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o MILITAN'1'E 

d~ , fascisll1o, a conq uista d ~ democracia, 0 
jJape! cia cJ;, sse oper-;I ri a na t-evolu ya o demo
c rfl pca, e rlacion:il , 0 se u sistema dc a lian <;' <u', 
:1 eil il ic ll ,ao do soc ial is nlo . -

Um infanlili smo revol ucio [l {l ri o, que de~co
iJriu a ciellcia politica il ul tima hora, se m 
e ~iidar de assimiJa-la c de aplic;i-Ia, ca raete
riza 0 pe n sanlent o e a acti v idad e dos d i\' e r
sos gTU pO~ do radicalismo pequeno-burgues. 

Sobra-Ihes em pretensoes t l'6ricas 0 que 
lites falta em maturidade politiea e em conhe 
cimento objectivo do marxismo-Ieninismo. 
Nao se trata d e uma aud ;i cia da juventude, 
mas de urn fcnom en o politico inercnle a cl'r
los scctores intclectuai s e e s tudalltis oriundos 
da pequena bur-gut' s ia e d as classes medias. 

Uma vez descoberta a ciencia politica, l's
ses seetores intel ectuais e es tudantis julgam
-se em condi y6es de assegurar a direcyao po
litica it c1asse operflria c as massas· trabalha
doras, quc nao tiver-am, como eles cond iyucs 
de act's~o ao ensino secundario c superior. 

Em nome da alianc;a com a c\asse operaria, 
os inteleetuais c os estudantcs que se inte
gram nos principios do radicalismo pequeno
-burgues disp<'iem-sc a assegurar a esta a chl'
fia politica, a elabor-ac;ao teorica dos grandes 
problemas, paJ-a que a classe operaria os po
nha em pnltica. Eles sao 0 cerebro, a c1asse 
operar-ia 0 brac;o que executa. 

Vejamos como urn desses grupos dos nos
sos J-adicais pequeno-burgueses apreeia a 5i
tuac;ao nacion a J, num jor-nal da emigr-ayao 
quc s'c intitula (( A Voz do £lOVO». ((Olhando 
a cvoluc;ao do sistcma politico portugues nos 
ultimos tempos (c'screvc ( A Voz do POYO», 
no seu nlimcro de Fever-eir-o do ano passa
do )-apercebcl1lo-nos que 0 governo de Cae
tano nao e a mcsma coisa que os precedentes 
governos dc Sa lazar. Enquanto que Salazar 
se ma ntinha como medianeiro entre as forcas 
do grande capital monopolista e a~ forr,;as do 
capital nacionalista (! ) e dos grandes propr-ie
rarios J"lJrais, Caetano defende ess <' ncialmen
te os interesses -do grande capital monopo
Ii .sta. Consequen temente, - prossegul' (( A Voz 
do £lOYO »-3S foryas polilicas dos latifun
di~\J-io s e do capital nacionatista, as mais 
r:.e acc i.o nariils da soeiedade po r1uguesa, ja 
org anlzadas em comandos terroristas no 
tem po dc Salazar. entrara m na fase da luta aber
ta contr-a 0 goveJ-no d e t n1 nsir,;ao de Caetano». 

E dep,ois de explicar que essas foryas que
rem obrIgar Cat·tano a abr-i-lhcs a ·entradano 
governo pe la pr~ltica de uma actividade terro
[ ista ~'ontra gr-upos e organizar,;6es cia oposir,;ao, 
«._A vo z do POVO)) eonclui as Sllas cogitar,;oes 
politicas clo seguinte mo d o: ((0 !-egrcsso'·dd 
go.ve rno aos t e m pos antigos e" a marcha atms 
(,?}da tra ns'i<;:a o do J-eg'ime ( IP ) no sentido ,. da 
d~.))l()(Taci a " bu rg·u .csa(P!!) seria .a lini ca sa id,a ' 
yiavel para Cae limo num _eli ma de iqseguran c;a 

c de te rror islno. ~ s C 0 objecli vo dos te rre
ristas ,\ sol ta em Portugal.,. 

Como se VI', n ao faltam neste t rccho do;';; 
aspectos caracteristicos do revolllcionarism ci 
pcqueno-burg"es: 0 infantilismo politico e " 
pre~ un~'ao ideol6gica. Nao nos detemos a ana .. 
lisar a diferenya cstabclecida entre 0 gover .. 
no d e SalazaJ- e de Caetano nem ousamos per 
'gu n ta r aos rcdaetores de «( A Yoz do Povo )J) 

qual 0 veniadei ro significado politico. d o 
(capitalismo nacionalista». 

Porl e riamos vel" urn ver'dadeiro chorrilho de 
disparates em forma de tratado. l\'\as nao po.
demos deixar de assinalar, como um rasgo. dCl 

seu saber politico, as concJusoes a que Sa(l 

levados, a par-tir da ac(,:ao terrorista dos lat~· 
fund i;irios e do ( capital nacionalista» cOIlt'nl 
( 0 gover-no de transic;ao » de Caetano, quan
do nos dizem que a unica soluc;ao via vel pam 
o governo de Marcelo Caetano e « 0 regres,>!" 
do governo aos tempos antigos e a marchi, 
a tras da transiyao. do regime no scntido d" 
d emocracia I). 

Ao ler c ao anal isar tao doutas opinioc>s 
vcmos como a partir do radicalismo peqt{e. 
no-bur-gues se chega a eonelusocs sernelhan· 
tesaquela que tiravam elementosr-csponsaveis 
cia Acyao Socialista, quan do aguardava m pia-. 
cidamentc que Caetano « l,bel'alizasse» 0 regi·· 
me e Ihes eoncedessc s ilu<ly()<:s d,' previlegio.. 

Entre «A Voz do Povo>J co a ASP h;1 apenas 
uma diferen<;a: enquililto os 110.-'0' radie~is 
pequeno-burguese, a t r i b uem <\ ;I ('GilO da ., « for~ 
~as Inais l·eac("ion::lr t a~ d~ :.·;() t'l eG a de po r iuguc .. 
sa» a marcha aln'ls pa ra a J eI!H} (.'t" 8 CiC!, a Atsao 
Socialista atribuia it <l eG;; o dos ultras u fitd " 
de Caetano nao poder levar a cobo iI sua poli
tica de "libeJ-alizar,;ao ". 

1\a apreciaGao da politica fascis ta dc Mar
celo Caetano, 0 radicaJ.sm u peqll~no- blJrgues , 
que caraeter-iza va 0 gru po do, « Cadernos 
Necessarios)), vai mais longe do que 0, re. 
dadores de (( A Voz .<10 Po\'o ". Elc.' ('onsi · 
der-aram com 0 oJimpico Silber dil sua cieneil:t 
politica que 0 Estado (c deita'-a fura as in('6:. 
modas J-OU pagens fascistas herclaclas da idadt, 
rural») e afi rmaram que a abertura de Mar
cElo Cae tano (( ultrapassa em certos ('asos , 
visivelmente, 0 que a (C oposi<;ao. poderi il 

.pensar como reivindicavel »)!!! 
E para que nao ficassem duvidas sobre " 

valor' atribuido por eles a politica caetanista. 
nao hesitaram em afirmar que ( 0 pequeno 
P<l.sso que Caetano entendeu util dar, atto 
agora foi 0 da Ii beraliza(;iio». 

Na aprecia<;ao da sitlla~iio nacional, n fras e 
revoluciom\ria do grupo dos «(Cnderno.s Ne 
cessarios») exprimia-se em termos de con· 
fus ao id ," ologica, da mnis lamentavel e dtt 
mais primitiva. Bastaram \Ins ademanes d~ 
Caetano, a propaganda do seu novo estilo , 
uma demagogia sem grandeza neln nrro5o~ 
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