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,
REVOLUCIONARIA
.
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A Ef'SANCIPAÇÃO. DOS TRAB.~-'iLHADORES

SEM OBRA
DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES

Cono é do conhecimento geral, ~orças polfticas que participam
no Governo Provis6rio, ou o apoiam, algumas das quais reclamando-se da classe operária e do socialismo, tentam explicar o surto
grevista quo so seguiu ao

25 de Abril, ao cosmo tempo que o desna-

turam e desejam estancar, agitando dois ~antasmas: o dos provocadores a soldo da reacção e o da esquerda revolucionária que ~aria
o jogo da extrema-direita.
Segundo n6s, a análise em que se baseia tal ~acto, amplamente
diVulgada pelos diversos meios do in~ormaçffo, é determinada . no sou
simplismo por tres aspectos: o da colaboração do classes pr6prio ao
reformismo; o do paternalismo implfcito na afirmação do quo a classe
trabalhadora 6 tão ingénua o menor quo se deixa manobrar por provocadores; e o da c o n~issão mani~esta do ~raqueza dos partidos tradicionais, nn medida eo que admitem que os trabalhadores ~ugiram ao
seu controlo.
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O VERDAD:i3;IRO INTMIGO

No sei o d a luta de classes são antag6nicas o incônciliáveis as
duQs principais:.a burguesia e a classe trabalhadora4.Por este ~ac
to, não são possíve is atitudes intermédias, ou se está com uma ou
se está c oo a outra.
Ap6s ' a insurreição militar, que analisaremos noutra altura, a
natureza do classe do Estado não se alterou, assim como se manteve
a apr o priação el o s noi o s do produção pela burguesia e a divisão em
donin2.ntes o d oDinados.
Deste modo, o mivoento reivindicativo desencadeado a nfvel naci onal pela classe trabalhadora, d e mo nstra não a ~ragilidade desta
face à apregoada investida da reacção, mas sim a sua ~orça, capac!da
dado organizativa e esp o ntaneidade combativa. Estas potencialidades,
des p ertas e postas em p rática graças à agudizaçffo das contradições

provocadas pela queda parcial do fascismo, demonstram ainda o ultrapassar -pelos trabalhado res das estruturas sindicais corp o rativas e
dos focados aparelhos reformistas que j~ antes desempenhavam o papel
do traví'ío. agora · acentuado.
Não 6 a lutu dos trabalha Jo res quo provocar~ o "caos econ6mico".
Este j~ existo, de vido

n

administração e no domínio da- bur"guesi.a don-de

algumas camadas por razões tácticas de defesa dos interesses, ganharam ngora uma patine "progressista".
Se a guerra dns c o l6nias se prolongou por todos estes anos c onsumindo 42% das d espesas totais do Estado (15 milhÕes de contos em

1972), não foi por v o ntade dos trabalhadores • . Se as remessas do milhão de emigrantes

(25 570 milhões de c o ntos), fnvorecqna inflação

galopante, nno ~ porque os trabalhadores tenham partido da sua terra por "espírit o de aventura" c omo s0 clizin e diz. Se para 2.lém da
guerra os suporlucros das emprosas . capitalistas naci o nais e estrangeiras agravam 0ssa inflação, tamb6m não 6 por culpa de quem vive
da venda

cl ~

sua forç a do trabalho.

Assim, c o loc~ndo -nos na óptica da classe trabalhado ra, c o nsi de ramo s que as suas reivindicações sã o justas, na medida em que as mosmas só não são sup o rt5veis d0ntr o da lÓgica do sistema capitalista
que 6 a das classes dominantes.
Uon atitude c o rrecta do quem de fendo

os interesses de operári-

os, c amp o nosos o empregados, c onsiste em demonstrar que:
- Não são o s 2.~~onto s do sa~~rios que provocam a inflação mas
sim os fact o res quo

cit~m o s

anteriormente;

- As r0ivind icaçõos dos trabalhadores poderiam ser satisfeitas
na generalidade, se se retirassem às .·grancles empresas as suas importantos margens de lucros que de 1971 a 1973 registaram o aumento soguintG para as que ap ontamos como exemplo:
( lucros

c.u.F.

~

Siderurgia {Cgârnp~Licapd} ~ -

1971
53 616 ·

·56.657
B.Portugu~s do Atl~ntico
202 079
B.Alontejo (grupo B.&'Trmão) 9 572

+ provisões em co~tos)
1973
9'oJmmento

158
436
361
42

986
764
179
846

196
671
79
348

se P o rtugal não 0stivesse, cada vez mais, dominadQ pelos capitais
0strangeiros (entre 1971 e 1973 quer como participação social quer

2

73%

como 8mpréstimos, aunentn.rrun de

passando de

1,5 para 2..,7

cilhões

de coritos) os quais são investidos nos sectores mais rentáveis, contribuindo assim para o Gesiquil{brio da economia nacional: enquanto
que na ngricul tura- dioinuirar,1 de 44~G, aur~entarnm de 85,4% nos serviços (hotois, etc.), 68% no coc6rcio, Bancos, Seguros e operações sobre in6veis, o s6

34%

nas ind6strias trnnsforoadoras sector fundamen-

tal ao do sonvolvioonto do país; se os fenomenais lucros desses capitais não saisson do país 1 ftt6 por ·meios fraudulentos, o fossoc ao no-.
nos r Ginvostidos; se,

fin~lmento

e sinplesmente, a propriedade dos

mei o s do produção passasse da.s mffos dns trinta e quatro famílias portugues a s o dos oEtrnngeiros, para a.s

m~os

da grande maioria exp1ora-·

da.

2 - A POSSIBILIDA~E ~E R~ACÇÃO
Por tudo isto, a perigo do reacção nffo se encontra nem na luta da
classe trabalhado ra nom na actividade da

ain~n

frnca esquerda revolu-

cionária.
' ,.

A possibilidnde do reacção

oxi~to:

Na manutenção dn.s estruturas sociais o oconónicas

gora ~loras

do

fascis;:;1o o que c ontinuam a c o rr espon de r nos interesses de certas canaGas da burguesia;
Na.aindn oxist8ncin de orgãos do repressão do anterior regime
o do legionários,

11

ciado.

;

11

snrioanento 11

pide s

11

e info rmndores, não abrangidos ,pelo anun-

Nos interosses das classes c:ominantes, reprosentadn.s na. actual
n.Jninistraçno, que n5o o stn.rão dispostas a ndmitir nem a combntividnclo.da clnsso tr nbn.lhnclo rn n on 6 fortalecimento da

.

cionária.

esquordb. ~revolu-

.
.c

Deste nodo , a neutralização da poss Í vel e provuvel

.' ·reaccj.onári~

~nvest~da,

so

6 possível, :;.Jrecisn.;-;10nte, graçns à organização d o s trabalhado res nas
fábricas, nos campos, nas oficina.s e nos oscrit6rios, ao desenvolvimont o da sua lutn e

~

c o ns o lidação -:ia. vanguarda rovoluci onéirin.

3 - A GREVE COHO ARl'<L-'i.
A clnsse trabalhadora não precisou que os g overnos burgueses lho
rec orihec o sson o direito à grovo 1 para o obter oexorcer de facto n o
decurso da luta :=>ola su a onnncipaçffo. l•fas agora, roconhocido de novo
on P o rtugal, do jure, osso direito, 6 curi o so c omo as diversas f o rças reunidas no poder, tent an recusá-lo ?Ola subtileza dos argunen-

·,. ,

'

tos

~

..·

,..

.

.

qos~obilizàdoros

força da . lei

foc~mos

~u si~~lesoente

Porém, a greve
. ..

lhadores, mas

que

t~~bém

n~o

atrás o,

cert~mento,

pol±é±al.

é s6.uma aroa de conbate nas mãos dos traba-

o exercicio na

pr~tica

do poder futuro, uo.meio

de organizaçffo o consciencinlizaçffo na luta,
manobra preparnt6ria

~a

en breve pela

trnnsferênci~

Pela greve os trabalhnc:.o res

rep~s8nta,

digamos, a

socialista da propriedade.

most~:-am

quo · os patrões s6s não pÕem

fábricas a funci o nar no~ campos a ~roduzir. Pela ocupaç~o dos locais
de trabalho c ontesta-se a apropriação dos neios âe produção pela burguesia dominante. Pela autogestão de combate,

demo~ra-se.a

capacida-

de dos trabalhadores para assumirem a administração do pais. De tudo
i 'sto e da violênc;la '~o massas nascerá a revolucção socialista.
Se a experiência de democracia burguesa actualmente esboçada sç~
prolongar suficientemente, não duvidamos que pela evolução natural
das c o isas os sind icat o s se t o rnarão, como na maioria dos paisos capitalistas onde o rofo roisn o impera, instituições burocratizadas necessárias à existência do sistona capitalista, orgãos do contro 10 dos
trabalhadores o do nivelamento das contradições nnsc:l.da s \la luta ele
classes.•
Mas há que evitar que ist o aconteça, assím, a organização da lut~

da classe trabalhad o ra tem do assentar na base, on comissões de

fábrica, de of icina, d e escritórin que r epresentem e dófendam os s0us
reais interesses, criando as infraestruturas do futuro poder operário.
Numa terminol o gia c o nheci ,:.a chamam-se de selvagens as Greves
rto soncadonda s pelos trabalhndures

ultrapnss~n do

as

~ irectiv a s

e o con
,.......,

tro lo ..los urc;-:tos :i.>oliticos o sindicais. I1as os trabalhaJc.Yres não prc:.
cisam ele p3d ir aut o rização n ningu6o ne'-1 a nenhum partido para lutar.
Os trabalhado res s6 podam c o ntar c o nsigo mesmos no

c o~bate

contra os

patrões. Odásejo s o cinl- clooocr2.ta e - burguês do ur..1a utópica harmonia
entre as classes, sienifica a vontade

do.~antor

o domínio do Capital.
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