61'.icO do 
marX iSlllO)), «Karl Marx e a sua doub-ina», 
Ed. Avante, pp. 27 (8) «Cadernos Necessa
riOS», 110 2, pp. 18 (9) Idem n03, pp.17(10) 
« Portugal Socialista», (11) « Caclemos Ne~ 
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c_cssarios», nO 3, pp. 18. (12) «Portugal Socia- mocracia na revolu<;,ao dcmocrMica». tcxto 
.1ista», (13) « Carta a \Veydemeye r I). Texto em partugues Ed. Calvi no , pp. 27. (2:l) Idem 
,ell) portugues, « Obl'as Eseolhidas de Ii:. Marx pp. 75 e 78. (::>4) « Cadernos Neecssar ios», 
el F. Engels, Ed. Vit6l' ia, 3° volume. pp. 2(>4 . nO 4, pp. 1. (25) « A Doen <;:a 111 :'<lJl til do Co
(.14) « Cadernos Necessarios», nO 3, pp. 18. munismo «( 0 ,esquCi'dismo)) ') ) , Ed. Av;mte . 
(1 5) Idem, n04, pp. 14. (16) Id em . n O 2, pp. pp, 23 (26) A l"al'o Cunhal. « Helat6rio cia 
7, (17) Idem, pp . 8. (Hll Id em n04, pp. t:l . Acti vidade do Comite Central)), Ed . .'\\'<ll1tc. 
(19) Idem, nO 2. pp. 10. (20) Id em, pp. 12 n O 1. pp. 89. (27) « Obras Escolhidas », Ed. Vit(lri;1, 
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LENINE E A QUESTAO SIND/CAL 

Na sua actividade revolucional'ia e ,como te6- cimento cleste grande dirigen te clo movimellto 
rico do movimento open\rio, L cnine dedi- oper{lrio intel'nacional , teorico e artifice cia 

eou uma particular aten<;:ao aos problemas sin- primeira I'evolu<;ao socialista, a grandc li evo
dicais e clefiniu 0 papel que cabe aos sinclicatos lu <;ao de Outubro, e no momGnto em que as 
na luta do pl'oletariado contra 0 palronato e problemas sindicais assumem uma im,po rbln
pela sua libei,taQ.ao cla explOI';)(;aO caritalista, cia consider{lvel nas lubw cia elasse open\ ri a, 
isto e, na luta economica e na luta politi ca. Ele na~ apenas pela ag-udiza<;,ao dessas l,ntils mas 
a nalisou com pro fu ndidade as quest6es do mo- porque os sindic~tos agrupam ho.ie centenas 
yimento sindical e declicou-Ihes centenas d e de milh6es de trabalhadores, sel'<i Ut il lembral' 
paginas nas suas obl'as. No momento em que a lguns dos ensinamentos d e L Clline e l'on sta~ 
se comemora 0 centesimo aniYel's{l!'io do 11.as- tar a sua adualiclade. 

o papel des Sindicates na luta <:Ib p'rel e ta rii a d<~ 

Os sindicatos sao a forma primaria de 01'- ra<;,ao de ':£f:u'e" e viHma da par~~ 'do patronato. 
ganiza<;:ao da classe opedria, «a forma ele- Diz Lenine num ,artigo escrito nO deste rJ'O 
mental' e inferior, a mais si mples e a mais e m 1899 qu e « . .. <I eilO rin e imp0l'tiincia da luta 
;\cessivel, de organiza<;,ao», clizia Lenine. (0 eeonomica do prol ctariado e a n ccessic1ade 
«( Esquerdisino I), Doen<;:a Infantil do Com un is- dessa luta foram r econhecidas pclo mai'xis mo 
mo). Eles sao tambem, e pOI' isso meSl11O , a clesde 0 principio» (O b. Comp]. ) .. A. r eso lu-
forma mais ampla de organiza <;,ao da classe ' <;,ao do p!'imeiro Congresso cia A.silu cia\.~ao opera.ria, po is qlle, pela smV"n'atureza e esfe-
l;f\, , de, aeGao, pelos fins que vis~m, neles po- Internacional dos Traba lhadores, reallzado e m 
4'em pal,ticipal' tod os os trab<lIhadores, 'in- Genebm em 1866, rec:onhecia tambem a im

:dependentementedo seu grau de cons{;iencia pol'timcia da luta economica e a importancia 
de classe, das suas ideias politicas, religiosas, dos sindicatos openil'ios para a ol'ganizaGao 
etc. 0 papel fundamental dos 's indicatos, eo- da classe oper{ll'ia na sua luta quotidiana con
!no organiza<;,ao de massas do proletariado 
(referimo-nos aqui aos sindicatos J~m' geral b'a 0 capital, e pela aboli <"ao do b'"balho as-
no mundo capitalista,) e 0 d,e 'o rgani zar e salariado. 
desenvolvel' a luta econ6mica, a-" luta pela E11.tretanio" no mesmo <,ai,tigo adma citado, 
melhoria clas condi<;:oes de exislencia dos rcfel'indo-se,.' a' essa resolu<;,ao, Lenin~ cl iz que 
trabalhadores. Na « Plataforma t{lctica pal'a 0 cIa reconlH~ci~l' ainda « que os sil}riicatos 0-
COIl l!'l'eSSO de Ilnl'{'l'ca",'a-o», PllbIl'cac\a em Mar- . d" . 

v " " per{tnos nao en,VTl hmltar. a sua atel1;;ao <;:0 cle 1906, Lenine d iz: «Os sindic'aetas de ' 
ampla base, como 0 indica a experiencia de exclusiva a luta directa contq"p capital, nao 
to dos ,os paises capitalistas, sao a ol'g'aniza<;ao deviam separar-se do m ovithent o polit ico e 
mais a4quada da classe operal'ia com vistas social ger<ll cia clas'se operal'ia; q ue os seus 
;\ Iuta eCOlVlmica») (Ob. CompI.,) , objectivos nao deviam scI' estreitos, mas as-

Nao ' h{l ~hiv ida que a luta economica da pi ra l' ~l emanoipa\,ao gel'al dos milh6es d e 
classe operaria li'a socieclade capitalista C du- tl'abal hadores oprimiclos) (Ob. Cornp!. ,). 
mil grande importil ncia como meio de C011- De 'facto , pOI' muito importante que seja e e a 
S.~gUil:, atraves dela, melhorar as suas conc!i- lutaeco,n6mica,ehe iI1suficiente paraJibertar.a 
files de vida, como meio dc ,ai-enuar 'aexplo- classe opcraria, e com elatotlos oS trabalh<ldol'eS, 
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. 0 iiIstema e ( a Cxp oraC;iio CaPIta li,tas •. a c as- _;. na sua maneia, nao poe Ja al11 a compre
se () l)chlria n;]o csta apcmis intcl'eSsrlda crrl endcr qt1e mio estava a lhta r contra a exp!o,· 
nielI;or;i r as con di<;ocs de vt~h da cla sua fOi'~' ll j'a<;ac; mas que se impull ha abolir a prqpria 
de t r;ibalho. Estan oo muitd ili teressad;! nisso, exp ~orac;iio, qtle podia aboli-Ia, e que pani . i ~ 
esUi so bretildo i ntel'es$ad~l em elimi i1a r as coh- so neccssitava dum partido polit ico seu, revo
d i.;-od qite a ohrigilm ~l vender e .5sa fOl'.;-a de luciomlrio. Antcs, ·sentiu apenas n ceessidade 
irab;llho; em destr~i r a sociedad e capital ista He reagir l::'on tra as arbitrarietlades e erllnes 
e subst ithi- la por u ma soeiedad e se m (,lasses. Cle toda a or-dem dos seus exPlobd()refs. Em 
l'am atingir tal objectivo a classe ope rill'ia nao carta Cl il'i g ida a F . Bolte, a pnip6sito da ;a In
potle limltar-sc. a Iu l<;l econ6mica, necessita 01'- ternaciohal, Ma rx dizia e m Novembro (Ie 1871 : 
;'S'ahiz;ll' G clesedvol'v'er a luta polit ica. «:;: 0 movimento politico cia classe oper{lria 

Para org~ riiza r e descnvolver a luta politica, tern comb u ltimo obj ect ivo, esUi claro, a COil 

a el asse oper;iria n ecess ita do seu part ido po~ (]hiMh do poder politico pal'a a elasse openiri a 
li t ico, j'evoluciomiI' io, forma superi or de orga- e mIra este fim e necessaria , natllralmente·, quc 
n iza~:ao. Enq uanto que os siIidi catos ag rllpam a organ izac;:ao preyia da classe operaria, nasej·, 
b u podem agrup<l I' todos os tra balha dorcs, 0 cia na sua pr6pria Iuta ecoq6rrliCa, tenha aka n 
parti do polit ico do proletariadb agTupa arenas ,ado ceHo grau de d esen \'o)vimehtb,» (C.,Marx 
os scus elementos de vangual'da, ass im como c F~ Ehgels, Ob. Esc.). Foi, n~turalmenl:e, n o 
clementos cloutras tlasses e dllihclas cia popu- pr6pr i~. desenvo lvim ento de~s e processo d e 
tac;:ao que a d ~tcm aos ideais 'do socialismo e luta quc se foi verifican do uma tbmada d e 
Ali di ~p6erh a luiar pOl' cles. . consciencia politica e se mbstrou a ilccessi,· 

sab O!:g·aniza,:()eS completamente, di~tintas, liade e a possibilidade dh tbmada do poder 
h ilo ha lienhuma identificac,io enh'e uma e ou- poiitico como llllieo meio, j ,l nao de atenllar , 
tra~ Hcferinao-se a confusa"o que certos ~oeial - m as. de eliminar cQI1.lpletam ente a explora 
dem'ocrahis faz iam entre a organiza c;:ao politi::' ~ao 'e oprcssao capitalistas. Daqui a neeessida 
ca e . h org~ni zii<;ao sindiea l, Lenin e di zia qu 'e 'de do partido politieo r evo!u cionario da das
a luta pylitlca «~ , ni u ito ma,is amp!a e comrle- se bpedll'ia eomo arma inclispen save! para 
xa q~ 'c ,a luta c<~rlYlT',ica f~bs opcrLlri os contra a t ingir tal objectiv9. Isto nao significa que, 
os patroes c 0 !?;oyerno. Do \nesmo mod o a or- ob rigatiJ ri amente, cln toda a parte e em t odos 
gal~iza~'i\o. ,(I.~lm par~ido ~oe i ~ldem 'ocp'f,ta r,evo- 0 paises , os sindicatos ten ham aparecido pri
!uclOn{lrIO deye ser lI1 evl tav !:( lm ente,de tun g6:~ meiro que 0 partido politico da cIasse ope
n ero d is tinto cla organizac;:ao dos opedl'i os p:ira i'aria. Ha mesmo casos em que assim nao for. 
a lu ta economka» (Ob. Esc.) , mas 0 problema telll de ser visto consi,de~ 

As organiza<;oes sinclicai s a pareeerarh pri: rando a cIasse ope"1ria 110 seu eonJ~n~q, c 
nieiro que OSPiWtidos politicos revolucion .i~ nao paree larmente, por destacamentos nacJO" 
rios do proletari qdo. A luta econ6mica cia d asse hais. 
o pedl'ta eomec;ou primeiro qu e a sua luta po- A partir do momento da cxist~r,,<;ih ,si~illtil ' . 
kitica. Di;l L eni ne que « Os sinclicatos marca- n ea de sinclica tos e partidos politieqs, dll <;lasse 
~'flln ~ lil ,~rogl'e'~so gigantesco da elasse oper{t- ope raria, ambas organizac;6es do prole,t,ariadtJ ; 
ria no principio do cl esenvolvimento do eapi - poe-se, naturalmente, 0 problema .,d.e q~tal a li
ta!ismo; d es marca ram a passagcm do estado ga<;ao que devc existir entre.,a a<;~ividade po .~ 
<it? cli spe rsao e da impotencia em que se en- lit ica dos m embros do partido. Call) vistas flO 
co ntl'avam os operarios, aos p rimeiros rlldi- derruba,mento cIo pocl ~l' dil burguc~.i,\l, e a sha 
m.entos da uniao d e classe) (OP:.,:Com p.) I~ aetivldade sindical com vistas a arnlhcar eoll-
absolutam ente natural que tehh,a. sido assim, " , ,- , . 
pois que a classe openll'ia 11ao podia tel' nas- c,essocs economieas,a \ c~sf mesma burguesia . 
cido .iiI com a eonseieneia d'a.necessi!:lacle cle se p,or outr o lado" qu~l a ,1 igac;:i'io, qual 0 t ipo 
prganifar para lutar ,epnb'a a exp lol'a c;:ao a- de relac;:oc s entre os silldicatos e 0 par 
tl'OZ He que foi vWma desde 0 primeiro dia. ddo. 

A «neutralidade) d~s Sindicato~ 

b probl enla da ( neutraIid~i:le;) clos sindica
tos na luta poHtica existe pr,aticame\;\t e d esde 
que existem sindicatps e dJa1;t idos e L enine 
; r.atou-o l a rg.ani~ nte. Os sindicatos sao orga ni
r-<i:s;'pes unit<lt icu:l, que podem agl'llpar todos os 
tr<tkalhadores, membrm, do p\lrticlo ~ scm par
t,id.o, e a~e 'l11enipl'Ol' d e par \i{los .(.iil peqMena 
burguesia. Toclos estao obj ectivament e inte-

." . ' 
r essados n,a "abolic;.ap., da cxp loraC;ao e, Conse , 
quent em ehtc,, ·nn conquista do poder politico 
p claclas..~e op,e raria; embora nem todos se deem 
c'Q I~ta ,di~so. Os sin,dicato s nao sao 0 instrumen
~o da conquista do poder politico, mas organi 
zacoes para a Inta po r reivindicaC;:6es ecoll6 -
mi<;as ·.c · ~oeia is . Mas ~ignifi ca r4 isto que nadit 
t ell) a ver com a luta politica, que devem pc1'-
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10 o MILITANTE @) 
manecer estranhos e neutrais perante essa luta 
politica, estabelecendo-se urn compartimento 
es tanque entre estas duas formas de lut~. cIa 
cIasse openiria? Significant isto que um mili
tante do partido pode e deve ser politico fora 
do sindicato e apolitico dentro d ele!' Que po
de e deve, ao entrar nosindieato,« deixar a poli
tica it porta» i' Que se pode e deve separal" i n tei
ramente a luta' politica da luta econ6mica, que 
tao frequentemente se confundem P Pens"r e 
pro ceder (e hi quem 0 tenha pensacIo e defen
dido e continua a defender) seria tentar sepa
rar 0 que nao e separivel, espalhar a confus,lo 
entre as massas trabalhadoras e fazer 0 j ogo 
da burguesia. 

Os elementos de v anguarda do proletariado, 
ao mesmo tempo que estao organizados no seu 
partido politico, que tern como objectivo dcs
truir a sociedade capitalista e construir a so
ciedade socialista, !.lstiio tam bern organizados 
nos seus sindicatos profissionais, misturados 
com a massa de tl'abalhadores. Como elemen
tos de vanguarda nao podem limitar-se, na sua 
actividade dentro dos sindicatos, a organizar e 
desenvolver a luta puramente econ6mica, mui~ 
to importante sem duvida, mas incapaz de im ~ 
pedir a perpetua<;ao da explora<;ao. Eles Him 
necessitriamente que se preocupar por que a 
actua<;ao das organizagoes sindicas, que englo~ 
bam as amplas massas trabalhadoras; favore
«am a ac<;ao politica que conduza it supressao 
da exploraQao. 

Na « Plataforma hictica para 0 Congrcsso de 
unifica<;ao», ji atr{ls referida, Lenine dizia que 
« 0 Partido dcve tender pOl' todos os meios a 
educar os opedlrios filiados nos sindicatos no 
cs pirito duma am pIa compreensao da luta de 
classes e das tarcfas soeialistas do proletariado, 
para conquistar realmente com a sua activida
de 0 papel dil'igente nos ditos sindicatos ... ». 
Este papel dirigente dos comunistas nos sin
dicatos que Lenine defende e que continua a 
se r tao Justo hoje eomo no tern po de Lenine, 
nao pode ter apenas como ob,iectivo a lutaeco
n6 mica, em bora ,esta seja a pI"incipal esfera de 
aec:;ao dos sindicatos. A cIasse ope ra ria nao po
de prescindir de nenhuma das armas de que 
dispoe, incIuindo os sindicatos, qu e possam 
servir 0 principal fim da sua luta contI"a a bur
guesia, que e 0 aniquilamento da pr6pria bur
g uesia como classe e a conquista do poder po
lit ico. Referindo-s e a organiza.c:;iio de sinclicatos 
na Russiaczaristaem «Que Fazer?»(tratava-se 
e ntao de sindicatos clandestlnos, visto que lc
galmente eles s6 fornm permitidos n a Russia 
a parti r de 1905), dizia Leni ne: « As organiza
<; oes sinclicais nao s6 podem ser extraordiml
i'iam ente llteis pal"a desenvolver e reforc:;ar a 
luta econ6mica, mas podem converter-se, al em 
disso, num auxiliar da maior;,imporhlncia para 
a agita9ao politica e a organiza9ao revolucio-

mlI;ia» (Ob. Esc.). 
E evidente que a luta pplitica do prol e tllr ia

do tem de scr COndllZida c diril5ida pelo Parti . 
do que, num plano supel"ior, dllve didgil", alias, 
toda a luta de classe do proletarii\do, ipcluin
do a luta econ6mica; qplla luta poIilica e ,ft 

{mica que pode eopduzir a sua Iiberta<;i:o e t, 
por consequcndl1l1 Inais importante; que sen. 
do a luta sindical de muito interesse e de gran. 
de importancil! 0 pl!pel que rode descmfJcnhar 
no combat\! piirio das massl1s tl"abalhadop1s 
contra os saul! el>ploradoftJs. e Ia nao cleve f;l
zer esque(ltJ. j:We s6 a Iuta poIitiea re volueio 
m\ria pod e eOrH!pzjr it tomacla do pedel" pelo 
proletariado e ap6s jsto c1esapossar a burguesia. 

o mQvimento liindical nasceu e alal"g'ou-se 
primeiro. eomo er# natural, nos paises indus. 
trialmente m ll is aVilll.c:;ados e onde existiam li
berdades politicas. iIIht Europa, foi particular
mente em Inglaterrll, ALemanha e Fran<;a que 
o movimentp sindical primeil"O se desenvo l
v e u e em prin (lipjos doseculo abrangia .la v;\
rio~ milhoes de trabalhadores. As conce p<;iics 
!.l ntao dominantc ,. no movimento sindical (3r;lln 
em grande parte concepc;oes oportuni st i',S . Em 
InglatelTa ele foi desde cedo domi na clo - c ai nela 
o e ho.le=pelo trfldeunlonismo re formista. Em 
Fran<;a, como de resta em tod os os paises la
tinos cia EUl'opa, era e foi clominado durante 
muito t empo pelas conc<:p<;6es proudhonistas, 
ish,> e, pelo apolitismo. A medida que se dc
senvolve a luta da classe opedlria e cresce 0 

movimento sindical, a burgucsia esforc.a-se POl" 
exel'cer A sun influcneia sobre os sindicatos, 
pOl' dividil' os operarios. Primeiro esforc:;ara-se 
pOl' impedi-los. Nao 0 t endo conseguido, cs
forc:;ar-se-ia por domina-los icl eolbgicamente. 
sobretuclo a partir do lTIomento em qne a or
ganizac:;ao sindical comec:;a a ser uma for<;a que 
ameac:;a os seus interesses. Em muit.os cas os os 
dirigentes sindicais eram elementos saidos cla 
aristocraeia operaria, facilmente penetritve is ~l 
ideologia burguesa e veic:ulos da sua influen
cia no movimento sindica l. Alias este mesmo 
fen6meno eontinua a verificar-se hoje Ii onde 
a c1asse operal"ia esta politi c:a mente mais at ra
sada e e presa [{leil do reformismo. 

o crescimento da influcncia cia burg-uesia 
nas Ol"ganiza<;oes sindi cais e 0 desen\'o Ivim en
to destas organizac:;oes em numero e impor tan
cia tras natural mente a orclcm do dia dos des
tacamentos politicos da c1asse open\ria, com 
muito m ais aeuidade, 0 pr oblema cia posi<;iio 
que deverao tomar os sindicatos perante a luta 
politica do proletariado, se deverao ser neu
trais on se deverao, pelo contrario, favorecer 
e apoiar essa luta politiea. Nos partidos social
demoeratas, entao ospartido~ revolucionirios 
cia cIasse operaria , cedci apareceram e se de
sen v,ol veram tambemr a's eQl}eepc.oes opOrtu-. 
nistas e rcformistas. Na verclade os opor.tul1is-
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t as da sociaidem ocracia bateral)l -SC dcnodada
mehte peJa «neu tralidade» <los sindicatos e 
Lcnine v iriil a Clar--I hes ti m dllubilte vi goroso. 
Nllm aJ'ti go puh!i cado no «PnJleta'ri» em Fe
verciro de 1908 sobr e a neu traliclade dos sin 
diUitos L cn in" diz: « Naturalmente, quando do 
llaseimento do movi mento operArio poli t ico e 
sindical ' na Europa e ra possivel defender a 
neutral idade dos sindicatos como um m eio de 
abu-gar a base prim it iva el a luta proletaria na 
epoca e m que e la estaya r e lativament e pouco 
desenvolv ida e em que a burguesia nao exer
cia uma influencia sistematica sobl-e os sincli
catos. lVIas agora e in teiramente destituido de 
fun damento do ponto de vista da social clemo
cracia internacional defe nder uma tal posi<;ao» 
(Ob. Comp). 

Mas 0 combate de Len ine a t eo l-i a cia « ne u
tralidade)) come<;a antes de 1905.N 0 IVo Con
gl-esso do P .O.S.D.R., conhecido pelo Congres
so de Estocolmo, realizado em 1906, 0 proble
rna' das rela <; oes sindicatos- Partido foi la rga 
mente debat ido. Dado que os mencheiViques 
f iveram aq tli a m fl iOl'ia, o . Congresso prollun
ciou-se contra qualquer liga<;:ao dos sindicatos 
ao Partido, adoptando assim 0 principio da: 
neutralidade. Esta d eci sao veio d e pois a sh 
rect ific;ada no Congresso de Londres, em t 907, 
q~'e se prOI1UnciOll no sentido irlvenj'o, isto e, 
par u ma li ga<;:ao est reita dos sinClicatos com 0 

Parti'do e contra a neutralidade. No VIro Con
gresso da IF. lnternacional tambem rcalizado 
el'\1 l!lil7, em Estugarda, 0 mesmo problema 
constitll iu urn dos d ebates mais vivos e dificeis 
db' tongres:;o, tendo-se inclusivamente cindi 
do a C\lIuissao russa que participava na c!iscus
sao da questao sindieal: dum lado 0 menche
vique Plekhanov batendo-se pel a ncutraliclade ; 
do outro, 0 bolchevique Voinov(A .Lountchar
ski) apoiando 0 ponto de vista antineutralista 
do Congl-esso de Londres. Referindo-se a re
soluc;ao adoptada no Congresso de Estugarda, 
diz Lenine: « A resolu<;:ao sobi e os sindicatos 
adoptada no Congresso de Londres do P.O.S.D.R 
acha-se agoraapoiada numa solida base de prin
cip io com a resolu<;ao de Estugarda. Estaafirma, 
de fOj-ma gel'al e para todos os paises, a neces
sic!ade de la<;:os esb-eitos e soli'~os entre os sindi
catos e 0 partido soeialista». (Ob. Comp.). 

Urn dos argumentos em que se apoiavam (e 
se apoiam ainda hoje) os defensores da teoria 
da « neutralidade» e de que esta e necessal-ia 
p,!ra, a llrlidade daclasse oper{lria. Urn tal ar
gt,imeri,to naq tern n,enhuma base valida. Veja
mos poi-que: Em priVleiro lugar, a aceitarmos 
\~m tal argumento, ,teriamos de aceitar impli
ci tamente que a burguesia e quem mais esta 
inJeressada na unidade da cia sse openlria, pois 
que e ela, sao os s,c;u.s ideologos. ij:uem mais 
enearnic;adament\': defende a netjfralidade dos 
sindicatos. A' teorra eta « neutralidade» e em si 

mesina urn prod u a nsequencia dainfiu-
en cia burguesa no S 0 movimento openirio. 
N ,10 tenha mos d uvidas, se a neu tralidade dos siri
d icatos fosse de facto uma con cli <;ao para a u ni
clade cia classe o pe raria ou fosse urn elemento 
qu e d e q ualqu er modo favoreces se essa uni di! 
de, a burg'ues ia seda 0 seu maior inimigo, po is 
ning'uem ignora que tod os os esfor<;os cia bur
guesia incidem 11,0 sentielo 4e dividil- a .dasse 
op eraria. No seu artigo no, « Prol etari» sonre 
a n eutralidade dos sindicatos, Lenine diz: «Os 
interesses de classe da burgu esia nao pod~m 
d ei xar de engendrar a von tade de reduzir os 
sinelicatos a uma actividade' mesqtiinha ecs 
trei ta no quadro do sistema existente, d e os 
im peelir d e estabelece r la<;os com 0 socialismo; 
e a t eoria cia neutl-alidade nao e senao 0 ador
no.ideol ugico d essas aspira<;oes da hurguesi::p); 

Em segundo lugar, nao e ve!'Clade que 0 apoio 
clos sindicatos a luta ]; olitica do proletariado 
provoque a sua divisao na luta econ6mica. Se 
n em sem pre os open'irios estao unidos na sua 
luta pela obten <;:iio imediata de melhores con
d i<;oes d e vida, tal como nem sempre 0 e8,tao 
na sua luta politica, isso nao res llita da ausen
Cia de neut ralidaele politica dos s indicatos, m as 
r esuita ela com plex idad e das contradi<;:oes d e, 
classe, do papel qu e desempenha a ac<;:ao e ,a 
influencia ela burg uesia no 8eio do proletarlil ': 
do in troduzincl o uma divel-sifica<;:ao de inte
r esses que, emhora aparente, preduz di ssen
<;:iles. A este proposi to escreve Lenine : «Diz-se 
que a neutralidade e n ecessaria para agrupa!' 
[odos os operados que consideram indispe~
s{lvel uma mclhoria da sua situa<;:.io material. 
Mas os que raci ocinam assim esquecem que 0 

g rau actual das contradicoes de classe intro
duzem infali vel e inevih'tvelmente «dissensoe!; 
politicas» incluincio na questao da maneira de 
obter essa melhoria nos limites da sociedade 
contempon'mea» (ob. cit, pag. 490). Ainda a 
proposito da teoria ela neutralielade e comen 
tando a re soluGao d o Congresso de Estugm-da 
que repel ira tal principio, L en ine, demonstran , 
do que nao e a neutraJidade que impede 0 a
parecimento de sindicatos de varias tendencias, 
diz: « A intensificaGao do desenvolvimento das 
contradi90es de classe, 0 sell agravamento em 
todos os pai ses no decu rso do ultimo periodo, 
a longa experiencia da Alemanha (onde a po
Iitica de neutralidade refor<;:ou 0 oportunismo 
nos sindicatos scm impedir de modo nenhum 
o apareeimento de sindicatos cristaos e Iiberais 
separadds), a extensao da luta dos prolehirios 
num dominio que exige uma acc;ao conjunta 
unfll1ime dos sindicatos e do partido r-oliti 
co ( •.. ), tude istoacabou porretirartodo 0 fun
damento a tearia cia neutralidade». E mais acU 
ante: « ••• a t coria da «neutralidade» serve 
de facto para aumentar a influencia ds, hur
guesia sobre 0 proletariado») (ob. cit;); 
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12 o MILITANTE 

De f(lctq, a teoria da neutralidade polltica dos utiliza as for(Jas repressioas. A lltiUza(:rlo dos 
sjndicatps cOlltem implicita, objectioamente. a i- meios de illforma(J(lo e propaganda de que disp6e 
deia da cqnciliarao dos illteresses de classe do e que usa largamellte para derwgrir e deturpar a 
pro letariatjo e da burguesia. Admitir que os operli- luta dos trabalhadores, para os dividir, para ten 
r ios ppqem ser politicamellte Ileutrais em rela9rlO tar illflllenciar desfavoravelmente a opinirlo pijb li
aos SBPS inimigos de classe nwn dado plano da sua ca; a propaga(:rio de que os allmentos de sa/{irios 
luta genii contra a bllrguesia, concretamente na SrlO a causa do aumento do custo de vida, que fi
l u tfl econ6mica, e admitir que n esse plano e nesse Ilalmen,'e recai sobre todas a s camadas da popula
momento fUtO hd contradi<,:rlo de interesses, e esque- <':rlO; a propagarrlO de que as empresas p r ecisam de 
eel' q/lC a burguesia nesse mesmo momento se estd reali£ar grandes lucros para serefJI econofJIicamcn
serv indo do seu poder pOlitico para esmagar .os 0 - te f ortes e poderem continual' a garan.tir trabailw 
perdrios ou mesmo apenas para lhes resistir. iVa aos opercirios, etc., tudo is to cOflstitui umu ac<,:ao 
sua resistimcia a luta econ6mica da classe operci- politica eonstante da burguesia contra a iuta eeo
ria, mesnlO qllando pllramente econ6mica, a bur- n6mica dos trabalhadores. iVa luta de classes en· 
gllesia de todos o.s paises Ill/G se serpe apenas do tre a burgllesia e 0 proletariado ndo IlIi !lei/trali
:;eu poder econ()mico. Ela seroe-se f undamental- dade possivel. S6 a bllrguesia estd objectivamente 
mente do seu poder politico, mesmo quando nao inter essada rw ;; ropagarao duma tal t coria. 

A actualidade des ensinamentes de Lenine 

Apesar d as enor mes tral1sformar6es p ar qlle pas
sou 0 m llndo desde 0 desaparecimento de Lfiaine. 
os ensinamentos que nos legoll contirlllam validos 
e actuais na lllta sindical como em toda a lllta de 
classes do proietariado. 0 papel dos sindieatos na 
Lllta ria classe operaria contra os se71S expiorado
res If hole ainda mais importante que no tempo de 
Lenine na medida em que, devido ao grande desen 
I)olvimento do capitalisTllo e dos monop6lios e 
conscqllente intensificarc70 da explora(Jrlo da clas 
se operaria, POl' lim Lado, e a formar'rlo do sistema 
socia lista POl' outro, a luta de classes se agudiE'oll, 
novas ea madas da popular,:<7o formn p r oietariE'adas 
(! os efectivos sindicais allmen taram consideravel 
mente. 
o movimento sindical mllndia l constitll i fwje 

llma poderosa rorra da classe operciria internacio
fwt . Ce n t enas d e milh6es de trabalhadores estdo 
filiados nos sindicatos. D e cerca de 9 lfliih6 es em 
1910. eles SrlO actaalmente mais de 2{){) milh6es.56 
/10 liltimo Congresso Sindica! Munr/ial r ea li£ado 
em Oalubro do a flO passado estiveram representa 
dos mais de 150 l7lilh6es . Mas meSlllO os trabalha
dores qlle nrlO estrlO f i liados nos sindicatos-e slio 
i ambem lfluitos milh6es--s60 lflobilizados Oll mo
bilizdveis POl' estes p ara a luta contra 0 ! Oatronato. · 
Hl7l Fra nra, par exemp/o . pais de fortes tradi(:6es 
" indicafs , menOS dllm terro rios trabalhadores es 
lIio sindicaaos. No entanto quando os sindicatos 
dec idem Ulna luta ou esta e desencadeada POl' in i
ciati ua dos pr6prios trabalhadores, a grande maio
ria, sindicados e n(io silldicados, participa geral
men te nela. As greoes d e Ma i o - J unlw de 19G9 
iliolJilizar am l1lais de 9 mil1l6es ([e i raballzadores . 
fsto mostra foda a importancia que tem para a luta 
{feral do prbletar iado contra a bllrgllesia a posi9clO 
,los sindi catos perante 0 poder pOlitico da burg-ac-

. sia. 
Tal como no t empo de Lfinin l', a ala reformista 

do movimento opercirio continua a defender a Il eu 
t ra/idade politica dos sindicaios, 0 que no {un do 
t!orresponde a eretender limitar a luta da classe 0-
fleraria aos lna rCQS da luta econdrnica /Jura e sim
ples, deixando a burgllesia a cuidado de se oCl1par 
da polltiea. Os dirigenles reforllzistas do movirnel!
to operririo continua assim. a seroir os interesses 
e o s objectioos da burgaes'ia nos seas es{or(:os pe-
1a abstenrrlO da c lasse o.oerciria n a luta politiea 
{' lUI propagar do da teoria da «coia/Jora(Jrlo de 
classes », da «cotlcil ia(-·(io» das in t eresses de ex
p iorados e exploradores, cujo fiTn e amortecer a 
cOl1lbatividade da classe operdria, enfraifuecer 0 
seu espirito de cla.sse e leed-fa a aceitar passi o(l 
men t e a explorarclo eo domillio da l!urgues ia. Da 
parte de tats dirig elltes r eformistas assisfe ·se lll (!$-

1110 !zoje a um esf6r(Jo para refrear a l ll ta econi!
mic.a, <ios trabaillCl(i'ores. indo ao pon to d C' . no s 
sindicatos qu.e in{Zuencianl 011 dirigem. se 0,00-
TeTll freqllentemente ao desencadew71ellto (/a gte-

ves e de outras tutas da elasse operciria pelas suas 
reivilldicar,: ()es . Em numerosos casos a c i a ,;se ope
rciria tem real!ido eru!rgicamente contra as con
cepr,:6es « conctaliatorias » dos sellS dirigeutes s in 
dicais e tem sa/tado por cima deies. As e/wmadas 
<: greues seluagens:. veri ficadas 0 anD passado na 
lnglaterra e na Alemanlla e jli este ana na 5uecia 
e na Belgica, greves desellcadeadas cOlltrn a von
fade e com a oposit;tio dos clirigentes silldicais. 
sao disso exclllplo. Viu-se entaD como nalgutls ca
sos tais dirig-eiltes ievaram 0 sell espirito « con
ciliat6rio» ao ponto de colaborarem com a patro
nato e as autoridades n{! repressao <los trabailla , 
dares. 

Por outro [ado assiste-se ao aparecimentD dOll· 
tras t eorias que, pretendelldo embora nao pur em 
causa a legitimidade dum certo pap el poliiico dos 
sindicatos na lilta do proletariado . ate porque, di
zeIn, existe um.a « poUtica sindical ".' pr ecoll iEalll 
no eutanto que os sindicatos se devem afastar ca. 
da vei! mais dos part/dos, que d evem adoptar Ilma 
posi9rlO (Ie «neutralidade ideo l6giea ", etc. Tudo 
isto, diE-se, eUl defesa da lIrtio.'a :le eta c!asse ope
rdria. 

Todas as preocupar;:6es e todos os esfoTl;:os em 
faoor da imidade da classe operaria s{lo inteira
mente legitimos. Ma.s a lIn idade da classe operciria 
uclo e e ncio pode ser urn rim em si m esma. A ll!lida
de da classe operliria UrlO e lllU esta.do passivo, ela 
a pode verificar-se e s6 se jus tifiea na aerrlo e para 
a acr,:lio. A unidade da classe operciria tem po i s de 
ser urn meio de favorecer (J forta leeer a sua tuta de 
classes contra a btlrgllesia, luta que wio eapeulls p . 
con6mica mas politica tam i) (hn. Ora 0 que se vc 
riilca, atraves de toda a experiencia pass ada e 
presente, nclO e que a ligaNfo mais Ol/ m ellQS es· 
treita entre os partidos revo iucionlir ios da c/asse 
operdria e os sindicatos impede 011 prejudlca a un i
dade e a luta dos t r abailladores. Pelo co n trlirio, 
essa unidade e essa luta sao mais a mp las e Illais 
e/ ieazes, a luta e mais agllerrida, prec is(l'1len t e ai 
onde ex iste ta l liga9rlO e olZde os sindicatos /lclo se 
gufatll pela tcoria da « neutralidade ») . 

< Neutra/idade politica " OU« Il eu tralidade i deo -
16gica" ([os sindfcatos, afastalnento destes (jos 
partidos revoillcionarios do proietari ado, tOT/Roe 
de servir a ullidade drt classe operdria:za sua [uta 
econ(imiea e r eooiuciolZliria , slio .. fto rUllcio, con
cess6es feitas a lmrguesia e s6 a esta servem. 
Quando Lerline diz que « ••• 0 trabaUw nos sin 
dica t os {ldo ileae ser conclu i! ido no espirito da 
ueutra! i dade. mas no do estabeiecil1lento de la(Jos 
cada 0 2Z mais es t r e itos entre os sindicatos e a 
Partido" ndo d efllle lUll prillcipio vtllido apenas 
par a i1111 determinado mOmento e local , m as um 
pnllClpw de alcaf.·ce universal que as actua is Don
dirN!s da- luta d e 'c'lasses do proletariafio cO'l.ti 
Illiam a /IJstificat inteirameJ:/'i e. 
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