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Aviso ao leitor 
Acredito que, na época dos 140 caráteres do twitter, poucos são aqueles que estão dispostos a ler um 
texto de quase meia centena de páginas. Não obstante, esse é parte do dilema atual. O caráter 
fragmentado do conhecimento nada mais é do que expressão da fragmentação da classe trabalhadora, 
portanto, reflexo das condições desfavoráveis em que se encontra a luta do proletariado. De qualquer 
modo, a primeira parte da conclusão apresenta um bom resumo de todo o texto e pode ser lida 
independentemente dele. Quem, por falta de tempo ou paciência, pretender ler apenas umas quantas 
páginas pode começar por lá. Digo «começar» porque tenho esperança que a leitura da conclusão 
estimule o interesse pela leitura completa do texto. 

Introdução 
É pelo combate ao revisionismo que se constroem os partidos revolucionários. Apesar dos mal-
entendidos a que se tem prestado e do sectarismo a que tem conduzido por essa razão, a sentença é 
indubitavelmente acertada e necessária. A questão está, como sempre, em definir corretamente – isto 
é, de forma materialista e dialética – a fronteira entre a linha justa e a corrente oportunista. 

A necessidade de lutar contra os equívocos teóricos entre os dirigentes do proletariado é sentida 
desde, pelo menos, a Miséria da filosofia, isto é, desde o momento em que Marx abandona a fé na 
tecnologia como motor da unidade operária 1. A unidade da classe operária, isto é, a passagem da 

1 Nos Manuscritos econômico-filosóficos e no Manifesto comunista, isto é, nos trabalhos da década de 1840, a unidade 
da classe operária é tomada, sobretudo, como resultado do progresso tecnológico. Marx acredita que, com a 
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classe como objeto da burguesia – força de trabalho – a sujeito político que age em função dos seus 
interesses é vista, desde então, um processo problemático. Somente o trabalho político pode arrancar 
os operários da «ideologia burguesa». No tempo de Marx, esse combate foi, sobretudo, contra a 
ingenuidade do anarquismo e do socialismo utópico que traduziam, no plano político, a imaturidade 
objetiva da recém-nascida classe operária. Lênin, contudo, já se confronta com outra situação. Nesse 
momento, o abandono da linha justa só pode ser devido à existência de contradições internas da classe 
operaria. Isto é, à existência de frações de classe cujos interesses imediatos colidem com os interesses 
da classe tomada em sua totalidade. 

Não obstante, hoje, e apesar do legado leninista, a crítica do revisionismo tem apenas servido a um 
sectarismo infecundo e, não raramente, idiota. A fronteira entre a linha justa e o oportunismo é 
espantosamente definida pelo apego a uma leitura parcial dos textos clássicos, mal confrontada com 
a realidade compreendida de forma unilateral. Escrevo, por isso, este texto: com o intuito de mostrar 
que a crítica do oportunismo não pode ser separada da análise concreta da situação concreta. Pois 
somente as condições concretas da conjuntura permitem estabelecer corretamente a fronteira entre a 
linha justa e o ecletismo oportunista. Sendo certo que, por outro lado, a apresentação da análise de 
conjuntura às massas implica a crítica do revisionismo. Como dizia Marx, «A teoria torna-se prática 
quando se torna Ad hominen». Qualquer teoria, inclusive a teoria revolucionária, alcança as massas 
apenas quando é apresentada em polémica contra os representantes das teorias alternativas. 

Oportunismo e conjuntura, duas faces da mesma moeda. 
O esquerdismo hoje faz da crítica do oportunismo o eixo central da sua política. Não obstante, se 
esquece de perguntar por que razão, mesmo em 1921, Lênin continua o elogiando os textos de 
Kautsky anteriores a 1905. Esquece o papel da I Guerra Mundial na divisão do movimento proletário 
internacional em duas linhas: a socialdemocracia e o bolchevismo. Ou seja, esquece o lugar da 
situação concreta. Consequentemente, a crítica do oportunismo é feita em termos puramente 
idealistas, quer dizer, sem um critério materialista e dialético para determinar a fronteira entre a linha 
justa e o ecletismo oportunista. Daí que seja crucial mostrar como a crítica do oportunismo para Lênin 
foi o outro lado da moeda da análise concreta da situação concreta. 

Para Lênin, o oportunismo não se compreende sem referência ao imperialismo: aquele decorre deste. 
A forma imperialista do sistema capitalista, tal como estudada por Lênin, emerge em 1875, como 
forma de superar a crise de 1871-2, e entra em crise em 1914 com a eclosão da I Guerra Mundial. (Em 
1945, no final da II Guerra Mundial, emerge uma nova forma de imperialismo bastante distinta 
daquela estudada pela Segunda Internacional). Durante 30 anos, entre 1875 e 1905, o capitalismo pode 
se desenvolver praticamente sem sobressaltos graças à exportação de capitais do centro para a 
periferia do sistema. A competição entre empresas individuais nos mercados nacionais perde a sua 

mecanização, o trabalho dos operários, produzam batatas, cimento ou sapatos, será o mesmo: vigiar as 
máquinas. Essa uniformidade dos trabalhos foi considerada, por Marx durante alguns anos, a base económica 
da tendência à unidade política da classe operária. O abandono desta ideia torna a construção da unidade da 
classe operaria um processo problemático, tanto objetivo quanto subjetivo, mas, sobretudo, necessariamente 
conduzido por líderes conscientes e preparados. 
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relevância e fica subordinada à competição no mercado mundial entre conglomerados de empresas 
liderados por bancos e com proteção militar de seus Estados nacionais. 

A transformação no capitalismo implicou transformações na classe operária. Apareceu uma camada 
de operários privilegiados – operários especializados, funcionários públicos e trabalhadores do setor 
bancário – cuja existência decorria da maior complexidade da produção em um mundo globalizado. 
Lênin batizou-os de aristocracia operária. Durante a época áurea dessa primeira forma de imperialismo, 
entre 1875 e 1905, a aristocracia operária foi a vanguarda da classe operária. Ela criou partidos 
operários com o objetivo de participar da democracia burguesa e os debates protagonizados por esses 
partidos permitiram uma forte conscientização das massas trabalhadoras. Aliás, quando em 1902, no 
livro Que fazer?, Lênin propôs a reorganização do Partido Socialdemocrata Operário Russo, buscou 
criar um partido à imagem do Partido Socialdemocrata Alemão chefiado por Kautsky, adequando-o, 
entretanto, às condições ditatoriais então existentes na Rússia czarista. 

Não obstante, a eclosão da I Guerra Mundial trouxe claras restrições à democracia burguesa. Nessa 
situação, a maioria dos dirigentes da Segunda Internacional se apegou à defesa das suas organizações 
e da democracia burguesa em que atuavam. E consequentemente viam na guerra, que colocou em 
causa esse sistema político e a existência dos partidos da Internacional, um passo atrás no 
desenvolvimento do capitalismo, isto é, no avanço inexorável da história rumo ao socialismo. E, na 
defesa de um sistema político em crise, na defesa da democracia burguesa e da mera existência dos 
partidos operários que nela atuavam, os líderes da Segunda Internacional abandonam partes 
importantes do seu programa político, incluindo a defesa da paz. 

Lênin, pelo contrário, vê na I Guerra Mundial a crise geral do capitalismo. A crise da democracia era 
apenas parte dessa crise geral. Longe de dificultar as condições para a realização do socialismo, a 
guerra imperialista criou a necessidade de sua realização imediata. A atuação nas instituições 
parlamentares tornou-se ineficaz. Não obstante, os próprios operários mostravam o caminho com as 
sublevações militares que protagonizavam, em nome da paz, nas fileiras do exército. Mostravam que 
a única garantia da paz implicava a construção do socialismo e, se necessário fosse, a guerra civil 
contra a burguesia como meio de alcançá-lo. Não apoiar estes movimentos, não tomar parte deles e 
até mesmo a sua direção, era, argumentava Lênin, uma traição ao proletariado e à história do 
movimento operário internacional. Uma traição da resolução do Congresso de Basileia da Segunda 
Internacional, realizado em 1912 e presidido pelo próprio Kautsky. 

Mas sobretudo, uma traição ao materialismo dialético. Isso fica claro na resposta em A revolução 
proletária e o renegado Kautsky. Kautsky havia criticado a revolução bolchevique por ter chegado ao 
socialismo de modo violento. Ele reconhece o atraso da Rússia e, portanto, que a possibilidade de 
fazer a revolução pelo voto que sequer existia ali. Por isso argumento que os bolcheviques deveriam 
ter apoiado a burguesia contra o Estado czarista ainda carregado de traços feudais. Só na base de uma 
democracia burguesa seria possível chegar ao socialismo. De outro modo, esse socialismo estaria para 
sempre amarrado a essa violência, que foi o que aconteceu, segundo Kautsky, na Rússia. Lênin 
considera isso um absurdo, em primeiro lugar porque não se pergunta sob que condições 
«econômicas» foi possível realizar essa democracia parlamentar. Somente a existência de uma 
importante aristocracia operária, quer dizer, de um grande número de operários acomodados ao 
capitalismo em resultado de trinta anos sem crises, havia permitido a possibilidade de participação 
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da classe operária nas instituições políticas burguesas sem maiores sobressaltos. Essas condições 
nunca existiram na Rússia e, como previu Lênin, iriam durar pouco na Alemanha. 

Defender a via democrática para o socialismo não era apenas insistir num caminho impossível. Era 
lutar pela existência de condições que permitiam a existência dessa democracia parlamentar 
burguesa, isto é, por um capitalismo em que as suas contradições estavam ausentes, mitigadas pela 
sua expansão imperialista. Consciente ou inconscientemente, defender a democracia era, naquele 
momento em que se colocava a oportunidade de fazer o socialismo pelas armas, defender do 
capitalismo. Por isso, uma traição à classe operária. 

Limpando o campo: classes, infraestrutura e superestrutura. 
É necessário, para avançar nesta reflexão, corrigir algumas ideias equivocadas acerca do método e 
das conclusões de Marx na análise das classes e do capitalismo. Em particular, insistir na 
«inexistência» objetiva das classes e no caráter social do trabalho. Quanto ao primeiro, é imperioso 
dizer que não é por existirem classes que há luta de classes, mas o contrário. É na luta de classes que 
as classes se produzem. O que quero dizer com isto? 

No plano da infraestrutura não existem classes. Existem antes contradições. O capitalismo é a reunião 
de dois processos: a reprodução da vida e, em particular, do trabalho; e a reprodução do capital. Este 
é o meio; aquele o fim. É na busca do lucro que a sociedade capitalista produz sapatos, pão, 
computadores, etc., ou seja, os bens necessários à reprodução da vida, de determinado modo de vida 
existente em um determinado momento. Não obstante, existem momentos em que o meio entra em 
colisão com o fim, isto é, a reprodução do capital não assegura e até ameaça a reprodução da vida. É 
o caso da atual crise econômica onde milhares de casas vazias coexistem com milhões de pessoas 
desabrigadas e a saída para essa calamidade parece ser – para usar as palavras de Passos Coelho – 
«empobrecer». Os dois processos são contraditórios porque, no capitalismo, são necessários um ao 
outro e, ao mesmo tempo, em determinadas condições, inconciliáveis. 

É necessário dizer que todos os indivíduos são confrontados com esta contradição. O mais mal pago 
assalariado, pese a todas as contratempos em que vive para fazer chegar ao fim do mês o seu magro 
salário, não deixa de se esmerar em seu trabalho. O banqueiro, atolado com relatórios e projetos de 
investimento um pouco de todo o mundo, deve ao menos escolher o seu jantar. Obviamente, nem 
todos sentem esta contradição do mesmo modo: são aqueles que menos controlam o processo de 
reprodução do capital – o mais mal pago assalariado – que mais veem perigar a sua sobrevivência em 
momentos de crise econômica. Pelo contrário, aqueles que mais controlam o processo de reprodução 
capitalista – o banqueiro – raramente vêm colocado em causa o seu modo de vida. Por isso, em 
momentos de crise é natural que a sociedade se divida entre os demiurgos do capital e aqueles que 
sofrem as consequências de sua inexorável expansão. É nos momentos de crise que a contradição 
econômica se expressa em um conflito político e as classes aparecem. 

Mas o modo como a contradição se expressa em um conflito na superestrutura, quer dizer, como 
irrompe em uma luta de classes nos momentos de crise depende de vários fatores. Em particular, da 
existência de organizações políticas. E, evidentemente, da capacidade individual de seus líderes. Vale 
recordar que, em o 18 de Brumário, Marx caracteriza o campesinato como uma «não classe» dada a 
sua incapacidade de se organizar politicamente. Mais crucial, a existência de contradições 
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secundárias que se expressam ora na existência de outras classes ora na divisão das classes em suas 
frações. Por exemplo, a contradição entre rural e urbano que «produz» a classe camponesa por 
oposição às classes urbanas e a contradição entre capital monopolista e capital concorrencial 
«produziu» a distinção entre aristocracia operária e massa operária. As contradições secundarias 
alteram o modo como se expressa objetiva e subjetivamente a contradição principal como provou o 
papel revisionista da aristocracia operária entre 1905 e 1923. Sublinhe-se, entretanto, que as fronteiras 
entre classes nunca estão dadas, como prova a pequena burguesia. Dona do seu próprio negócio e 
com um modo de vida sempre em risco, ela oscila permanentemente entre a imperativo de responder 
às exigências de reprodução do seu exíguo capital e o esforço para manter o seu modo de vida. Por 
isso ela é particularmente sensível aos efeitos destes fatores secundários que modificam a forma como 
a contradição económica se expressa em um conflito político. 

Quanto ao segundo, isto é, quanto ao caráter social do trabalho, é necessário dizer que nenhum 
empresário explora os seus trabalhadores! Pois, a produção de um sapato implica a engorda do boi 
que dá o couro, a transformação do couro em sapato e finalmente a sua venda, uma vez que, diz 
Marx, nenhum produto está pronto até ao momento em que é consumido; é no consumo que a 
produção se realiza. Portanto, o fazendeiro não explora o trabalhador rural assim como o dono da 
fábrica explora o operário. O fazendeiro, o industrial e o comerciante necessitam de se associar e 
apenas conjuntamente exploram todos os seus trabalhadores. Mais, não o poderiam fazer sem a 
intermediação do banqueiro, juntando assim os funcionários do banco aos trabalhadores explorados. 
Em última análise, é a classe burguesa como um todo que explora a classe operária como um todo. 

É pois na organização da produção, considerando o seu caráter social, que devem ser encontradas as 
contradições na infraestrutura da sociedade. Desde logo, entre os que organizam a produção tendo, 
por objetivo o lucro, isto é, a extração de mais-valia do trabalho social, e aqueles que nela participam, 
pois desprovidos de meios para assegurar o seu modo de vida, são obrigados a vender sua força de 
trabalho. Mas também outras contradições como aquela entre aristocracia operária e massa proletária, 
identificada por Lênin, e que explicou, entre 1905 e 1923, a oposição entre o ecletismo oportunista e a 
linha justa. 

A falsa divisão entre operários e proletários 

Antes de avançar, sou obrigado a tratar da distinção entre proletários e operários que foi «inventada» 
pela Segunda Internacional e recuperada pela Terceira. É uma distinção falsa, pelo menos nos termos 
em que é colocada, isto é, enquanto a oposição, respetivamente, entre todos os assalariados e somente 
aqueles que produzem valor, a saber, os assalariados nos setores primário e secundário. Há, nesta 
distinção, recuperada da economia clássica burguesa, entre trabalho produtivo e trabalho 
improdutivo, um erro que Marx pretendeu corrigir no IV capítulo – inédito (texto preparado para o 
volume 1 do Capital e retirado antes da impressão a pedido do autor). Esta oposição confunde valor-
de-uso com valor-de-troca.  

Um professor numa escola privada reproduz o capital do dono da escola; ao contrário de um 
professor de uma escola pública, o primeiro produz valor-de-troca. Isto apesar de ambos produzirem 
o mesmo valor-de-uso. Mas, como a questão é compreender o capitalismo, então a distinção entre 
trabalho produtivo e improdutivo deve ser analisada do ponto de vista do capital. Logo, o primeiro 
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é produtivo; o segundo não é. Marx combate a distinção anterior entre trabalho produtivo e trabalho 
improdutivo porque esta está baseada em um confusão entre valor-de-uso e valor-de-troca. A dona 
de casa, que produz valores-de-uso sem produzir valores-de-troca, é «improdutiva». O funcionário 
bancário, que produz valores-de-troca (serviços bancários), meros intermediários dispensáveis 
(embora não o sejam no capitalismo) da produção de valores-de-uso (bens necessários à reprodução 
da vida), é «produtivo». Pois o que conta é o ponto de vista do capital. 

Ele terminou abandonando esta linha de argumentação, creio, dada a dificuldade de identificar o 
trabalho improdutivo quando se reconhece o caráter social da produção.  Se o fabricante de sapatos 
não é explorado sozinho, mas em conjunto com o criador do gado, o funcionário bancário e o 
vendedor de sapatos, então também o é em conjunto com a sua mulher que fabrica o bolo em casa. É 
o trabalho dela que lhe «permite» aceitar um salário mais baixo. A atividade domestica garante, como 
se sabe, uma maior exploração da mais-valia fora de casa. 

Não obstante, se a oposição entre operário e proletário, apesar de errada, teve tanto sucesso ao longo 
de mais de um século, é porque refletiu, ainda que de modo equivocado, uma contradição interna 
real à classe operaria então existente. A forma de organização do capitalismo, que percorreu o último 
quartel do séc. XIX e os três primeiros do séc. XX, opôs, de um lado, as grandes unidades fabris e, do 
outro, os pequenos estabelecimentos comerciais de base familiar. Ali a distância, entre o planejamento 
e a execução da produção imposta pelo modelo fordista; aqui a proximidade entre o patrão e seus 
trabalhadores, em pequeno número e quase sempre amigos ou mesmo familiares. Não admira pois 
que dirigentes e intelectuais comunistas tenham declarado que os trabalhadores industriais fossem, 
naquela altura, a vanguarda de todos os trabalhadores. Afinal, a mera estrutura da empresa 
recordava os operários fabris da luta de classes, o que não acontecia no setor dos serviços. Pena que 
o fizeram com justificações equivocadas, afirmando que uns produzem valor e os outros não. O 
movimento comunista internacional enfrentou assim despreparado a reorganização do trabalho no 
último quartel do séc. XX. Nesse momento, a subcontratação aproximou o mundo industrial da 
fragmentação já existente no comércio, com prejuízo para todas as organizações do proletariado, em 
particular, os sindicatos. 

Esta tese não é negada quando se constata que em pequenas unidades fabris a luta foi, durante este 
período, mais frequente que no comércio. A realidade é dialética. Assim, a maior frequência de lutas 
trabalhistas em pequenas fábricas, comparativamente àquelas que ocorreram no setor terciário, só 
podem ser devidas ao efeitos ideológicos daquela oposição! O subjetivo determina aqui o objetivo. 

As quatro dimensões do método leninista 

Posto isto, é necessário constatar o aspeto metodológicos fundamental do marxismo-leninismo: a 
investigação vai dos efeitos para as causas. É certo que a obra de maturidade de Marx, O capital e 
outros trabalhos preparatórios, é uma análise da economia capitalista. No entanto, esta análise busca 
compreender os processos políticos que se manifestaram pela primeira vez na revolução de 1848-52 
em França. Certamente, a contradição entre capital e trabalho existia desde, pelo menos, a revolução 
industrial em Inglaterra, a partir de 1760. Não obstante, ela não apareceu na consciência dos 
indivíduos e, logo, não poderia ser analisada, senão no momento em que se expressou pela primeira 
vez como conflito político. A questão aqui é tanto subjetiva quanto objetiva. Não se trata apenas de 
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considerar que, até ao momento em que uma contradição econômica se traduz em um conflito 
político, ela permanece oculta para todos os indivíduos, sejam operários ou burgueses, génios ou 
idiotas. Trata-se também do facto dessa contradição não existir senão em potência; do facto da luta 
do capital contra os modos de produção feudais ter elevado o nível de vida de todos os indivíduos e, 
por isso, praticamente anulado a contradição entre a reprodução do capital e a reprodução da vida. 
Em suma, entre 1760 e 1848, a burguesia foi revolucionária. 

O mesmo pode ser dito acerca da contradição entre aristocracia operária e massa dos operários. Ela 
surge com a forma imperialista do capitalismo, isto é, em 1875. Não obstante, somente a partir de 
1905 e, mais visivelmente, a partir de 1914, uma entra em contradição com a outra. Portanto, até esse 
momento a contradição permaneceu com uma influência bastante marginal à dinâmica política. Por 
isso, nesse período a aristocracia operária foi realmente a vanguarda da classe trabalhadora. 

É reconhecendo a forma natural do ato de conhecer que o materialismo dialético afirma a necessidade 
de pesquisar da superestrutura para infraestrutura. Por outras palavras, o marxismo-leninismo busca 
desvelar as contradições econômicas que estão na raiz dos conflitos políticos. 

Para aprofundar esta ideia, vale comparar o método de Lênin com o chamado «marxismo ocidental» 
(ou, mais exatamente, com o modo como este último é apresentado por F. Jameson em Marxismo e 
forma). Ambos trataram dos mesmos problemas: das raízes econômicas da ideologia. Lênin buscou 
compreender o ecletismo revisionismo em que se atolaram os partidos da Segunda Internacional para 
melhor explicar aos operários a linha justa. As pesquisas de Lukács e da «Escola de Frankfurt» foram 
motivadas pela adesão de muitos operários ao nazi-fascismo ou, pelo menos, pela necessidade de 
explicar a incapacidade dos alemães em fazer o socialismo em face da tremenda crise capitalista que 
levou à ascensão de Hitler ao poder. Argumentarei que o modo como Lênin é mais dialético que os 
marxistas ocidentais, pois valorizou a ação (política) sobre o pensamento (estético). 

Primeiro, para o marxismo ocidental, a teoria marxista apenas podia explicar a infraestrutura social 
e desta maneira identificar o «interesse objetivo» de cada classe. Para explicar porque os interesses 
manifestos dos trabalhadores não coincidam com aquele «interesse objetivo» haveria que deitar mão 
de outros arcabouços teóricos. Ali a epistemologia («jovem» Lukács); acolá a psicanálise (E. Fromm 
em particular, mas igualmente boa parte do marxismo ocidental: da Escola de Frankfurt até Žižek, 
passando pela Crítica da razão dialética de Sartre e pelo Anti-édipo de Deleuze e Guattari). Ora, os 
termos de comparação, em especial o primeiro, são idealistas. Não pode haver uma oposição entre o 
«interesse objetivo» da classe e os interesses manifestos dos trabalhadores, exceto se esta resultar da 
perceção errada de uma oposição real entre trabalhadores que mostram um genuíno interesse em 
lutar pelo socialismo e outros mais preocupados com seus ganhos mesquinhos. Lênin faz a crítica do 
oportunismo não por meio do confronto do kautskismo com uma «ideologia operária» ideal e 
idealista, mas com as revoltas armadas contra a I Guerra Mundial das quais Lênin era ideólogo e 
organizador. Por outras palavras, analisa a contradição entre aristocracia operária e massa operária, 
sua génese, desenvolvimento e situação atual. 

Jameson tem razão quando afirma que o marxismo é comparativo. Isto conduz à segunda diferença 
metodológica. Já argumentei que, no plano sincrónico, os marxistas ocidentais opõem mais ou menos 
real (os interesses manifestos dos trabalhadores) a um termo ideal e, por isso, são obrigados empregar 
métodos idealistas. Na análise da ideologia burguesa, a comparação é sobretudo diacrónica. Quer 
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dizer, o pensamento burguês no seu auge revolucionário, de 1760 a 1848, com Hegel e Napoleão 
Bonaparte como grandes referências, é comparado com o pensamento burguês anterior e posterior. 
Todo o pensamento anterior é visto em evolução no sentido daquele; todo o pensamento posterior é 
tomado como uma degeneração daquele. Por outras palavras, com o ingresso na cena política da 
classe operária nas revoluções francesa e europeia de 1948-52, a burguesia perde o seu carater 
revolucionário e, como tal, sua ideologia torna-se uma falsa consciência, quer dizer, uma análise da 
realidade que a deturpa em todos os aspetos que põem em causa a hegemonia da classe burguesa. 

Nos textos de Lênin, a comparação diacrônica tem uma força explicativa muito menor que no 
«marxismo ocidental». Em grande medida, essa diferença é devida à força explicativa da comparação 
sincrônica. A comparação diacrônica, ainda que menos importante, existe. E aqui o momento de 
referência é sempre o presente: os eventos passados é compreendidos e ordenados por forma a dar 
sentido ao momento atual complementando e esclarecendo a análise sincrônica. Um conflito político 
presente é explicado pelo desenvolvimento histórico da contradição que lhe subjaz e que ele, ao 
eclodir, desvela. Esta é outra consequência da opção marxista de respeitar o processo natural de 
conhecimento, de analisar dos efeitos para as causas, isto é, pela ordem inversa da cadeia causal. Do 
mesmo modo em que a análise da infraestrutura é posterior à identificação dos fenômenos 
superestruturais a serem explicados e motivada por ela, a análise do passado é posterior e 
subordinada ao exame do presente. 

A terceira diferença metodológica está imediatamente relacionada com a anterior. O marxismo 
ocidental se centra na subjetivação estética, ou seja, na produção artística. Lênin está ocupado com a 
política e a produção de programas políticos. Portanto, de um lado está a análise da produção estética 
passada enquanto, do outro, a ação política presente. A primeira valoriza os processos de subjetivação 
da realidade e permite a discussão acerca dos modos como a infraestrutura determina a 
superestrutura. Sem deixar de reconhecer o mérito destas pesquisas e o contributo que deram para a 
compreensão das ideologias, a abordagem leniniana é manifestamente superior. É realmente 
dialética, pois leva tanto em conta os efeitos da infraestrutura sobre a superestrutura, como os efeitos 
desta sobre aquela. Não só a política tem mais capacidade de agir sobre a economia do que a arte, 
mas também porque é no presente, dada a sua relação aberta com o futuro, que as escolhas se 
apresentam como capazes de transformar realmente a natureza das coisas. 

Estas três diferenças se resumem em uma: o sujeito, para o marxismo ocidental, é o Outro, ou seja, é 
um conjunto de indivíduos tomados como objeto do pesquisador. Em Lênin, o sujeito é ele mesmo: a 
linha justa em sua diferença com o oportunismo; o tempo presente como produto da história; a ação 
política como lugar da intervenção sobre o futuro. A crítica do oportunismo é, ao mesmo tempo, uma 
autocrítica dissimulada; um esclarecimento dos fundamentos da linha justa. A I Guerra Mundial 
explica tanto a degeneração da Segunda Internacional como a opção pela guerra civil dos 
bolcheviques. O que está em análise é a fronteira que os separa. 

Aqui se estabelece a quarta e última diferença metodológica entre o método leniniano e o marxismo 
ocidental. Os conceitos de Lênin são carregados de valores morais e, consequentemente, imprecisos. 
Visam efeitos políticos e não uma cristalina e reservada discussão científica. Não obstante, eles são 
sempre empregues com a precisão da ciência. O conceito de «oportunismo» mostra nitidamente esta 
estratégia de Lênin. Certamente Lênin pretendia caracterizar os kautskistas de acordo com aquilo que 
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oportunismo significa para o senso comum: indivíduos sem ética, capazes de trair o interesse geral 
dos seus representados em nome dos seus interesses pessoais e mesquinhos. Não obstante, ele 
emprega o termo «oportunista» apenas aos ideólogos do aristocracia operária, isto é, de modo muito 
preciso. Quando quis criticar Trotsky que, em 1914, mudava de ideias com frequência como fruto do 
desejo pessoal de reconhecimento público (ver Sobre o direito das nações à autodeterminação), Lênin 
apelidou-o de «Menino Sem Calças». O conceito nunca foi aplicado por Lênin para classificar uma 
atitude idiossincrática.  

É justamente este aspeto, quando associado à centralidade do sujeito decorrente dos três pontos 
anteriores, que permite salto entre teoria e prática: qualquer análise teórica tem um caráter polêmico 
e político, quer dizer, prático. Lênin dá, assim, um profundo sentido à frase de Marx: «A teoria torna-
se prática quando se torna Ad hominen». A crítica do oportunismo é a outra face da moeda da análise 
concreta da situação concreta, porque a análise de conjuntura é sempre apresentada em polémica 
com o oportunismo. O papel dos revolucionários não é de expor, professoralmente, a realidade; mas 
de apresentá-la de modo a obter efeitos políticos concretos2.  

Aristocracia operaria vs. massa proletária no séc. XXI. 
A existência do Partido de Esquerda Europeia e seus membros permite falar de oportunismo e de 
aristocracia operária. Em que sentido não é possível determinar. Não temos uma trajetória bem 
sucedida do capitalismo a desembocar numa guerra mundial capaz de explicar o fenômeno. Haverá 
pois que refazer a análise do oportunismo contemporâneo. Mas sobretudo falta-lhe uma massa 
revolucionária. Hoje, a massa não é fonte de inovações revolucionárias; antes pelo contrário. 

Anti-Negri (1): o que é a «multidão»? 
A dialética da organização e da anti-organização 

Escrevo este ponto em polémica com Negri. A meu ver, o comunista heterodoxo italiano fez um dos 
mais interessantes esforços para atualizar Lênin. (Baseio-me em 5 lições sobre o «Império» e leituras 
avulsas de textos que encontrei na internet). Para Negri, o Que fazer? apenas é compreensível tendo 
em perspectiva o Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, escrito dois anos antes. A estrutura do 
partido leninista, de algum modo, mimetiza a estrutura da produção; o «revolucionário profissional» 
ocupa o lugar do «encarregado» na fábrica. Isso facilita a adesão dos trabalhadores ao movimento 
sindical e comunista, um vez que os operários usam, contra o patrão, as regras que este lhes incutiu. 
A força do partido vem de tirar proveito da experiência de vida dos trabalhadores, que lhes é imposta 
pela burguesia ao organizar a força de trabalho, e usá-la na luta contra o capital. 

Esta tese não é suficiente quando se quer compreender a ruptura leninista com os partidos da 
Segunda Internacional. É possível empregar a oposição entre a «organização» da força de trabalho e 
a «anti-organização» dos operários enquanto sujeito político, mas não é possível supor que esta imita 
aquela apenas. A ruptura com a Segunda Internacional, exigida a partir de 1914, serviu para quebrar 

2 Por duas razões, eu não emprego aqui sistematicamente este aspecto do método leniniano. Primeiro, por 
manifesta incompetência literária, infelizmente! Segundo, porque o esquerdismo, do qual me quero afastar, tem 
por hábito levar em conta apenas a dimensão política/senso comum do conceito a despeito da sua dimensão 
científica. Neste texto pretendo reforçar esta última que é indissociável da análise de conjuntura. 
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o elo mais fraco da hegemonia burguesa: a aceitação, por parte da massa operária, do papel de líder da 
aristocracia operária. A ruptura com os partidos socialdemocratas sinalizava às massas o 
esgotamento das possibilidades de trabalho nas instituições democrático-burguesas, o fim dos 
partidos como anti-organização. Sinalizava também a necessidade de constituir uma nova forma de 
organização operária a partir das sublevações dos operários nos exércitos burgueses. Por outras 
palavras, anti-organização leninista são organizações próprias da classe operária que, por sua mera 
existência ou, mais exatamente, ao tirar proveito de certo modo de vida a que os operários foram 
conduzidos pela burguesia, colocam em cheque essa organização da força de trabalho. 

A leitura de Lênin feita por Negri e parcialmente modificada por mim sustenta este trabalho. Mas fá-
lo sem dar o segundo passo operado pelo marxista italiano. Negri foi colaborador de Tronti e tentou 
compatibilizar Tronti com Lênin, deixando-se levar aos mais graves erros. O «pai» do marxismo 
autonomista italiano, sob a influência do Discurso Secreto de Kruchev, argumentou que os desvios 
do «socialismo real», em particular o culto da personalidade de Stálin, tinham a sua origem num erro 
de Marx. Para Marx e outros clássicos do marxismo, a classe operaria apenas existe como sujeito em 
resultado de sua organização política; antes disso apenas existe como força de trabalho, quer dizer, 
objeto para a burguesia. Consequentemente, foi muito fácil transformar a classe-para-a-burguesia em 
classe-para-a-vanguarda sem alcançar o objetivo pretendido de alcançar a classe-para-si. Desse modo, 
Tronti propôs inverter a tese de Marx: a classe para-si, isto é, o proletariado como sujeito político 
precede a classe em-si, isto é, a sua existência como força de trabalho utilizada da burguesia. Por isso, 
a burguesia deve permanentemente desmanchar a organização da classe operaria para a reduzir a 
força de trabalho domesticada. Assim, a organização fordista das empresas é uma reação à Revolução 
de 1917. Do mesmo modo, o pós-fordismo dos anos 1980 e seguintes veio rebater o «Maio de 68». 

A produtividade analítica, isto é, a capacidade desta tese desvelar novos aspetos da formas de 
produção capitalista fordista e pós-fordista, entreteve acadêmicos e fez esquecer o obvio: ela é 
fundamentalmente errada. A verdade de uma tese é independente das suas consequências políticas. 
Mais exatamente, nenhum argumento ético pode sustentar ou infirmar uma tese ontológica. Se, por 
um lado, o fordismo é uma reação à Revolução russa, esta última é uma resposta a organização 
imperialista do capitalismo. A força de trabalho precede o proletariado como sujeito político. Tronti 
nunca demonstrou o inverso e as «boas razões» para crer nele estavam em outro lado. (Argumentei 
acima que a pesquisa marxista segue o caminho inverso da cadeia causal. O problema estava aí. O 
marxismo é falsificado sempre que busca fazer coincidir o método com a cadeia causal. Ora 
invertendo o método, como faz o materialismo vulgar e o stalinismo; ora invertendo a cadeia causal, 
como faz o idealismo… e Tronti.) 

Mais importante, entretanto, é o modo como Negri busca compatibilizar aquela leitura correta e 
bastante pertinente de Lênin como este equívoco de Tronti. Para Negri, Tronti só tem razão há 40 
anos. O Maio de 68 e o pós-fordismo implicaram, segundo Negri, uma tão grande transformação da 
classe trabalhadora que a classe-para-si passou a preexistir à classe-em-si. O argumento está bastante 
bem fundamentado. 

Segundo Marx, em especial na Ideologia alemã, a ideologia burguesa decorre da separação entre o 
trabalho intelectual e o trabalho manual. Separado da produção, o intelectual toma as coisas como já 
dadas e, por essa razão, sempre eternas. «Para os profetas do século XVIII, este individuo do século 
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XVIII – produto, por um lado, da decomposição das formas feudais de sociedade e, por outro, das 
novas forças de produção que se desenvolvem a partir do século XVI – surge como ideal que teria 
existido no passado. Veem nele não um resultado histórico, mas o ponto de partida da história…», 
afirma Marx na Introdução de 1857. Ou seja, para os economistas burgueses Ricardo e Smith, o homo 
aeconomicus existia já no feudalismo, ainda que coibido pelos costumes e preconceitos religiosos dessa 
época. A situação presente é assim descuidadamente projetada sobre o passado e, consequentemente, 
sobre o futuro, impedindo a visualização da possibilidade de transformação radical da sociedade.  

Mais, o conhecimento não intelectual, entretanto, não supera aquele; pelo contrário, toma-o como 
modelo. Vale pensar em todos os debates sobre a produção de conhecimento que vêm ocorrendo 
desde Galileu: todos partem da separação entre Sujeito e Objeto. Esta oposição traduz subjetivamente 
o lugar fora da produção e aparentemente fora da sociedade, nas universidades, em que foram 
colocados os intelectuais. Eles se pensam como Sujeitos fora de seu Objeto, criando assim meios 
intelectuais para gerir o capitalismo, mas jamais para ultrapassá-lo. 

A proletarização dos quadros técnicos – é este o fenômeno que Negri pretende capturar com a sua 
esquiva noção de «trabalho imaterial» –, ocorrida no último quartel do séc. XX, modifica radicalmente 
esta situação. O trabalho manual exige um trabalho intelectual crescente. Portanto, o capitalismo 
voltou a juntar aquilo que há três ou quatro séculos atrás separou. É isso que faz, no mínimo, da força 
de trabalho (classe-em-si) imediatamente, quer dizer, sem a mediação de qualquer forma de 
organização própria da classe operária, sujeito (classe-para-si).  

É esta transformação que leva Negri a abandonar a expressão «classe operária» e a empregar a de 
«multidão». Multidão é uma classe no sentido acima, isto é, expressa um dos polos da contradição 
entre capital e trabalho. Não obstante, o novo termo visa, por oposição à ideia de «classe operária», 
dar conta da multiplicidade de modos de vida existentes nela em resultado das transformações 
recentes do processo produtivo e enfatizar o papel dos trabalhadores em recriar constantemente, de 
forma criativa e coletiva, esse processo. O trabalho torna-se neste contexto incomensurável – não 
apenas no sentido de não poder ser mais medido em tempo de trabalho socialmente necessário (como 
faz Marx), mas também e sobretudo por escapar permanentemente, em suas inovações, ao controlo 
do capital; escapar à extração da mais-valia e, como tal, levar a burguesia a tomar constantemente 
medidas que reduzem este sujeito a força de trabalho para que a exploração ocorra. Eis aqui como o 
sujeito político «multidão» (classe-para-si) ganhou precedência ontológica sobre a classe enquanto 
objeto para o capital (classe-em-si). 

Anti-Negri (2): a «multidão» como objeto do capital 

O sociólogo burguês U. Beck se ocupou antes de Negri com a mesma problemática. A sua ideia de 
«sociedade de risco» tenta captar as consequências da difusão da educação, em particular superior, 
condição da proletarização dos quadros técnicos. Essas consequências estão todas ligadas à perda de 
legitimidade do conhecimento científico e, em particular, a cada vez menor crença na sua capacidade 
de previsão. Por essa razão, Beck emprega o termo «risco». Essa modificação é devida a dois 
fenômenos. Primeiro, às consequências, sobretudo ambientais, da aplicação da ciência à produção. 
Vale lembrar aqui o efeito estufa, as polémicas em torno do inseticida DDT e a explosão da central 
nuclear de Chernobyl. Segundo, a própria natureza do conhecimento especializado: um médico é um 
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leigo em economia; um economista um leigo em história; um historiador um leigo em medicina; etc. 
etc. etc. Ou seja, a possibilidade de uma especialidade ser questionada por outra. 

Contudo, «risco» aqui não tem qualquer conotação negativa; antes pelo contrário. A sociedade de 
risco é caraterizada por uma nova forma de fazer política: não mais os choques entre ideologias que 
dependem da legitimidade da ciência – da economia neoclássica, de um lado, e do marxismo, do 
outro –, mas de resolução colegiada de conflitos entre diferentes formas de saber. O senso comum 
adquire uma legitimidade renovada, já que todo o especialista é leigo quando visto de fora da sua 
especialidade. Evidentemente, Beck, colega de Giddens, produziu a sua teoria tentando legitimar a 
política da Terceira Via de Blair e Giddens e essa política terminou desaguando na aceitação sem 
restrições do neoliberalismo. 

De qualquer modo, a tese de Beck faz recordar que a «incomensurabilidade», quer dizer, o confronto 
entre especialidades é traumático e problemático; não é por si mesmo criador como pretende Negri. 
E é precisamente por não conseguir resolver este encontro sozinha, mas depender dos procedimentos 
de controlo de qualidade, do estabelecimento de metas impostas pela burguesia e de análises de 
custo-benefício, que o proletariado ou (conceda-se a Negri:) a multidão se mostra ainda como força 
de trabalho, como classe-em-si. Ainda exige a presença de «anti-organizações» capazes de a converter 
em sujeito, quer dizer, em classe-para-si. Evidentemente, a forma de produção se modificou. A 
liberdade do trabalhador era, nos três primeiros quarteis do séc. XX, reduzida ao mínimo; seus gestos 
eram padronizados e adequados às maquinas que operava. Hoje, pelo contrário, ele é chamado a ser 
criativo e a inovar permanentemente no seu local de produção. Mas a totalização dessa inovações, o 
controlo total do processo produtivo, é-lhe alheio, mesmo considerando o ponto de vista da classe 
como um todo. Ainda é a burguesia que estabelece o modo como as inúmeras inovações e criações 
da classe operária, dispersas pela produção, se conectam umas com as outras. 

A questão é ainda mais problemática quando se considera que essa «totalização» econômica não pode 
existir sem uma «totalização», distinta da primeira, na esfera política. Pois agora o Estado é chamado 
não apenas a resolver os conflitos de classe, mas também, e decorrente da fragmentação do trabalho 
que ocorre nesta nova forma do capitalismo (subcontratação; gestão por projetos; trabalho a prazo; 
etc.), entre frações de classe. Esta passa pelo sufrágio universal! Não tanto pelo leque de opções dadas 
aos eleitores, isto é, pela número e qualidade dos partidos à disposição, mas sobretudo por aquilo 
que não se pode escolher: a própria dinâmica eleitoral e a subjetividade que ela impõe aos eleitores. 
Agamben, em particular em Estado de exceção, e seu pessimismo intolerável para Negri são aqui mais 
útil do que a confiança de Negri na «incomensurabilidade» da multidão. Nomeadamente a análise 
que aquele faz da cisão entre poder executivo e poder legislativo: ela garante, ao governo e, 
consequentemente, à burguesia com seu poder de lobby, a possibilidade de agir a despeito e, ao 
mesmo tempo, legitimado pela vontade do «povo». 

Anti-Negri (3): o devir fascista da «multidão» 

(O argumento que aqui passo a desenvolver apenas parcialmente se baseia em Agamben. Ele é 
bastante beneficiado pela leitura de Bonapartismo ou democracia de Losurdo e pela transposição, para 
a política, do modelo com que Bourdieu explica, em Sobre televisão, como os jornalistas, servindo-se a 
si mesmos, servem à burguesia.) 
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A «democracia» burguesa reduzida ao sufrágio universal de âmbito nacional privilegia os partidos 
catch-all, por razões que apontarei de seguida, e uma certa forma de olhar a política. Por um lado, o 
poder legislativo minguou face ao poder executivo que vai açambarcando os seus protestados. 
Emitindo decretos-lei, o governo quase se substitui à Assembleia da República (no Brasil: Congresso), 
alterando com isso também os termos da discussão política. Pois, no congresso o debate é entre 
partidos, ideológico e, por tanto, orientado para o futuro; no governo, o debate é sobre pessoas e suas 
competências para gerir as urgências e emergências do presente. O crescimento do poder executivo 
à custa do poder legislativo significa que a gestão do presente se impõe à criação do futuro. Mais do 
que isto, que o debate de ideias para criar o futuro dá lugar à escolha de pessoas para gerir o presente, 
quer dizer, o capitalismo em sua forma dada. 

O crescimento do poder executivo se conjuga com o crescimento dos partidos catch-all: partidos sem 
ideologia cuja função é vender candidatos para gerir o status quo. Afinal, o partido que apresentar o 
seu programa, ou seja, identificar beneficiados e prejudicados das suas ideias, seguramente perde 
votos entre os segundos sem, com isso, garantir votos entre os primeiros. De modo que o partido 
pode garantir mais votos, e até votos em todos os quadrantes ideológicos e sociais, se, em vez de um 
programa, apresentar um «bom» candidato: um candidato «competente». Obviamente, uma ideia 
questionável de competência, preparada pelo marketing político e colocada em um debate do qual 
estão ausentes quaisquer referências ao contexto que permite avaliar essa competência. Afinal, sem 
considerar as escolhas e as opções existentes em cada uma delas, como avaliar a competência do 
político que tomou, toma e tomará as decisões? É neste contexto, em que o diagnóstico dos problemas 
e a discussão das alternativas de solução foram subtraídas do debate e seu conhecimento negado aos 
eleitores, estes vão adquirindo uma subjetividade antipolitica. Quando as coisas vão bem, em 
particular quando a economia gera empregos, se diz que o governo «rouba mas faz»; quando chega 
a crise «todos os políticos são corruptos»! 

Aplica-se hoje a quase todos os partidos o que Marx afirmou, no 18 de Brumário, acerca dos 
Dezembristas, partido de Louis Bonaparte: 

Como autoridade executiva que se tornou um poder independente, Bonaparte considera 
sua missão salvaguardar “a ordem burguesa”. Mas a força dessa ordem burguesa está na 
classe média. Ele se afirma, portanto, como representante da classe média, e promulga 
decretos nesse sentido. Não obstante, ele só é alguém devido ao fato de ter quebrado o poder 
político dessa classe média e de quebrá-lo novamente todos os dias. Consequentemente, 
afirma-se como o adversário do poder político e literário da classe média. Mas ao proteger 
seu poder material, gera novamente o seu poder político. A causa deve, portanto, ser 
mantida viva; o efeito, porém, onde se manifesta, tem que ser liquidado. 

Por certo devemos entender hoje «classe média» pelo proletariado desorganizado. Não somente 
devido à proletarização dos quadros técnicos e ao desejo subjetivo de boa parte dos trabalhadores em 
ser classe média. Também devido à transformação das «capas médias» que, depois da II Guerra 
Mundial, nada têm a ver com aquelas existentes no séc. XIX. Antes, eram considerados «capas 
médias» os camponeses (que quase desapareceram) e os pequenos patrões (que hoje são quase-
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proletários) 3. Hoje é a aristocracia operária, a fração aburguesada da classe operária, que predomina 
na «classe média». Por outro lado, a «liquidação de seu poder político» ocorreu em resultado das 
transformações na organização do trabalho nas décadas de 1980 e 90. Essa reorganização teve como 
primeiro objetivo destruir os sindicatos, quebrando, pela subcontratação, pelo trabalho por projetos, 
por contratos a prazo, etc. a solidariedade entre trabalhadores que alicerça as lutas laborais; e apenas 
secundariamente o aproveitamento já referido do excedente de mão-de-obra qualificada. 

Posto isto, não deve surpreender que uma crise econômica, por efeito dessa dinâmica da democracia 
burguesa, implique, por um lado, a crise dos partidos catch-all e, por outro, a ascensão de partidos 
fascistas. E não tanto como opção de burgueses conscientes, mas antes como produto inconsciente da 
dinâmica do sufrágio universal que, ao longo do tempo, foi conscientemente «corrigido» de modo a 
nunca entrar em contradição com o capitalismo. (Losurdo mostra como o açambarcamento do poder 
legislativo pelo executivo, embora gradual, foi resultado da soma de medidas conscientemente 
destinadas a reduzir a influência dos partidos ideológicos, em particular, dos partidos comunistas.) 
No entanto, para dar conta deste fenômeno em termos corretos é necessário, em primeiro lugar, 
modificar o conceito de fascismo tal como definido em 1935 por Dimitrov, do qual ainda se servem 
hoje muitos comunistas. E, em segundo lugar, apontar as diferenças entre o fascismo do primeiro 
quartel do séc. XX e o fascismo atual. Aquele está para este como Cristo para o Espirito Santo! 

O fascismo não é uma ideologia tipicamente burguesa e tem, em seu desenvolvimento, pelo menos 
duas fases. Na sua primeira fase é a expressão política do descontentamento das massas 
desorganizadas. Antes de ser apropriado pela burguesia, o fascismo é um movimento liderado por 
um indivíduo não político, ou melhor, antipolítico. Seu programa visa, essencialmente, o 
restabelecimento de uma ordem que, embora não compreendida ou, mais exatamente, não debatida, 
parece ter existido no passado e foi, entretanto, corrompida. É precisamente o esforço por restabelecer 
esta ordem mal compreendida, substituída por preconceitos, que torna o fascismo violento. Seu 
objetivo é pôr no governo homens corajosos; os fortes a governar os fracos (os homens a governar as 
mulheres); e limpar a política e o país dos «impuros» que a corrompem: emigrantes, negros, judeus, 
homossexuais e comunistas. O fracasso do preconceito em resolver o problema real só exige a defesa 
do preconceito ainda com mais afinco e violência. 

De todos os «impuros», entretanto, são os comunistas que os fascistas combatem com mais afinco, 
apesar de não poucas vezes incluírem em seu programa reivindicações operárias. Afinal o fascismo é 
a expressão política das classes subordinadas em sua desorganização. É fácil, no entanto, perceber 
porque, começando por criticar a crise capitalista em que surgem e os políticos burgueses no poder, 
os fascistas se voltam rapidamente contra os comunistas. Eles querem livrar o Estado e o governo da 
política (considerada raiz de toda a corrupção da ordem); enquanto que os comunistas querem levar 
a política para toda a parte e politizar tudo, isto é, desvelar essa ordem corrupta em sim mesma. 

A associação entre os partidos fascistas e a burguesia ocorre apenas para travar a ascensão dos 
partidos comunistas, quer dizer, a posteriori, em uma segunda fase do movimento. Eles são a pior das 
escolhas possíveis para a burguesia. Pois embora seu programa seja a defesa da ordem e, portanto, 
do domínio de classe por parte da burguesia, eles desconfiam e atacam cada burguês em particular, 

3 Penso aqui no dono de uma serração, com sete ou oito empregados, trabalhando para um cliente, a SONAE, 
quase em exclusividade. 
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acusados de haver tomado parte no jogo da corrupção. Por isso, a burguesia apenas apoia os partidos 
fascistas quando, ante a crise dos partidos burgueses catch-all, a opção se coloca entre fascistas e 
comunistas. Em face dessa escolha, a burguesia compra os primeiros. Mas para governar com um 
partido fascista, eles são obrigados a voltar a violência fascista contra os primeiros fascistas; a se 
libertar, deste modo, das reivindicações, ainda que desorganizadas e confusas, das classes 
subordinadas. Por isso é necessário separar a primeira da segunda fase do fascismo.  

Foi por estudar o fascismo já consolidado no poder que Dimitrov confundiu todo o movimento com 
a sua segunda fase; a sua essência com a aparência. Expôs o seu resultado final em lugar da sua 
dialética interna. Ora, é por não se lutar contra o fascismo do mesmo modo em cada uma das suas 
fases que há necessidade de distingui-las. Pois, Dimitrov tem razão: com o fascismo no poder, todos 
os aliados são poucos. A luta contra o oportunismo deve ser suspensa! É inevitável postergar o projeto 
da revolução socialista para a próxima crise do capital. Mas se a tese dimitroviana estivesse correta, 
a Revolução socialista seria a ser impossível uma vez que, em cada crise do capitalismo, aparece um 
movimento fascista. Somente considerando que, enquanto o fascismo permanece na primeira fase, é 
possível derrotar o oportunismo e o fascismo ao mesmo tempo, então a revolução socialista volta a 
ser – pelo menos em termos lógicos – viável. 

Por outro lado, o fascismo de hoje, que deveria ser chamado de protofascismo, é distinto daquele do 
passado. Pois a desorganização das classes subalternas, no início do séc. XX, foi mais radical e 
violenta. Ela foi produto da mobilização de homens para a I Guerra Mundial. Consequentemente, os 
fascistas dispunham da herança da guerra para materializarem a sua ideologia violenta: homens 
preparados fisicamente e competentes para manejar armas; campos de concentração construídos para 
os prisioneiros de guerra; etc. Pelo contrário, a desorganização recente das classes subalternas, 
particularmente da classe trabalhadora, cujo resultado é visível hoje, foi menos violenta, mas também 
ficou mais enraizada na sociedade. O que se observa é, por um lado, que os eleitores se alheiam cada 
vez mais da política sem que uma alternativa fascista apareça necessariamente. Permanece contudo 
um sentimento fascista suficiente para dissuadir o «espectro comunista». Por outras palavras, salvo 
alguma mudança radical 4, o fascismo europeu vai permanecer por largos anos na sua primeira fase. 

O fascismo como limite do pensamento de Lênin 

A fragmentação da classe trabalhadora implica profundas transformações naquilo que se entende por 
combate ao oportunismo. A contradição interna da classe operária, entre aristocracia operária e a 
massa proletária, desapareceu. E se hoje ainda é possível observar partidos de esquerda a confiar nas 
instituições burguesas, pretendendo canalizar através delas demandas operárias, tolhendo essas 
demandas e enganando trabalhadores com essa opção, não é mais possível atribuir isso à existência 
de uma aristocracia operária. As causas do oportunismo atual ou, mais exatamente e levando em 
conta a fragmentação atual da classe, dos oportunismos devem ser reexaminadas. Isto por um lado. 

4 Em alguns países, particularmente na França, partidos fascistas como a Front National, ameaçam chegar ao 
governo. Mas é bastante provável que, em caso de vitória, a FN se transforme em mais um partido catch-all, 
pois a presença ainda forte do multiculturalismo na cultura europeia e em particular francesa. Obviamente não 
sem consequências; não sem manter alguns traços da política fascista se encontrando, desse modo, com os 
partidos catch-all que, para manter o seu peso eleitoral se tem fascizado ante as pressões de um eleitorado cada 
vez mais protofascista. 

p. 15 

                                                      



Por outro lado, a capacidade criativa da massa operária esbarra na sua fragmentação ou, o que é mais 
correto, na sua fragmentação e «totalização» a posteriori nas e pelas formas políticas burguesas. A 
atual subjetividade política das massas tem conduzido a classe a becos sem saída como o fascismo. 
Cabe portanto à vanguarda mostrar-lhe o caminho: não apenas a necessidade de visar a Revolução 
socialista mas também, e bem mais difícil, o próximo passo concreto. 

Lênin, por certo inconscientemente, aponta essa conexão dessa atualização com a análise do fascismo. 
Pois, aquele combate ao oportunismo, explanado acima, estava implicado em outros aspetos da 
conjuntura. A existência do oportunismo e, por isso, a sobrevivência do capitalismo ante o cataclismo 
da I Guerra Mundial, decorria, para todos os teóricos da Segundo Internacional, da exploração 
imperialista que permitia livrar das crises e oferecer bons salários a algumas camadas da classe 
operária. A quase toda a classe, nos países do centro do capitalismo. Logo, aqui o combate do 
oportunismo não poderia ser apenas subjetivo, quer dizer, político; exigia ser também objetivo. 
Somente na medida em que que os países da periferia do capitalismo, as colônias e semicolônias, se 
emancipassem do sistema imperialista, a aristocracia operária de Inglaterra, França e Alemanha 
entraria em crise; somente aí era impossível combatê-la politicamente. É por isso que a revolução 
socialista só poderia começar pela periferia. 

Portanto, em 1914-17, o combate ao oportunismo é sobretudo o combate à influência da classe 
operária dos países do centro do capitalismo sobre a classe dos países periféricos – do Partido 
Socialdemocrata Alemão sobre o PSDOR. Nunca se pode esquecer o papel do PSD-A na Segunda 
Internacional e a influência que esse facto lhe dava sobre os demais partidos. 

Isto nos leva à crítica de Lênin ao seu velho mentor, Plekhanov. Este havia sido o principal dirigente 
do PSDOR na Revolução fracassada de 1905. Para todos os dirigentes do partido, essa foi considerada 
uma revolução burguesa em um país praticamente feudal. Fracassou por precipitação da pequena 
classe operária que não se contentou em lutar com a burguesia contra o feudalismo e quis fazer o 
socialismo em um país atrasado para surpresa e ante o repúdio dos dirigentes do PSDOR. Obrigou, 
desse modo, a burguesia a se coligar com os czares e a aristocracia feudal, o que resultou no massacre 
dos proletários insurretos. Plekhanov chegou mesmo a afirmar que o proletariado, com a sua ação 
despropositada, impediu a revolução burguesa na Rússia, etapa necessariamente prévia à revolução 
socialista, adiando, desse modo, o curso da história. Lênin discordou dessa avaliação. Era a própria 
vanguarda, sua teoria, que estava errada. E começou então a esboçar uma nova teoria que ficou clara 
em 1914 e com a qual conduziu a Revolução de 1917. 

Para Lênin, o erro do PSDOR havia sido pensar a revolução no estrito espaço das fronteiras nacionais, 
em uma época de economia globalizada. Uma revolução socialista certamente fracassaria se ficasse 
restrita à Rússia. Não obstante, a própria teoria elaborada pela Segunda Internacional, segundo a qual 
a existência da aristocracia operária decorria da exploração imperialista, assegurava o contágio da 
revolução socialista à Alemanha. Pois, a classe trabalhadora russa libertaria a Rússia do jugo 
imperialista e, com isso, precipitaria a Alemanha em um crise, na qual a aristocracia operária alemã 
seria arremessada na massa proletária. Assim, Lênin mostrava que o problema do atraso Russo, o seu 
caráter semifeudal, era um falso problema quando visto da perspectiva da revolução socialista 
mundial. Mais, a revolução socialista mundial, implicando o combate ao oportunismo, teria de 
começar precisamente nas colônias e semicolônias, onde a aristocracia operária era diminuta; onde o 
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oportunismo exercia a sua influência a partir do estrangeiro. Pensar a revolução socialista nos limites 
estritos da nação, e consequentemente afirmar que o socialismo deveria começar pelos países centrais 
do capitalismo e que a periferia deveria espera, era errado e, consciente ou inconscientemente, um 
modo de defender o capitalismo; era «oportunismo». 

Por outro lado, todos os problemas decorrentes do caráter semifeudal da economia russa seriam 
resolvidos em parceria com a Alemanha, depois da revolução socialista lá. Ou seja, a revolução 
socialista mundial, na perspectiva leniniana, seria o resultado de dois processos. O primeiro, político 
e rápido, da periferia para o centro, Estado nacional a Estado nacional, de conquista do poder político 
pelo proletariado. O segundo, econômico e lento, de transformação das estruturas econômicas. Este 
segundo processo era simultâneo no centro e na periferia, mas ocorreria necessariamente sob a 
liderança do primeiro, mais avançado. A luta anti-imperialista se apresentava assim intimamente 
ligadas à luta anticapitalista. 

Convém assinalar um ponto que, sendo secundário, tem sido usado por muitos críticos de Lênin (ver, 
por exemplo, a crítica de João Bernardo ao nacionalismo de Lênin em Passa Palavra.) Para ele a 
emancipação das colônias e semicolônias poderia ser obra da burguesia nacional patriótica. O 
patriotismo era a expressão política de uma necessidade econômica burguesa; a necessidade de 
organizar o seu mercado nacional dentro de um Estado, nada mais nada menos. Ora, nas colônias e 
semicolônias, o mercado foi organizado de forma fragmentada, a partir de fora e para fora. 
Consequentemente, a burguesia nacional tem interesse em livrar-se do jugo da burguesia imperialista 
para organizar seu Estado e seu mercado. Seu patriotismo é, nesse ponto, anti-imperialista e, por isso, 
contribui, a despeito das intenções dos burgueses, para a revolução socialista mundial. É certo que, 
devido à forma imperialista do capitalismo, as forças produtivas existentes já não cabiam nas 
fronteiras do Estado nacional. A sustentabilidade do Estado burguês era agora dependente da sua 
capacidade de as suas fronteiras e colonizar outros países. O patriotismo burguês, nos países onde a 
burguesia conseguiu unificar o seu mercado em torno de um Estado, tornava-se o seu inverso: da 
expressão política do anti-imperialismo para a expressão política do imperialismo. Se, de algum 
modo, existiu alguma ideia de «patriotismo de esquerda» em Lênin foi enquanto consequência lógica 
do anti-imperialismo operário; enquanto necessidade de apoiar a burguesia nos lugares e nos 
momentos em que ela se apresentou anti-imperialista. 

Ou seja, Lênin deixou em aberto a hipótese da luta anti-imperialista ser liderada pela burguesia em 
países da periferia do capitalismo. Isto é, a antessala da revolução socialista mundial, a derrota do 
imperialismo, poderia ser tanto a conquista do Estado pelo proletariado quando revoluções nacional-
democráticas, isto é, a conquista do Estado pela burguesia patriótica. Ele não tinha dúvida alguma 
que, na Rússia, somente o proletariado poderia ser a vanguarda da luta anti-imperialista. A revolução 
nacional-democrática estava vedada, uma vez que a burguesia monopolista arrasou pela 
concorrência, a burguesia nacional-patriótica. E, em Imperialismo: fase superior do capitalismo, Lênin 
parece acreditar que este é o caso geral. Mas sempre concede a possibilidade, em casos particulares, 
da existência de uma luta anti-imperialista dirigida pela burguesia. Central aqui é que verificar que 
o «patriotismo» operário não era tanto uma questão de princípio; era no máximo uma consequência 
do anti-imperialismo. Mas era sobretudo um instrumento necessário na luta pela revolução socialista 
mundial, da qual Lênin nunca desligou a avaliação de qualquer movimento patriótico. 

p. 17 



Posto isto, é possível uma avaliação do significado do Esquerdismo, doença infantil do comunismo 
bastante distinta da habitual. Ele significa bem mais que uma decisão pragmática, ante a derrota da 
revolução socialista na Alemanha, de novos aliados. Sobretudo, buscou aliviar a tensão com os países 
do ocidente que financiavam o exército branco, fiel aos Czares, alimentando assim uma guerra civil 
que devastou a Rússia. As decisões pragmáticas de Lênin estão carregadas de implicações teóricas e 
vice-versa. O argumento central desse livro é, em primeiro lugar, um repto à calma. A derrota da 
revolução alemã indicava que falta algo à teoria leninista, ainda que não pudesse invalidar uma teoria 
que já havia feito uma revolução. Era um «devagar com o andor que o santo é de barro». Mas era, em 
segundo lugar, um repto aos comunistas do ocidente para que estudassem a sua realidade e, com 
base nela, corrigissem essa teoria. Infelizmente, as disputas entre o PSD-A e o PCUS e, 
posteriormente, entre Stálin e Trotsky, impediram esse debate. Ali, Lênin ou era apenas um grande 
estrategista ou a cereja em cima do bolo do marxismo, agora rebatizado de marxismo-leninismo. 
Aqui, os dois dirigentes bolcheviques disputavam o lugar de herdeiros do líder histórico do partido, 
praticamente elevado à posição de santo. 

O que aconteceu então, no ano de 1919, que levou Lênin a esta subtil autocrítica? A derrota do soviete 
húngaro, de Béla Kun frente tropas comandadas pelo Almirante Miklós Horthy e o assassinato de 
Rosa do Luxemburgo e Karl Liebknecht perpetrado pelos Freikorps. Ou, mais exatamente, a derrota 
do movimento comunista na Alemanha e na Hungria. Elementos para os quais Lênin doente e já no 
final da vida não encontrou unidade. Estes elementos incompreendidos para a teoria leninista 
corresponderam, sabemos hoje, ao surgimento do movimento fascista. 

A necessária luta contra o oportunismo no séc. XXI. 
Por vezes creio que deveria ter começado este texto aqui. Começado por apresentar a conjuntura 
política portuguesa cuja análise motivou as reflexões precedentes. Elas são o resultado de uma 
aplicação prática da metodologia marxista ou, pelo menos, da tese que a investigação deve proceder 
dos efeitos para as causas: do presente para o passado e da política para a economia. As reflexões 
aqui apresentadas são produto de notas que foi tomando, em 2010 e 2012, trabalhando em cima de 
notícias de jornais portugueses, no meu blog (http://falaferreira.wordpress.com). Foram notas 
tomadas com critério; com a aplicação de uma simplificação que eu mesmo elaborei da teoria dos 
campos de Pierre Bourdieu. Não é um método marxista. Mas é próximo e é simples. A partir de 2013, 
a atualização do blog foi menos frequente e menos sistemática. E seu objetivo era ora introduzir um 
facto relevante (e houveram alguns); ora corrigir uma tese anterior à luz de novos dados; ora 
desenvolver uma tese com auxílio de leituras marxistas e outras que a esclareciam. 

Entretanto, esse trabalho levantou problemas que não podiam mantendo esse tipo de metodologia. 
Ele obrigou à revisão de textos de economia e história e, ao mesmo tempo, à leitura crítica de obras 
do marxismo e outras filosofias críticas. Por «leitura crítica» entendo três coisas. A crítica ontológica 
do autor. Ou seja, quando o autor não é marxista e, por isso, não leva em conta a relação entre 
infraestrutura e super-estrutura, passa a ser alvo de uma crítica que visa reorganizar as suas 
conclusões tendo em conta a ontologia marxista. Isso ocorreu particularmente com a obra de 
Agamben, cuja crítica implicou a comparação com a obra de Losurdo, e de Negri que, como 
argumentei, cai no idealismo ao fazer preceder o sujeito sobre o objeto. Segundo, a crítica de um autor 
marxista, como Lênin, ou das teses «corrigidas» de autores não marxistas implica, por um lado, 
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interpretar as suas teses à luz das estruturas objetivas a que fazem referência, ou seja, compreender o 
autor no seu tempo. E, ao mesmo tempo, analisar o que mudou desde lá para cá (no caso de Lênin, 
desde o início do séc. XX para o início do séc. XXI), em particular na infraestrutura, e proceder à 
atualização dessas teses considerando tais mudanças. Finalmente, a crítica não é um jogo exegético 
que se resumo a saber o que o autor quis dizer de facto. Sem deturpar o argumento do autor, é 
necessário lê-lo tendo em vista a compreensão do presente. 

Mas se somente agora apresento o ponto de partida da investigação é porque apenas neste momento 
está limpo o terreno para fazê-lo. O método de exposição não coincide com o método de investigação. 
O primeiro parte de teses simples em direção a teses complexas que as supõem; o segundo avança 
caoticamente, na análise do presente e de sua relação com o passado, da política e de sua relação com 
a economia, para encontrar tais teses. Se, por outro lado, decidi escrever este preâmbulo 
aparentemente desnecessário, foi porque me parece esclarecer exemplificando os pressupostos 
metodológicos que expus abstratamente acima. 

As três frações da classe trabalhadora lusitana 

Em Portugal, nos últimos dez anos, três setores estiveram em destaque em todas as greves gerais: os 
transportes públicos, os professores e a recolha do lixo. Os grandes ausentes – isto é, os setores de 
maior peso económico e político em Portugal cujos trabalhadores e seus sindicatos não se fazem sentir 
nessas greves – são a construção civil, os supermercados, a metalomecânica de exportação e o setor 
bancário. É possível então falar de duas frações da classe operária ou, mais exatamente, de uma cisão 
que opõe, de um lado, os funcionários públicos (e empregados de empresas sob alçada do Estado, 
ainda que por via de uma Parcerias Público-Privadas) e, do outro lado, os trabalhadores do setor 
privado. 

Entretanto, para compreender a dinâmica dos conflitos entre estas duas frações é necessário analisar 
o modo como a cisão que as separa se desenvolveu. Isto ocorreu, a meu ver, como fruto de um 
processo económico e outro político. 

Dimensão económica: Devido à reorganização antissindical do processo produtivo. Na década de 
1990 e primeiros anos da década de 2000, a economia portuguesa passou por um processo de 
diferenciação dos trabalhadores, mais das vezes um processo arbitrário, cujo único objetivo era 
destruir a capacidade de ação dos sindicatos. Não obstante, o processo não ocorreu na mesma 
velocidade em todos os setores. O Estado foi mais lento que o setor privado a reorganizar o trabalho. 
Não admira pois que os setores com que a CGTP – Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses 
– pode contar sempre sejam aqueles sobre alçada do Estado. 

Dimensão política: A burguesia, entretanto, transformou o contínuo, entre o setor mais sindicalizado 
e o menos sindicalizado, em uma cisão. A burguesia manipula a «opinião pública» criticando os 
funcionários públicos, atacando os seus supostos privilégios, com o objetivo de provocar a revolta 
nos trabalhadores do setor privado. Ou até mesmo os funcionários públicos contra si próprios ou, 
mais exatamente, contra os seus dirigentes sindicais por defenderem seus salários e seus direitos 
laborais supostamente injustos em face do mercado de trabalho do setor privado. Assim, o contínuo 
é transformado em uma cisão que divide os trabalhadores entre os que apoiam as greves e aqueles 
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que acreditam que as greves só servem para destruir a economia do país; entre, no plano ideológico, 
funcionários públicos e trabalhadores do setor privado. 

Entretanto, esta cisão da classe trabalhadora portuguesa não é estática. Pelo contrário, ela é móvel. 
Em primeiro lugar, quando as distintas frações da burguesia entram em conflito, a sua capacidade de 
manipular a «opinião pública» diminui e consequentemente a base de apoio dos sindicatos se amplia 
para o setor privado. Isto explica, em parte, os efeitos das críticas de Belmiro de Azevedo a Passos 
Coelho sobre a classe trabalhadora a propósito da TSU. Explica porque sete meses depois de uma 
greve geral fracassada, a 22 de março de 2012, a CGTP conseguiu realizar a maior greve geral dos 
últimos anos. A 14 de novembro, a participação do setor privado na greve geral foi impressionante 
que toda a disputa entre António Saraiva e Arménio Carlos foi acerca da profundidade com que o 
movimento grevista entrou no setor privado. (O que prova o quanto os principais representantes das 
classes em Portugal reconhecem a importância daquela cisão). 

Por outro lado, oposição apenas aparentemente opõe funcionários públicos e trabalhadores do setor 
privado. A oposição real e objetiva é entre setores com maiores taxas de sindicalização e setores não 
sindicalizados que, devido à reorganização do trabalho no setor privado, coincide em parte com a 
primeira oposição. Por isso, a longo prazo, o deslocamento da cisão entre frações de classe tende a 
reduzir a base dos sindicatos e a aumentar o número de trabalhadores não sindicalizados. Afinal, os 
esforços de José Sócrates e Passos Coelho para implementar um sistema de avaliação de professores 
e outros funcionários de Estado não é mais que uma ferramenta que visa criar trabalhadores de 
primeira e de segunda dentro do Estado. Eles buscam o mesmo efeito que os prémios de 
produtividade, os contratos a prazo e a subcontratação tiveram no setor privado: desorganizar os 
sindicatos. 

Há, portanto, uma cisão na classe operária que opõe a base dos sindicatos aos trabalhadores não 
sindicalizados, na medida em que estes são arremessados enquanto «opinião pública», pela 
burguesia, contra os sindicatos. Esta oposição é compreendida e manobrada politicamente como uma 
oposição entre funcionários públicos e trabalhadores do setor privado. Entretanto, a influência dos 
sindicatos e da burguesia sobre os trabalhadores não é estática. Esta cisão oscila, no curto prazo, em 
função da existência ou não de conflitos entre frações da classe burguesa e se move, a médio prazo, 
no sentido de estreitar a base de influência dos sindicatos, em resultado da reorganização 
antissindical do processo produtivo. 

Assim, é necessário analisar todas as experiências da luta de classes à procura de soluções para aquela 
cisão da classe trabalhadora. O debate em torno da manifestação de 12 de março de 2011 e o 
movimento Geração à rasca fornece algumas ideias de como superar esta questão. A preparação da 
manifestação já refletia aquela cisão aqui analisada. (Posso dizer que me apercebi dela ali. Somente 
depois tive uma compreensão mais ampla da situação e foi essa que sumariei acima). De um lado, a 
convocatória «1 milhão na Av. da Liberdade pela demissão de toda a classe política», um movimento 
quase fascista. Do outro lado, a Geração à rasca, com uma proximidade muito grande ao Bloco de 
Esquerda e, nas vésperas da manifestação, ao PCP – Partido Comunista Português.  

Mas expressou também uma segunda contradição, entre jovens desempregados ou com empregos 
precários e trabalhadores mais velhos com emprego seguro, que, pese a todos os equívocos de direção 
do movimento e para além das intenções dos seus dirigentes, alavancou a unidade da classe em vez 
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de a romper. A burguesia, por meio de seus porta-vozes, tentou explorar essa contradição e não 
obteve qualquer resultado. João Duque e José Manuel Fernandes vieram a público dizer que a causa 
do desemprego jovem são os direitos dos trabalhadores mais velhos. De nada serviu. Afinal, os jovens 
sabem que a condição razoável de vida que ainda têm se deve ao emprego seguro de seus pais e avós. 
E os trabalhadores mais velhos estão tão ou mais preocupados com o desemprego jovem que seus 
filhos e netos. Mais do que isso, na década de 1990, em que a especulação imobiliária fortaleceu o 
capitalismo, a classe operária desuniu-se. A luta por melhores condições de vida era sobretudo 
individual: mandar os filhos estudar para conseguirem um bom emprego... no Estado. Hoje a classe 
trabalhadora vive uma grande frustração que cimenta a sua unidade: o desemprego de seus filhos 
«doutores». Em resultado era possível ler na capa do jornal Público de 13 de março de 2011 «Geração 
à Rasca arrasta pais e avós para a rua»! Enfim, podemos falar de uma terceira fração da classe 
trabalhadora: os jovens desempregados ou com empregos precários. 

A crise é mais dura para os trabalhadores onde estilhaça os seus sonhos, quer dizer, onde pais e avós 
vêm seu «investimento» fracassado, seus filhos «doutores» desempregados. Por isso que o 
desemprego jovem – creio – é a luta que pode unir a classe como um todo ou, pelo menos, garantir 
patamares mais elevados de unidade da classe em comparação com os existentes. O que falta a esta 
fração da classe trabalhadora, aos jovens desempregados, é uma organização que lhes dê autonomia 
política. Por duas vezes, na história recente, esta fração foi capaz de liderar toda a classe: a 12 de 
março de 2011 e a 15 de setembro de 2012. Mas se foi capaz de arrastar atrás de si toda a classe, em 
ambas as vezes não foi capaz de sair à rua por iniciativa própria. Foi necessário, primeiro, que Soares 
dos Santos entrasse em campanha contra José Sócrates e, depois, que Belmiro de Azevedo viesse às 
televisões «pedir a cabeça» de Passos Coelho. 

Em síntese, a esquerda portuguesa foi acuada pela burguesia aos funcionários públicos; está, por 
assim dizer, entre a espada e a parede. Os jovens desempregados oferecem a saída. Por isso, o papel 
de uma organização revolucionária é, hoje em Portugal, criar um movimento «Desempregados não 
pagam dívidas»! 

A esquerda portuguesa entre o «oportunismo» e o esquerdismo 
Uma crítica da «democracia avançada» e de seus críticos 

Existe hoje, na Europa, um oportunismo clássico, assente numa aristocracia operária que acredita na 
neutralidade da instituições políticas burguesas. Esta tem crescido, sobretudo na Grécia e em Espanha 
por meio de um «protofascismo» de esquerda, quer dizer, mobilizando a oposição entre a direita 
corrupta no poder e a esquerda honesta porque fora dele. Obviamente, este «protofascismo» merece 
aspas e é distinto do de direita. Em particular porque o seu «preconceito» multiculturalista não pode 
derivar num programa violento. Pode, não obstante, redundar num programa contraditório e ineficaz 
que terminará a brindo o caminho ao protofascismo de direita. Mas este é um problema que não se 
apresenta de forma significativa em Portugal e por isso não pode ser convenientemente analisado a 
partir das condições concretas do país. Voltarei, não obstante, a ele. 

Outro «oportunismo», com aspas porque nada tem a ver com o apego as instituições democrático-
burguesas, é o que decorre do apego às instituições operárias correspondentes a um certo patamar 
da luta de classes em vias de ser ultrapassado. É aqui que se torna útil a distinção, inspirada na leitura 
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que Negri faz de Lênin, entre organização da força de trabalho e anti-organizaçao da classe operária 
como sujeito político. Pois, regressando ao caso concreto português, de certo ponto de vista, a CGTP 
e o PCP são anti-organizações, quer dizer, organizações próprias da classe operária em luta contra o 
capital. Mas, como afirmei, a luta da CGTP esbarra constantemente na «opinião pública» manipulada 
pela burguesia, isto é, torna-se incapaz de ultrapassar certo patamar de conflitualidade com o capital. 
O mesmo se pode dizer sobre o PCP, na medida em que o partido paga, pela hegemonia que detém 
sobre a central sindical, o preço de fazer seus todos os problemas dela. Assim, do ponto de vista da 
necessidade de construção de uma organização de jovens desempregados, a CGTP e, de certo modo, 
o PCP não são mais anti-organizações; eles já foram incorporados na organização da força de trabalho. 
A conflitualidade que geram é administrada pelo capital. Sua forma de luta contra o capital impõe 
um limite à ação dos trabalhadores na luta de classes cuja superação já se vislumbra. 

Meu argumento é, então, que o oportunismo (com ou sem aspas) decorre da existência de 
contradições internas à classe trabalhadora, quer dizer, de frações de classe. Isto por um lado. Por 
outro lado, ocorre quando saltos qualitativos da conjuntura que fazem com que uma fração perca a 
sua posição de vanguarda para outra. Nesse momento, a defesa de certas práticas na luta dos 
trabalhadores se torna, primeiro, um limite à desenvolvimento dessa luta e, depois, uma verdadeira 
luta oportunista contra esse desenvolvimento. É na medida em que certas frações de classe 
ultrapassadas pelos fatos lutam para permanecer como vanguarda de toda a classe que surge o 
oportunismo. Portanto, meu objetivo neste ponto é demonstrar, por um lado, que a estratégia atual 
da CGTP se desenvolveu ao longo de duas décadas em que foi adequada (1980 e 90) e, por outro lado, 
que hoje limite e, em certas condições, até se opõe ao progresso da luta de classe.  

Contudo, ao invés de fazer a crítica da CGTP, farei a crítica do PCP. Pois, em primeiro lugar, ambos 
têm a mesma estratégia na medida em que o partido garante a sua hegemonia sobre a central sindical 
fazendo seus todos os problemas da central sindical. Em segundo lugar e mais importante, o PCP 
verte esta estratégia em uma teoria: a «democracia avançada», o que facilita assim o meu trabalho de 
crítica inevitavelmente teórica. 

A análise da «democracia avançada» deve separar dois níveis: 

O primeiro nível é a sua estrutura básica que é possível resumir em três pontos. (1) A burguesia tem 
retirado a sua força, nos últimos quarenta anos, da privatização das funções sociais do Estado. Não 
apenas da privatização da saúde e da educação, mas também da liberalização do setor financeiro, da 
privatização das empresas públicas e da transformação da assistência social (reformas) em seguros 
(planos de poupança). (2) O proletariado, ainda sofrendo a ressaca da queda do Muro de Berlim, não 
possui nem consciência nem organização políticas capazes de enfrentar de igual para igual a classe 
burguesa. Neste contexto, (3) a classe trabalhadora e suas organizações devem assumir uma posição 
defensiva. A resistência aos avanços privatizadores da burguesia é o lugar e o momento onde a 
consciência de classe pode ser adquirida por todos os trabalhadores e onde estes aprendem a se 
organizar. Organizar e tomar consciência é o objetivo desta fase da luta dos trabalhadores lusitanos. 

Como reconhece Albano Nunes em sua intervenção no XIX Congresso do PCP: 

Se em termos mundiais o socialismo se apresenta como a única e verdadeira alternativa ao 
capitalismo isso não significa que por toda a parte estejam reunidas as condições para a 
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conquista do poder pelos trabalhadores, e que a palavra de ordem e a tarefa imediata sejam 
a revolução socialista, tendo particularmente em conta o atraso do fator subjetivo. 

O segundo nível corresponde a uma reelaboração teórica, por meandros equivocados, do anterior. 
Pois esta teoria busca compatibilizar esse diagnóstico com uma leitura completamente equivocada da 
crítica leninista do oportunismo – que merecia ser chamada de «leninismo» vulgar. De acordo com 
esta leitura, ser leninista é, em primeiro lugar, combater a socialdemocracia, quer dizer, fazer das 
conclusões da análise concreta da situação concreta de 1914-19 um princípio independente das 
condições em que é aplicado. A compatibilização proposta pela «democracia avançada» é feita por 
meio de uma teoria das etapas, que divide o processo histórico do momento atual até à revolução 
socialista em duas fases. A primeira corresponde a época atual que exige a aplicação daquele 
diagnóstico; não permite, portanto, recusar os socialdemocratas como aliados. A segunda é o 
momento pré-revolucionário, sem data marcada, onde será então aplicado esse «leninismo» vulgar. 
Mais, a «democracia avançada» é a meta almejada na primeira fase, a partir da qual é possível lutar 
pelo socialismo. 

Muitos equívocos contidos na teoria da «democracia avançada» já foram apontados pelos 
esquerdistas. Em primeiro lugar, o caráter antidialético e idealista do modelo etapista. Basta colocar 
a seguinte questão: porque é necessário realizar este passo intermédio para o socialismo? Parece-me 
que o PCP aponta duas razões. Primeiro, a «democracia avançada» contém já elementos socialistas: 
saúde e educação públicas, gratuitas e de qualidade. Os dirigentes do partido parecem acreditar que 
somente «dando a provar» um pouco de socialismo aos trabalhadores eles voltarão, depois da queda 
do Muro de Berlim, a lutar pelo socialismo. Segundo, parece ser necessário que as organizações 
operárias ganhem, de novo, a confiança dos trabalhadores contribuindo para a resolução dos seus 
problemas concretos. Só depois disso poderão chamá-los a fazer o socialismo. Os esquerdistas 
cometem então o erro de não debater seriamente estas questões. Não perguntam, por um lado, quanto 
tempo falta para os operários noruegueses, que vivem há mais de meio século numa «democracia 
avançada», fazer o socialismo? E será que organizações que conseguiram salvar o capitalismo dele 
mesmo, conseguirão depois, apenas apoiados na confiança dos trabalhadores, quer dizer, em fatores 
puramente subjetivos, derrubar uma burguesia entretanto economicamente reestabelecida? 

Mais, os esquerdistas têm razão quando afirmam que a «democracia avançada» não é um etapa 
intermédia entre o capitalismo e o socialismo, mas uma forma de sociedade capitalista. É o Estado de 
Bem-Estar, um modelo de capitalismo que se estabeleceu na Europa entre as décadas de 1950 a 70 
como forma a superar a destruição provocada por duas guerras mundiais e que perdura em alguns 
países do norte da Europa. Em Portugal foi construído de forma atrasada, apressada, atabalhoada e 
incompleta com a Revolução dos Cravos. Uma forma de capitalismo que se fortalecia pela adoção de 
certos processos socialistas, como a oferta pública de certos serviços – saúde, educação, reformas, etc. 
– entendidos como direitos e a regulação estatal de eixos importantes da vida econômica, em especial 
a banca. Nesse sentido, tão etapa intermédia como o New Economic Program – NEP de Lênin que se 
apropriou de processos capitalistas para fortalecer o socialismo em uma economia atrasada. 

O Estado de Bem-Estar dava bastante poder a uma fração da classe trabalhadora, os funcionários 
públicos, para gerir o capital. Nesse sentido, e polemicamente, devo dizer que a Revolução dos Cravos 
nunca poderia ter ultrapassado aquilo que foi: a realização dessa forma de capitalismo. Foi iniciada 
pelas camadas superiores do proletariado, os tenentes do exército, e feita para essas camadas. Quem 
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foram os protagonistas dos novos direitos conquistados senão os médicos, os professores e outro 
técnicos do Estado? Portanto, com toda a naturalidade, a resistência dos funcionários públicos às 
intenções privatizadoras da saúde, educação e assistência social, bem como «liberalizantes» de 
segmentos estratégicos da economia (entregando às empresas cotadas em bolsa e, em especial, aos 
bancos, uma gestão que até aí era do Estado), seja uma luta dos funcionários públicos pelo poder que 
detiveram outrora. De modo que não pode surpreender que a «democracia avançada» seja a projeção, 
no futuro, desse passado mitificado. 

O que surpreende é que os esquerdistas que criticam o PCP por estes floreados em torno da definição 
de «democracia avançada», aquilo que eu chamei de segundo nível do conceito, concordem com a sua 
essência. Aceitam a necessidade de resistir aos avanços do capital sobre os «direitos dos 
trabalhadores» e de recusar a perda de controlo do Estado sobre os setores estratégicos da economia. 
Os esquerdistas são tão apegados à memória do 25 de Abril quanto o PCP e, por isso, não podem 
discordar de nenhuma das lutas práticas – primeiro nível da «democracia avançada» – que o partido, 
por vezes em colaboração com eles, organiza. Exigem apenas que, nessas lutas práticas, se esclareça 
os trabalhadores da necessidade da luta pelo socialismo e se denuncie o «oportunismo» constituído 
pela prática e pelo programa do PCP. Não obstante, não vêm a contradição lógica (e não dialética) 
em que incorrem. Justificam a necessidade de lutar pelo socialismo pois os seus interesses, em nome 
dos quais lutam, jamais podem ser realizados no capitalismo. Então, porque tomam parte dessas lutas 
práticas? Apenas para afirmar que não levarão a lado algum? Por isso é que se contrapõem a um 
programa que é a decorrência natural destas lutas? Mais do que isso, como podem estar de acordo 
com cada elemento prático e imediato do programa do PCP dizendo-se adversários desse programa 
como um todo? 

Tudo se resume a uma questão: porque os esquerdistas se dividem em pequenos movimentos e não 
conseguem penetrar na massa operária desde que existem organizados em Portugal (final da década 
de 1960)? Porque o seu programa não se articula com a sua prática!  Eles exigem defender desde já o 
«leninismo» vulgar. Ainda que esse programa colida com as lutas concretas que se lhe impõem – 
ainda que esse programa considere que essas lutas são inglórias; que em pouco contribuem para o 
que é realmente necessário fazer (derrubar a burguesia); e que aqueles que a dirigem (o PCP e a 
CGTP) são traidores dessa luta. Ainda que sejam incapazes de deixar de reconhecer a importância 
dessas lutas. Os esquerdistas se limitam aqui e ali a apontar um erro ao PCP; a radicalizar nesta ou 
naquela direção um palavra de ordem; a exigir a aceleração do ritmo de lutas proposto pelo PCP e 
pela CGTP. Confundem geralmente a disponibilidade subjetiva da classe trabalhadora tomada como 
um todo com a disponibilidade subjetiva dos operários localizados nos setores onde estão melhor 
implantados (transportes públicos, no caso do PCPT/MRPP; estudantes no caso do MAS; etc.). Mas 
quando se trata de radicalizar, sobretudo nas palavras de ordem, fazem-no, até porque não se 
localizam nos mesmos setores e até para se distinguirem entre si, em direções distintas. Fragmentam 
assim um movimento que, pela fraca penetração no proletariado, já é pequeno. 

Enfim, nem o PCP nem os seus críticos esquerdistas são capazes de articular as lutas imediatas com 
a perspectiva da revolução socialista. Essa incompetência decorre da adesão às lutas tal como elas se 
dão, sem uma análise mais aprofundada das suas contradições, numa atitude que Lênin em, Que 
fazer?, criticou como trade-uniunista, quer dizer, sindicalista e não política. E, ao mesmo tempo, do 
apego a um «leninismo» vulgar que colide com a lógica dessas lutas. O PCP resolve esta contradição 
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lógica (vale sublinhar: não dialética) adiando sine die a aplicação do «leninismo» vulgar para uma 
segunda etapa do processo revolucionário. Os esquerdistas camuflam está contradição lógica pela 
crítica, mais constante que sistemática, das ações e, sobretudo, das explicações do PCP. 

Como funciona o oportunismo lusitano e como o esquerdismo colabora com ele? 

Em que condições e de que modo a «democracia avançada» se opõe ao desenvolvimento, favorável 
aos trabalhadores, da luta de classes? Em primeiro lugar, ao não indagar as razões do descompasso 
entre a crise objetiva do capitalismo e falta de disponibilidade subjetiva da classe trabalhadora para 
fazer a revolução socialista, mesmo quando coloca essa questão. A questão comparece no início da 
Resolução Política do XIX Congresso do PCP («Num quadro de acumulação de fatores materiais 
objetivos para o desenvolvimento da luta revolucionária, o movimento comunista e revolucionário 
continua a revelar debilidades e insuficiências...») e na intervenção, citada acima, de Albano Nunes. 
No entanto, ela é seguida de uma falsa solução. Em lugar do detalhamento do diagnóstico, a 
«democracia avançada» aparece como solução já pronta, isto é, como o programa possível e 
necessário (?) em face das debilidades e insuficiências do movimento comunista internacional. 

É, não obstante, necessário dizer que o esquerdismo faz exatamente o mesmo, pois partindo também 
ele dos funcionários públicos, é parte da mesma moeda. Insatisfeitos com os resultados da luta 
política dos funcionários públicos e incapazes de compreender os limites objetivos dessa luta, 
atribuem ao PCP toda a responsabilidade pelo fracasso do proletariado. A crer neles, é a «democracia 
avançada» que desmoraliza e desmobiliza o proletariado. Afinal, como a defesa de uma forma de 
capitalismo pode cativar operários? Não obstante, falta esclarecer porque também eles são incapazes 
de mobilizar os trabalhadores. A única organização esquerdista que tenta explicar o atraso do fator 
subjetivo por argumentos objetivos, isto é, econômicos, e dá uma explicação sobre pequena dimensão 
de sua organização, é o PCTP/MRPP. Diagnosticando a ausência de operários em Portugal (partindo 
da divisão entre proletários e operários criticada acima), desagua na necessidade de exigir das 
burguesia a reindustrialização do país. 

O aprofundamento do debate acerca das razões daquele descompasso obriga a percorrer um caminho 
distinto: a discutir – e este deveria ter sido o tema do último congresso do PCP – as razões objetivas 
do atraso subjetivo. Obviamente, esta discussão remete necessariamente para a existência de 
contradições internas à classe trabalhadora, isto é, a existência de frações de classe e, ao mesmo tempo, 
a dialética da organização burguesa da força de trabalho e anti-organização da classe operária. Ou 
seja, para o que venho fazendo aqui. Obrigaria a reconhecer a estrema dependência da esquerda, de 
toda a esquerda, dos funcionários públicos e os limites que isso impõe à sua ação política. E (se estou 
correto) permitiria visar a possibilidade dos jovens desempregados alavancarem, nesta conjuntura 
que se inicia em 2000 e se torna indiscutível em 2008, a passagem da luta de classes para um patamar 
mais favorável para o proletariado. 

Esta questão, entretanto, está ligada com outra, mais terra a terra: a questão da organização. A forma 
de organização da CGTP foi construída antes da reorganização do processo produtivo nas décadas 
de 1980 e 90. Por isso, hoje, essa forma de organização permanece adequada ou parcialmente 
adequada apenas nos setores onde essa reorganização foi mais lenta e, como tal, foi incompleta. Esse 
setor é o Estado. Enquanto anti-organização em sua primeira dimensão, isto é, enquanto organização 
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própria dos trabalhadores que, mimetizando forma de organização da força de trabalho pela 
burguesia, mobiliza o proletariado contra o capital, ela não representa toda a classe, mas apenas uma 
das suas frações. Tanto pela sua maturidade organizacional quanto por ter o Estado como referência, 
a CGTP tem, por um lado, uma hierarquia clara e, por outro, uma estratégia bem definida de defesa 
de serviços públicos. Afinal, os funcionários públicos que estão na sua base são os produtores desses 
serviços. O que está em debate e, ao mesmo tempo, constitui o ponto de contato estrutura sindical 
com a sua base, ou seja, o que é tratado em todo o tipo de reuniões e assembleias, são os aspetos 
táticos e concretos dessa estratégia de defesa dos serviços públicos. Isto é, são questões relacionada 
com a remuneração dos funcionários públicos e o enquadramento legal dos serviços, ou seja, do 
trabalho dos funcionários públicos. 

Para superar este limite, quer dizer, organizar os trabalhadores para além dos funcionários públicos 
é sempre possível colocar a questão do ajustamento dos sindicatos às novas formas de trabalho 
existentes no setor privado e que começam a penetrar no setor público. Como lidar com a variedade 
de condições em que se encontra os vários trabalhadores de uma empresa: contratos sem termo; 
contratos a prazo; terceirizados? E, ao mesmo tempo, com os sempre esquecidos moradores do 
entorno e os consumidores do que é produzido? Vale recordar que o modelo de sindicalismo a partir 
do qual a CGTP foi organizada teve a sua origem nas lutas operárias em fábricas que, mais das vezes, 
possuíam vilas operárias a partir das quais cresceram cidades. Que, portanto, os moradores do 
entorno eram os familiares dos operários e que o sucesso das lutas operárias não poucas vezes esteve 
associado ao apoio desses moradores. Creio que estas questões podem ser resolvidas apenas 
pensando a «fábrica» na cidade ou a cidade como fábrica. O setor dos transportes públicos, pela sua 
relação com a cidade e, portanto, com todos os outros setores, aparecem como o lugar onde a 
experimentação de inovações sindicais parecem mais pertinentes. 

Entretanto, considerando aquela oposição apresentada acima entre, por um lado, os sindicatos e suas 
bases e, por outro, a «opinião pública» manobrada pela burguesia, deve ser notado que esta estratégia 
procura superar tal contradição por meios puramente subjetivos. Isto é, ela está apoiada unicamente 
na criatividade dos dirigentes sindicais e, em grande medida, na sorte. Nada pode garantir a priori o 
sucesso de uma inovação. Mostrei, por outro lado, que existem fatores objetivos que alavancam a 
resolução daquela contradição quando se organização jovens desempregados. Que, portanto, é a 
criação de uma organização nova, e não a com reforma da CGTP, que se pode superar a mais 
importante contradição interna à classe trabalhadora portuguesa. Ou seja, enquanto anti-organização 
em sua segunda dimensão, isto é, enquanto organização própria dos trabalhadores que por sua mera 
existência eleva a luta de classes a um patamar superior, a CGTP apresenta limites evidentes. 
Evidentes tão somente quando se insinua politicamente uma fração de classe capaz de superar esses 
limites, os jovens desempregados; tanto mais evidentes quanto mais os jovens desempregados 
tomarem consciência do seu papel e se organizarem. 

No cenário ótimo, o PCP, partido que se fortaleceu e fortalece por sua ação no seio da CGTP, deveria 
tomar a liderança na construção desta organização de jovens desempregados. Evidentemente, uma 
organização que mimetize as condições de vida dos jovens desempregados. Uma organização que 
terá necessariamente um modelo de organização do tipo anarquista onde a estratégia ou, mais 
exatamente, as razões de lutar e de existir dessa organização estão permanentemente em discussão. 
Isto por três razões. Primeiro, pelo imaturidade dessa organização ainda inexistente. Segundo, pela 

p. 26 



fluidez do modo de vida de seus potenciais militantes que ora estão desempregados, ora em um 
emprego precário, que ora vivem, devido a dificuldades financeiras, em casa dos seus pais, ora 
encontram meios para se emancipar pagando uma renda cara. Terceiro, pela formação universitária 
desses jovens que lhes aguça o gosto pelo debate ideológico.  

Evidentemente, é necessário uma burocracia mínima que decida sobre questões práticas atreladas 
uma leitura coesa da conjuntura que este tipo de organização é incapaz de fazer. Organização 
burocrática mínima que faltou para que as manifestações de 12 de março de 1012 e 15 de setembro de 
2013 se consolidassem em um movimento de jovens desempregados. Sua função seria, por um lado, 
marcar data e lugar de manifestações nacionais em função das oportunidades políticas; e, por outro, 
para decidir quando a luta deve ser nacional com vistas a aproveitar momentos de fraqueza da classe 
dominante e quando deve ser local para fortalecer os laços entre seus membros. Isto, obviamente, 
respeitando o espaço para debate exigido pelos jovens desempregados, em especial acerca das 
reivindicações que motivam essas ações de protesto. Essa burocracia mínima deve apenas assegurar 
um mínimo comum que, a meu ver está contido no lema «Desempregados não pagam dívidas»! 

Não obstante, o PCP é, como a CGTP, filho da Revolução dos Cravos e se organizou a par com ela e 
a partir do mesmo modelo. Esta uniformidade do modelo de organização impede, aos comunistas, 
de considerarem a multiplicidade de modelos organizativos. O partido não apenas não tem 
conseguido compreender o lugar estratégico dos jovens desempregados, devido aos descaminhos 
teóricos em que se enredou, como também não pode entender as especificidades desta fração de classe 
ou, pelo menos, as suas consequências do seu modo de vida na sua forma organização. Isto foi 
claramente visível quando, ante a ameaça de crescimento dos Precários Inflexíveis – associação 
vinculada ao BE – na ressaca do 12 de março, lançou a palavra de ordem «Precários são os vínculos» 
e colocou a Interjovem em campo para disputar estes jovens que recém emergiam na política. Ou seja, 
o PCP propôs, aos jovens desempregados, o modelo organizativo dos funcionários públicos. 

Consequentemente, também ao PCP a conjuntura exige uma mudança em seu modo de organização. 
Não se trata, é claro, do deslocamento para algo intermédio entre a organização sindical da CGTP e 
a organização tendencialmente anarquista requerida pelos jovens desempregados. Antes, um modelo 
de organização que permita, por um lado, articular o partido com aqueles a variedade de formas de 
organização possíveis e, por outro lado, estimule a colocação dos problemas teóricos que aqui vêm 
sendo colocados, em lugar da fuga em frente da teoria da «democracia avançada». Uma organização 
que privilegie a qualidade em lugar da quantidade de militantes, portanto, de quadros e não de 
massas – embora, evidentemente, articulada a organizações de massa. Não se trata, entretanto, de 
excluir militantes menos preparados, mas de redefinir prioridades. A alteração mais importante é o 
abandono das campanhas de recrutamento, que antecedem qualquer grande evento do partido, e a 
sua substituição por campanhas de enquadramento e formação, isto é, a utilização e qualificação dos 
militantes já existentes. Vale notar que, no distrito do Porto (e, creio, em todo país), segundo a 
Resolução política da Assembleia Regional do Porto do PCP, apenas um em cada dez comunistas atua 
regularmente nas atividades do partido; do mesmo modo, apenas 10% dos militantes paga cotas. 

Posto isto, será necessário ainda explicar porque as organizações esquerdistas não são alternativa ao 
PCP? Pois o erro é o mesmo! Também estes possuem apenas um modelo de organização. Sequer se 
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trata de um modelo real, mas de um ideal idealizado por oposição aquele. Um modelo que parte da 
crítica da burocracia e do dirigente de carreira e não chega a lado nenhum.  

Se é certo que venho defendendo, para os jovens desempregados, um modelo de organização de 
inspiração anarquista, minha proposta é distinta da esquerdista em quatro dimensões. O modelo é 
apresentado em função de uma leitura da conjuntura e não como ideal a-histórico. Em segundo lugar, 
assinalo a necessidade de uma centralização mínima. Finalmente, e mais importante, essa forma de 
organização não é genericamente exigida a todas as organizações. As mudanças que apontei como 
necessárias na CGTP e no PCP não vão nessa direção; mais, afirmei ter sérias dúvidas sobre os 
resultados reais de uma correção do modelo organizativo da CGTP. Finalmente, minha posição não 
é compatível daqueles que exigem a descentralização da direção das organizações, quer dizer, que 
solicitam aos outros (os dirigentes da CGTP e do PCP) que façam algo. Ela tem me exige passos 
concretos meus na realização dessa proposta. Pois, se a organização de jovens desempregados não 
puder avançar com o PCP, terá de avançar sem ele. Nesse caso, o PCP terá dado um passo atrás e se 
reduzido à simples expressão eleitoral da CGTP, isto é, será o partido dos quadros da CGTP. 

Antes, porém, de avançar em uma tentativa de generalização destas reflexões, é necessário repisar 
em um tema já aflorado. Falo da orientação programática. O programa das organizações de esquerda 
– não apenas da CGTP e do PCP, mas também esquerdistas – está bastante centrado no Estado, na 
defesa dos serviços públicos e no controlo do Estado sobre a economia. Esta semelhança desvela o 
caráter do esquerdismo. Ele partilha a mesma base social que o «oportunismo», a função pública, 
mas, descontente com os resultados da luta de classes, busca escolasticamente e de forma idealista 
soluções. Este programa é pouco atrativo para jovens desempregados! Sem dúvida, saúde e 
educação gratuita são um salário indireto de todos os trabalhadores, portanto, também dos jovens 
desempregados. Não obstante, é uma luta que coloca os funcionários públicos no centro dela 
enquanto produtores desses serviços. Nela, os jovens desempregados ocuparão sempre uma posição 
secundária.  

A aposta nos jovens desempregados deve ser também a aposta num programa que os ponha no 
centro. E esse programa deve estar ligado a crítica da destruição da economia para pagar dívidas; à 
reindustrialização de Portugal que, apesar de ser uma batalha do PCP, não tem motivado ação de 
massas alguma. Além disso, e apesar de ser possível contar com as atas do encontro Pôr Portugal a 
produzir e de outros eventos organizados pelo PCP sobre o tema, é necessário permitir a discussão 
sobre estratégia que a organização de jovens com formação superior requer, como argumentei acima. 
Este mínimo é o lema «Desempregados não pagam dívidas»! Nem sequer define o que fazer com a 
dívida; apenas que a política de gestão da dívida deve ser avaliada pelo impacto na criação de 
emprego. A centralização mínima deve assegurar que não se tomem decisões apressadas à partida 
reproduzindo os cortes das divergências partidárias. Isso tolheria o desenvolvimento da organização 
dos jovens desempregados e com empregos precários. 

Em resumo: É possível falar de «oportunismo» da CGTP e do PCP apenas reconhecendo que está em 
marcha um salto qualitativo na luta de classes em Portugal. Este salto implica a passagem de 
testemunho enquanto vanguarda da classe trabalhadora de uma das suas frações a outra: dos 
funcionários públicos aos jovens desempregados. Este salto implica consequentemente alterações nas 
práticas de reflexão, organização e políticas da esquerda portuguesa. Não obstante, este salto 
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qualitativo está a ser dificultado por aqueles que deveriam ser os seus precursores. O apego praticas 
que são particulares de uma fração de classe impede esse salto qualitativo. Do mesmo modo que no 
início do séc. XX, vale a comparação, o apego à luta institucional gerou o oportunismo kautskista. 

Gênese do oportunismo e do esquerdismo atualmente existentes 

Insisto em distinguir esta crítica do PCP da crítica esquerdista. Aliás, temo que nenhum esquerdista 
deixe de me acusar de oportunista na medida em que deixo espaço, com o lema «Desempregados não 
pagam dívidas!», para defender a renegociação e consequente pagamento parcial da dívida pública. 
Não terei eu, na medida em que faço questão de criticar o PCP ao mesmo tempo que o esquerdismo, 
sido incapaz de ultrapassar o oportunismo do partido que é o meu? Estou seguro que não! A luta 
contra o oportunismo, nos moldes em que ocorre hoje, teve seu início em 1947, com a criação do 
Conminform. Não obstante, a estratégia do Cominform foi menos do que uma estratégia; não passou 
da crítica da estratégia anterior da Comitern; foi incapaz de criar um novo conjunto de práticas 
teóricas, organizacionais e políticas ajustadas à realidade. E mais: o choque entre as duas deu forma 
a um debate que hoje bloqueia o avanço da teoria marxista-leninista. Por isso a única maneira de 
lutar verdadeiramente contra o oportunismo é lutar, no mesmo passo, contra o esquerdismo. 

Para entender o que está em jogo é necessário regressar a 1935, quanto Stálin reconhece o erro em 
menosprezar o fascismo; erro em combater a socialdemocracia com mais empenho que o nazi-
fascismo; erro que se traduziu, teoricamente, na adoção do termo «socialfascismo». Segundo a 
Terceira Internacional, em decisão tomada em 1927, a socialdemocracia e o fascismo era iguais: dois 
modos de governo do capitalismo. O movimento comunista internacional pagou caro este erro da 
análise. Os comunistas não conseguiram derrotar, em 1932 na Alemanha, o nazi-fascismo e pagaram 
com a vida a violência do novo governo. Logo em seguida, as pretensões imperialistas do nazi-
fascismo alemão se voltaram para a Rússia fizeram dela sua primeira vítima. Nesta conjuntura, Stálin 
buscou aliados contra a Alemanha na França e em Inglaterra. A tese das «frentes únicas» e a 
conceituação dos fascismo elaboradas por Dimitrov, então Secretário Geral da Terceira Internacional, 
teses que critiquei acima, são formuladas neste contexto.  

Neste momento, todos os aliados eram poucos para a luta contra o fascismo. Dimitrov cunha, 
pressionado pelas necessidades da conjuntura, a ideia de uma «burguesia progressista» apoiada na 
hipótese algumas vezes aflorada por Lênin da existência de uma burguesia anti-imperialista (ver p. 
17). Fá-lo contudo sem assumir seriamente as especificidades desse momento histórico, Por meio de 
uma generalização abstrata da análise de Lênin para uma conjuntura totalmente distinta. Um pouco 
como o «leninismo vulgar» é uma generalização abstrata da crítica leninista do oportunismo 
kautskista. A teoria dimitroviana foi mais uma oferta de paz e um pedido de ajuda à burguesia 
francesa e inglesa do que uma análise dos seus interesses concretos. 

Tardou até que a Rússia recebesse apoio do Ocidente na luta contra o nazi-fascismo. Churchill tinha 
outras intenções: deixar nazistas e comunistas se destruírem mutuamente de modo que o capitalismo 
liberal, desembaraçado dos seus rivais, se afirmasse no mundo. O Ocidente enviou armas em apoio 
aos russos somente quando o exército alemão estava às portas de Stalingrado. Somente no momento 
em que uma vitória de Alemanha sobre Rússia era iminente e garantia a Hitler o recurso a um 
território imenso e a uma população igualmente imensa para iniciar a ofensiva contra Inglaterra. Mas 
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demorou até ao final de 1943, até quase ao final da guerra, para enviar homens e assim assegurar a 
divisão dos louros da vitória. 

Quer dizer, durante quase dez anos, os comunistas fizeram campanha por uma aliança com certas 
frações da burguesia adversas ao nazi-fascismo sem uma avaliação cuidada dos seus interesses. 
Consequentemente, com a vitória sobre o nazi-fascismo, seria impossível mudar repentinamente de 
discurso. Nem era, entretanto, necessário. Stálin e a Rússia gozavam, por seu papel na II Guerra 
Mundial, de grande prestigio na Europa e no mundo. E, por outro lado, a burguesia conotada com o 
nazismo fugia para a América do Sul abandonando fazendas e fábricas. Ou seja, o próprio direito 
burguês e o seu Estado criava as condições para a classe operária, coligada com a pequena burguesia 
e certos estratos da grande, nacionalizar terra e empresas abandonadas, quer dizer, iniciar a transição 
ao socialismo. Nesse momento, de forma correta, G. Dimitrov traduz a conjuntura em uma estratégia. 
As «democracias populares» foram este caminho para o socialismo alternativo à conquista do Estado 
pelo proletariado ocorrida em 1917. Países como Jugoslávia, Albânia e Bulgária (onde Dimitrov 
nasceu) chegaram ao socialismo por esta via. No Ocidente, nenhum país pode superar o capitalismo 
deste modo; mas os partidos comunistas francês e italiano estiveram perto de alcançar o poder pela 
via eleitoral. É difícil, não obstante, saber se, no governo, encontrariam forças para nacionalizar 
empresas e terras como fizeram os países de leste. A força eleitoral não garante força social e 
econômica. 

Ora, percebendo isto, o Presidente dos EUA, Harry S. Truman, deu início a uma campanha 
anticomunista que se transformou na Guerra Fria. A propaganda mundial na qual Stálin foi 
comparado a Hitler; o envio de tropas contra as guerrilhas e movimentos de libertação marxistas em 
todo o mundo; as demissões de comunistas da função pública de Estados aliados aos EUA; etc. 
inviabilizaram a estratégia das «democracias populares». O clima se tornou adverso para os 
comunistas na sua busca por aliados com quem conduzir pacificamente a transição para o socialismo. 
Truman ia, por meios militares e econômicos, criando um fosso entre os comunistas e o resto da 
sociedade, no mundo e em cada país. 

Para Stálin, a ação de Truman demonstrou a impossibilidade de qualquer cooperação de classes e a 
necessidade de combater assim qualquer «ilusão pequeno-burguesa». A estratégia de Dimitrov foi 
abandonada e os PCF e PCI são criticados como seus principais artífices. A nova «estratégia» tinha 
como eixo central a «luta contra o oportunismo», isto é, a generalização idealista da luta de Lênin 
contra os kautskistas: o nascimento do «leninismo» vulgar. Neste contexto, os partidários da 
estratégia das democracias populares foram acusados de socialdemocratas, isto é, portadores do 
oportunismo kautskista. Stálin talvez esperasse o apoio popular conquistado com a vitória sobre o 
nazi-fascismo recursos para responder a Truman, pois não contava com outros. A Rússia devastada 
pela guerra não teve meios, nem militares nem econômicos, para auxiliar o campo da esquerda 
durante a Guerra Fria; pouco pode fazer para travar o avanço da direita. A participação da URSS na 
Guerra Fria e a «luta contra o oportunismo» foi mais publicidade inconsequente que outra coisa. 

Com a morte de Stálin em 1952 e, sobretudo, com o Discurso «Secreto» de Kruchev em 1954, o 
movimento comunista internacional começou a se fragmentar ao longo de uma linha definida por 
dois pontos: as «democracias populares» e a crítica desta estratégia. De um lado, uma estratégia 
tornada inviável pelas novas condições e sem capacidade de se corrigir ante, por um lado, os seus 
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próprios fracassos e, por outro, as críticas do esquerdismo. Abandonava assim palavras de ordem 
como «ditadura do proletariado» em busca de votos; buscava se fortalecer por meio de correções à 
formulação da «democracia popular», mais tarde rebatizada como «democracia avançada», enquanto 
etapa intermédia entre o capitalismo e o socialismo. Mas nada disto alterou a questão fundamental: 
a estratégia das «democracias populares» era inviável num contexto de Guerra Fria e de recuperação 
econômica capitalista. Do outro, estava a simples constatação que esse caminho jamais conduziria à 
superação do capitalismo. A «democracia popular», acusaram os esquerdistas, não é mais do que 
uma forma de capitalismo. Mas a crítica pela crítica, a crítica teórica que não desagua na «crítica» 
prática nunca foi estratégia alguma.  

De um lado a recusa em reconhecer uma mudança nas condições objetivas que tornaram reformista 
um programa que durante poucos anos (1945-48) foi revolucionário. Do outro, a recusa em reconhecer 
que, em certas condições, ainda que muito especiais, esse programa foi, de fato, revolucionário. Dos 
dois lados, a profunda desatenção à evolução das condições objetivas. Mas esta desatenção não ocorre 
ainda hoje? A «democracia avançada», em Portugal, ao fim de tantas correções, serve apenas de 
justificação a posteriori do apego do PCP à organização e ao programa dos funcionários públicos, cuja 
capacidade de luta apresenta limites evidentes. A crítica esquerdista continua apresentando a mesma 
incapacidade de abrir caminho a uma nova estratégia; continua estéril como há cinquenta anos.  

A pouca consideração das condições objetivas é ainda mais evidente quando se levam em 
consideração as reivindicações concretas. Vale a pena ver duas lutas concretas: a defesa da 
renegociação da dívida e o fim da austeridade. Frente a estas, os esquerdistas tem acusado os 
proponentes das primeiras de oportunismo e afirmado que: 1) renegociar a dívida é reformar o 
capitalismo – a dívida não é para pagar; e 2) não há saída da austeridade sem consequente saída do 
euro. De um lado, propostas que levam em conta as correlações de força, isto é, o domínio do Estado 
pela burguesia e, por isso, é necessariamente reformistas. Do outro, a denúncia do caráter reformista 
dessas propostas e, em alternativa, propostas que exigiriam uma alteração radical da correlação de 
forças, portanto, que são inviáveis. 

Qualquer leitura superficial da obra de Lênin nos afasta desta aposta esquerdista em medidas radicais 
que, por tão radicais, são inviáveis. Como lembrou corretamente Pablo Iglésias em um dos seus 
discursos, o lema da Revolução Russa foi bastante concreto: «Pão, paz e terra». Mesmo lembrando 
que a palavra de ordem continha outra frase («Todo o poder aos sovietes»), não é possível esquecer 
o caráter concreto dos sovietes. A ideia de sovietes não era um mero substituto para a ideia de 
socialismo; eram concelhos reais que naquele momento já asseguravam a administração dos 
comboios e o abastecimento das cidades mais importantes da Rússia. Vale notar que Lênin não 
necessitou nunca de explicar aos operários o que eram os sovietes; bastava a sua existência e o seu 
funcionamento reais. Hoje um esquerdista é obrigado a explicar o que é o socialismo e a «ditadura do 
proletariado», ou seja, é obrigado a denunciar o caráter idealista do seu programa. 

Mais ainda, em um escrito de julho de 1917, A propósito das palavras de ordem, Lênin propõe o 
abandono, pelo menos provisório da palavra de ordem «Todo o poder aos sovietes». Pois 

Substituir o concreto pelo abstrato é um dos pecados capitais, um dos pecados mais 
perigosos numa revolução. Os atuais sovietes fracassaram (...). A palavra de ordem de 
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entrega do poder aos sovietes só pode ser compreendida como “simples” apelo à passagem 
do poder aos sovietes atuais. 

Sublinhe-se «atuais»! Diz Lênin, no texto que antecede imediatamente esta citação, naquele momento 
os sovietes eram simples órgãos de conciliação de classe; órgãos consultivos do governo provisório. 
E ainda que a luta contra o açambarcamento do poder pelo governo provisório significasse, de todas 
as formas, a passagem do poder para os sovietes, aquela palavra de ordem estava envelhecida. Essa 
luta implicaria, no mínimo, uma transformação radical dos sovietes e, portanto, sendo vitoriosa, essa 
passagem do poder ocorreria, como ocorreu, para as mãos de sovietes «novos». Portanto, a palavra 
de ordem «Todo o poder aos sovietes», em julho de 1917, ainda que se referindo a sovietes em geral 
ou a esses sovietes renovados que haveriam de surgir, se tornava perigosa e até mesmo oportunista. 
Porque essa palavra de ordem só poderia significar uma defesa dos sovietes atuais, quer dizer, que 
em existiam em julho de 1917, liderados por mencheviques que, traindo a classe operária, 
transformaram os sovietes em meros órgãos consultivos do governo provisório. A palavra de ordem 
«Contra o poder do Estado» (o Estado concreto; o governo provisório de julho de 1917 na Rússia) 
deveria, ainda que provisoriamente, substituir «Todo o poder aos sovietes». 

Mas não é isto que fazem os esquerdistas? Ante a falta de um programa concreto, eles contrapõem 
um programa abstrato, prestando assim um péssimo serviço ao trabalho revolucionário. 

Uma teoria da revolução que tem em conta as condições concretas existentes 

As palavras de ordem tem portanto de levar em conta as condições concretas. Consequentemente, 
salvo na véspera da revolução socialista, serão palavras de ordem reformistas, isto é, obrigadas a 
aceitar o domínio da burguesia sobre o proletariado. Ou isso ou, então, serão abstratas e prestarão 
um mau serviço ao trabalho revolucionário. Posto isto, a fronteira que separa o programa oportunista 
da linha justa não está no caráter reformista das suas propostas. Imediatamente, toda a proposta 
programática séria é necessariamente reformista. A questão é: qual é o impacto da sua simples 
proposição na correlação de forças? Isso decorre da teoria da revolução implicada na conjuntura.  

Por teoria da revolução entendo a idealização não idealista, quer dizer, idealização com base na 
análise concreta da situação concreta, do caminho entre uma conjuntura dada e a revolução socialista. 
Esta antecipação é, como disse Marx em O capital, caraterística de toda a atividade humana: 

O que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 
antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado 
que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador 5. 

5 Contudo, o marxismo-leninismo não é uma ciência aplicada no sentido burguês; ela não está para a sociologia 
(burguesa) assim como a medicina para a biologia ou a engenharia civil para a física. Ao contrário da ciência 
burguesa, que se centra nos aspetos estáticos das coisas, o materialismo dialético se foca nos seus elementos 
dinâmicos. Sua busca é por explicar as suas transformações das coisas no tempo. Consequentemente, o 
materialismo dialético é obrigado a dar um lugar central na investigação à ação dos Homens sobre as coisas, 
por oposição à ciência burguesa que tende a abstrair a sua presença. Então, o materialismo dialético desvela 
bifurcações no processo de desenvolvimento histórico, tanto natural como social, que se apresentam como 
dilemas éticos sobre os quais os marxistas-leninistas são obrigados a tomar uma posição prática, quer dizer, 
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A atividade revolucionária também exige esta idealização. No entanto, é indiscutível, ao contrário do 
que defendem os «leninistas» vulgares, isto é, os esquerdistas, que a teoria da revolução que Lênin 
empregou entre 1914-19 não pode servir para a atualidade. O ponto de chegada do caminho projetado 
é o mesmo conjunto de atividades: a destruição do Estado burguês, tal como exposta em Crítica do 
programa de Gotha e O Estado e a revolução. O ponto de partida, pelo contrário, é substancialmente 
distinto e, por isso, único responsável do «envelhecimento» da teoria da revolução de Lênin. 

Mostrei que, com a reorganização da produção nas décadas de 1980 e 90, a classe operária passou a 
estar atravessada por múltiplas contradições. Mostrei também, a partir do exemplo português, que 
aquela luta que, em certo momento, parecia a luta de todos os trabalhadores aparece, mais tarde, 
como a luta particular de uma das suas frações: o geral se converte em particular. Mas isso implica o 
inverso. Uma luta que até então parecia particular a uma fração de classe se apresenta agora como 
geral. Talvez não tão geral como a anterior pretendeu ser; mas sobretudo mais geral que todas as 
outras lutas particulares, em que o valor da sua luta especifica é reconhecido pelas outras frações de 
classe. Ainda que indiretamente, estas frações se reconhecem representados naquela luta pela fração 
diretamente implicada nela. (Vale notar aqui que, em Portugal, os jovens desempregados são filhos e 
netos das demais frações de classe. Portanto, que o desemprego jovem representa o investimento 
frustrado de todos os trabalhadores na educação de seus filhos). 

Evidentemente, não falo aqui de uma classe trabalhadora dividida por duas contradições em três 
frações de classe. Essas são as que se desvelam na atual conjuntura lusitana. Existem outras que 
permanecem latentes, algumas das quais sem dúvida serão desveladas apenas pelo acirramento da 
luta de classes, ou seja, somente depois – certamente alguns anos depois – de uma organização de 
jovens desempregados se afirmar politicamente. O materialismo dialético desautoriza a antecipação 
dessas contradições: isso é o que Marx chamou de utopismo. Os seus fundamentos econômicos podem 
ser explicados somente no momento em que elas se revelarem politicamente. Novas contradições ou, 
antes, um novo sistema de contradições cindirá a classe em um sistema distinto de frações de classe. 
E, nesse momento, a luta no novo patamar alcançado manifestará as suas limitações. Então outra 
fração de classe poderá elevar a luta de classes a um patamar novo e superior elevando, ao mesmo 
tempo, a unidade da classe trabalhadora. Qual será essa fração de classe? Insisto: será impossível 
responder, de forma materialista e dialética, a essa questão até à eclosão, na política, dessas novas 
frações de classe. 

É possível definir aqui esta teoria da revolução por oposição a um gradualismo reformista que se pode 
ser deduzida a partir do anterior. A revolução socialista não acontecerá no momento em que, de 
fração em fração (ontem os funcionários públicos; hoje os jovens desempregados; amanhã outros a 
identificar; etc.), a vanguarda tiver resolvido todas as contradições internas da classe trabalhadora e 
a unidade entre trabalhadores seja total. Ocorrerá bem antes, pois, por um lado, somente no 
socialismo será possível resolver todas as contradições internas à classe trabalhadora. E, por outro 
lado (mais importante), a unidade da classe operária será incompatível com o capitalismo bem antes 
de estar completamente alcançada. Nesse momento, a burguesia será incapaz de prover as 
necessidades da sociedade, quer dizer, a reprodução do capital entrará em contradição com a 
reprodução da vida. Os trabalhadores terão de organizar, sob pressão, modos alternativos de 

assumir um papel na persecução prática deste contra aquele caminho possível. Neste sentido, as diferenças 
entre o leninismo e o marxismo ocidental, expostas a cima (ver p. 6), são bastante eloquentes. 
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sobrevivência condenados a entrar em choque com aqueles da burguesia, isto é, com a reprodução 
do capital. E, por fim, a luta entre o capitalismo e o socialismo será uma luta, econômica, política e, 
talvez, militar, entre dois meios de garantir a reprodução da vida. É esse o momento da Revolução 
socialista. 

 

A luta contra o oportunismo evita o esquerdismo quando se ancora numa teoria da revolução. O 
oportunismo aparece nela definido em seus aspetos gerais e particulares. Quer dizer, aparece 
enquanto difícil passagem de testemunho de uma fração de classe à outra enquanto vanguarda de 
toda a classe; enquanto recusa da primeira fração, isto é, de suas organizações, em reconhecer os 
limites de sua forma de reflexão, seu modelo de organização e seu programa política, em suma, os 
limites de sua legitimidade. Este aspecto geral apareceu acima concretizado: seja nas consequências 
do ecletismo da teoria da «democracia avançada», impedindo a visualização do papel de vanguarda 
dos jovens desempregados; seja pela confiança em uma estrutura burocrática clara inadequada à 
organização destes jovens; seja, por fim, pela centralidade do Estado e dos serviços públicos no 
discurso e no programa da esquerda lusitana.  

Mais do que as ações conscientes que visam impedir esta passagem de testemunho, como a tentativa 
da Interjovem para organizar os jovens que saíram à rua a 12 de março de 2012, interessa aqui as 
ações «inconscientes». Seja a atitude dos jovens desempregados ao se aproximar da CGTP para 
veicular sua insatisfação com a sua situação, quer dizer, a busca de soluções teóricas, organizativas e 
políticas já prontas em vez de criarem as suas; seja o esquerdismo que busca ultrapassar estes limites 
propondo mudanças abstratas. Em lugar da «democracia avançada», o «leninismo» vulgar; em lugar 
da mimetização da burocracia do Estado, a crítica inconsequente da burocracia sindical; e em lugar 
da centralidade dos serviços públicos, a centralidade dos serviços públicos confusamente justaposta 
ao leninismo vulgar e à crítica da burocracia. Afinal, nem uns nem outros conseguem se desprender 
da mesma fração de classe.  

Tendo em conta a conjuntura portuguesa existente, e por oposição ao esquerdismo, a linha justa só 
pode defender: 

• A papel de vanguarda dos jovens desempregados na luta de classes que nem a teoria da 
«democracia avançada» nem o «leninismo» vulgar conseguem vislumbrar; 

• A necessidade de experimentar modelos de organização novos específicos para esta fração de 
classe. Partir da fluidez do modelo anarquista e ir adquirindo centralização imposta pela 
necessidade e pela a experiência; 

• A centralidade do emprego nos discussão política! Denunciar a política burguesa de gestão 
da crise que não faz mais que destruir empregos. (Estes três pontos foram já elucidados nas 
páginas 25 e seq.). 

Ou seja, por oposição à crítica ofensiva do esquerdismo, uma crítica defensiva! A primeira procura 
destruir as «velhas» organizações e espera que novas surjam das suas ruínas. A segunda sabe que, 
das ruinas, quer dizer, da desorganização da classe operária, só pode sair o fascismo que se organizará 
como consequência dos descaminhos da democracia burguesa. Trata-se portanto de construir novas 
organizações consciente do impacto negativo que isso tem sobre legitimidade política as «velhas»; 
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consciente, portanto, que o aparecimento de novas organizações demonstra que as existentes 
representam bem menos do que aqueles que dizem representar – uma fração e não toda a classe. 
Conscientes também de que estas «velhas» organizações vão lutar contra essa perda de legitimidade 
política e, portanto, impedir, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, o nascimento 
das novas. Conscientes, por fim, que a sua missão é assistir ao parto destas novas organizações, o que 
implica defendê-las dos ataques previsíveis e inevitáveis, isto é, implica a luta contra o oportunismo. 

Mas não foi assim que Lênin procedeu? Quando se lê A revolução proletária e o renegado Kautsky, tendo 
em perspectiva a conjuntura em que foi escrita, não sobram dúvidas desta atitude do revolucionário 
russo. Ali não se trata de condenar qualquer atividade parlamentar do Partido Socialdemocrata 
Alemão. Lênin chega a afirmar que, nas condições alemãs, a ação do partido no Parlamento burguês 
pode até contribuir para a revolução socialista. Mas isso não ocorreu na Rússia e isso faz da Revolução 
Russa um equívoco. Aliás, prova disso foi o fato de Kautsky ter de abandonar o marxismo, quer dizer, 
a análise das condições econômicas que permitiram a democracia parlamentar burguesa, e 
transformar a democracia burguesa em uma democracia sans phrase, ou seja, em uma democracia em 
geral, para declarar os sovietes e a experiência bolchevique antidemocráticos (ver p. 3). Mais do que 
desdenhar a experiência alemã, Lênin defende a experiência russa. 

As tarefas próprias do proletariado e a política restrita dos burgueses 

Só agora é que é possível regressar à questão da palavra de ordem «Desempregados não pagam 
dívidas»! Não será ela reformista? Afinal escancara a porta à renegociação da dívida e ao seu 
pagamento, ainda que certamente não em sua totalidade. Um esquerdista não teria reservas na 
resposta. Contudo, está longe de ser verdade! Basta perguntar quem é o sujeito da renegociação (ou 
repúdio) da dívida e colocar a mesma pergunta à organização de jovens desempregados para ver do 
que se trata. De um lado, o governo que, nesta correlação de forças, significa a burguesia. Do outro, 
os jovens desempregados e as organizações próprias do proletariado já existentes. Nesse sentido a 
pergunta não é «o que fazer com a dívida?», mas antes «o que os burgueses devem fazer com a 
dívida?». Qualquer resposta realista será reformista. 

Por outro lado, numa sociedade burguesa, a concepção de política aparece reduzida à ação do 
governo e do Estado ou, mais exatamente, aos debates em torno do dever-ser dessa ação. Regra geral, 
devido à desigual correlação de forças, o debate acerca da ação do Estado é um debate entre frações 
da burguesia. Somente em momentos extraordinários, o proletariado tem força para colocar 
diretamente os seus interesses. O debate entre burgueses é, na maioria dos casos, como resolver a 
contradição entre o interesse em pagar baixos salários e a necessidade de ter consumidores, sendo 
uns e outros os mesmos trabalhadores. É para aqui que a celebre cisão entre direita e esquerda, 
nascida da oposição entre aristocratas e plebeus no final do feudalismo e passando, logo em seguida, 
a distinguir burgueses de operários, foi deslocada. Afinal a contradição entre capital e trabalho 
aparece nela; aparece, no entanto, do ponto de vista burguês e separando, normalmente, a classe 
burguesa em duas frações da burguesia. É por este meio, chamando as organizações operárias a 
defender a expansão do consumo, que a política burguesa coopta as organizações dos trabalhadores. 
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Não obstante, o importante aqui é reparar que a redução burguesa da política ao dever-ser da ação 
do governo e do Estado prende as organizações próprias do proletariado em uma armadilha 6: tomar 
posição de uma decisão da qual não são sujeitos ou perecer, isto é, desaparecer politicamente. Estão 
assim entre duas opções. Ora buscam propostas reformistas para serem viáveis, uma vez que, sendo 
uma decisão burguesa, ela não pode colidir com os interesses da burguesia ou, pelo menos, de uma 
das suas frações. Ora buscam radicalizar aquelas até ao ponto em que se tornam incompatíveis com 
os interesses de toda a burguesia. Sendo inviáveis, essas propostas pretendem mostrar o antagonismo 
entre a burguesia e o proletariado; mas, porque são inviáveis, contribuem apenas para o descrédito 
de seus proponentes.  

Mais grave que anterior, os oportunistas e esquerdistas permanecem prisioneiros da redução 
burguesa da política. A linha justa, pelo contrário, toma posição na política burguesa para iluminar a 
política em sentido amplo, quer dizer, para dar visibilidade às questões próprias do proletariado. 

Por exemplo, a palavra de ordem «Desempregados não pagam dívidas!» vincula a renegociação da 
dívida em curso, desde os últimos meses de governo do ministro Vítor Gaspar, à necessidade de criar 
emprego. Entre a renegociação minimalista dos prazos e dos juros até ao repudio total da dívida, 
existe uma gama de soluções «técnicas» ou, mais exatamente, burguesas e alheias ao proletariado. 
Elas devem ser julgadas em função do impacto sobre o problema do desemprego... jovem, mas não 
apenas ele. Deste modo, a palavra de ordem cumpre duas funções: permite às organizações próprias 
dos trabalhadores aparecer no debate burguês enquanto alavancam as suas tarefas, quer dizer, as 
tarefas do «sujeito» classe operária! A segunda função, alavancada pela anterior, é a primeira tarefa 
do proletariado: a organização dos jovens desempregados. 

Problema distinto é aquele que se coloca em outra questão já aflorada. A saber: acabar com a 
austeridade para acabar com o euro ou acabar com o euro para acabar com a austeridade? A questão 
é igualmente uma questão de governo, portanto, burguesa e alheia ao proletariado. Não obstante, 
devido às condições extraordinárias da crise, ela reflete claramente a estrutura de classes da 
sociedade. O proletariado, sendo a primeira vítima da austeridade, já está no centro da questão, 
embora do ponto de vista burguês, quer dizer, enquanto consumidor. Por seu turno, o principal 
instrumento de poder da burguesia ou, mais exatamente, da sua «vanguarda» (a saber: a burguesia 
financeira europeia) aparece colocado em questão. E sendo difícil vincular este debate às tarefas 
imediatas do proletariado, é possível, não obstante, apontar o dedo ao seu inimigo político. Isto é, 
afirmar que somente com o fim da união monetária, ou seja, dando um rude golpe na lobby financeiro 
europeu, é possível acabar com a austeridade. Por isso seria conveniente vincular e subordinar até o 
fim do euro à nacionalização da banca, isto é, ao golpe fatal na burguesia financeira. 

(É contraproducente a teima do KKE – Partido Comunista da Grécia – nesta matéria. Ele associa a 
saída da união monetária à saída da NATO e, não poucas vezes, à revolução socialista. Tais adições 
geram ruído desnecessário a uma mensagem devia ser clara. O KKE, como o PCP, temem uma saída 

6 Recordo um debate televisivo sobre jovens e política, para o qual foram convidados representantes das 
juventudes partidários dos partidos portugueses com assento na Assembleia da República. A primeira pergunta 
foi: «Quando começou a fazer política»? O representante da Juventude Comunista Portuguesa respondeu: «Aos 
seis anos, quando entrei para o clube de andebol da minha cidade. Embora na altura não tivesse consciência 
disso, esse foi um ato político». Evidentemente, a desadequação da resposta à pergunta mostra tanto os limites 
que a burguesia impõe à política como a impossibilidade dos trabalhadores se esquivarem deles. 
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do euro pela direita, quer dizer, por iniciativa da burguesia. Qualquer saída tem custos e proveitos. 
Nesse caso de uma saída pela direita, os custo seriam pagos pelos trabalhadores em proveito das 
burguesias nacionais ou mesmo da alta finança franco-alemã.  

Não é aqui o lugar para fazer uma análise de conjuntura da burguesia e a luta entre suas frações de 
classe. Não obstante, vale o parêntesis para afirmar que, no momento atual, uma saída do euro pela 
direita é impossível. A dissolução da união monetária não é do interesse das burguesias nacionais 
que ficariam à mercê do proletariado. Vale recordar algo que já disse há muito Álvaro Cunhal e foi 
confirmado pelos estudos de E. Hobsbawn e D. Harvey. A burguesia, frente à explosão de lutas 
sociais na década de 1970, colocou as principais decisões econômicas em instituições internacionais, 
isto é, fora do alcance das organizações próprias do proletariado que ficaram amarradas à discussão 
com os seus governos nacionais. Sem a união monetária, as burguesia nacionais ficariam mais 
vulneráveis aos investidas do proletariado organizado. 

Tampouco, a alta finança franco-alemã tem interesse no fim da moeda única. Desde 2003, e do 
fracasso da intervenção norte-americana no Iraque, que o imperialismo não é mais unipolar; é 
multipolar. Várias nações disputam, com os EUA, a hegemonia em suas regiões, embora nenhuma 
pretenda ainda disputar a hegemonia global. Fazem-no ora em termos capitalistas, como a China e a 
Rússia; ora em termos anticapitalistas, como a Venezuela; ora tirando partido dos choques entre os 
EUA e os anteriores para reivindicar certa autonomia – é o caso da Alemanha e do Brasil. O euro é 
um elemento central da estratégia imperialista alemã e a promessa de adesão à moeda única a arma 
que ela contrapõe às ofertas russas de gás natural baratos a países como Ucrânia, Hungria, etc. A 
hipótese da saída da Grécia da união monetária, ou de Portugal, reduz a credibilidade do euro e, 
portanto, o seu «poder de fogo». A burguesia alemã está disposta a pagar a permanência da Grécia 
no euro, embora fazendo tudo para baixar esse preço. Foi por esta razão, para que a Alemanha 
assegure o seu poder negocial frente à Rússia, que Obama saiu em apoio aos pedidos de Tsipras! E é 
por esta razão que os rodeios esquerdistas do KKE são incompreensíveis, sobretudo quando se leva 
em conta que, em oposição ao PCP, o partido dá conta, em seus documentos oficiais, da 
multipolaridade do imperialismo atual. 

A única direita que pede o fim da moeda única é a direita protofascista, ou seja, o proletariado 
desorganizado. Assim sendo, só há uma real saída do euro pela esquerda; o fim da união monetária 
será irremediavelmente um passo na direção do socialismo. Logo, e como não se faz o socialismo com 
palavras, parece-me escusado colocar condições para sair do euro – sobretudo se essa condição for a 
tomada de poder pelos operários. Pelo contrário, essas reivindicações terão o efeito de confundir as 
massas ao retirarem clareza a essa palavra de ordem. Parece-me que, por vias diferentes, o PCP e o 
KKE, buscam encontrar reservas para a saída do euro em resultado do mesmo medo irracional de 
uma saída pela direita. Fecha parêntesis!) 

Ou seja, as tomadas de posição, na discussão política burguesa, por parte do proletariado são apenas 
instrumentais e subordinadas às tarefas que lhe são prescritas pela teoria da revolução deduzida da 
análise concreta da situação concretas.  Contudo têm um forte fundamento ético. Pois, para um 
marxista, a ética não é uma subjetividade indo de encontro a um ser humano ideal; é antes o 
compromisso com o progresso histórico civilizador de todos os indivíduos.  O apoio à vanguarda da 
classe revolucionaria, por um lado, implica necessariamente a defesa de um projeto ético civilizador, 

p. 37 



ou seja, um progresso na humanização da sociedade. E, para além disso, um progresso concreto. 
Neste caso, trata-se de exigir da sociedade, representada no Estado, que assegure um futuro aos 
jovens desempregados; que assegure o seu futuro enquanto sociedade. Igualmente, a luta contra a 
«vanguarda» da classe reacionária é ajustar contas com o seu passado e com as causas da atual crise. 
Para que serviu o euro senão para inflamar a especulação imobiliária e promover o enriquecimento 
ilícito que agora apresenta a sua fatura? Quem é responsável pela crise atual se não os bancos? 

A leitura rápida de qualquer texto de Lênin mostra a sua capacidade ímpar de passar do plano ético 
ao plano político da correlação de forças. Ele argumenta, predominantemente, no terreno ético; mas 
o faz somente depois de ter esclarecido a sua articulação com o plano objetivo da correlação de forças, 
quer dizer, depois de se livrar de uma ética subjetivista burguesa. Os descaminhos posteriores do 
marxismo-leninismo, que procuraram uma ética fora da análise concreta da situação concreta, isto é, 
uma inexistente ética subjetiva operária – a peregrina ideia de Homem novo –, não negam o anterior. 

Crítica do oportunismo clássico, isto é, das novas esquerdas europeias 

É somente depois de demonstrada a posição que devem observar as organizações próprias do 
proletariado na política burguesa, isto é, restrita às ações do Estado e do governo, que é possível fazer 
a crítica do Partido de Esquerda Europeia. Sobretudo em Portugal, onde a influência do seu 
oportunismo é subsumida ao «oportunismo» (sublinho: com aspas) do PCP e da CGTP. A análise do 
primeiro oportunismo por referência à linha justa, isto é, o estudo da história concreta da fronteira 
que os separa, é impossível. Em Portugal, a fronteira não se estabelece aí. Seria necessário considerar 
Espanha ou Grécia para que o materialismo dialético pudesse ser corretamente aplicado, quer dizer, 
para que as considerações expostas acima acerca do método leninista pudessem ser realmente postas 
em prática. Consequentemente, serei obrigado a articular algumas leituras teóricas (Gramsci em 
particular) e observações tomadas avulso, sobretudo da esquerda do Rio de Janeiro e de alguns 
equívocos de Francisco Louçã, para além da observação à distância do Syriza e do Podemos. Faço-o 
tendo em perspectiva o que até aqui defendi, para poder oferecer uma análise desta forma clássica 
do oportunismo, isto é, do apego às formas burguesas de fazer política. 

Para Gramsci, a luta de classes existe duas vezes: ela propriamente dita e uma luta entre seus 
ideólogos geralmente recrutados na «classe média letrada». Isto é, por um lado, as classes delegam a 
formulação dos seus programas e a sua ação política visível a profissionais que Gramsci chamou de 
«intelectuais orgânicos». Por outro lado, existe uma «classe», inserida entre as capas médias, cujo 
interesse é conseguir um emprego no Estado como representante dos interesses das outras classes. 
Vale notar, não obstante, que estes não se resumem aos políticos profissionais pois Gramsci propõe 
uma concepção de «Estado ampliado», quer dizer, que inclui, para além do Estado em sentido restrito, 
organizações «privadas» que fazem política: jornais; escolas; igrejas; etc.; os chamados aparelhos 
privados de hegemonia! Assim, a luta de classes na sociedade é duplicada, entre intelectuais orgânicos, 
neste Estado ampliado. 

Gramsci busca, aqui uma explicação para o insucesso do Partido Comunista Italiano em tirar proveito 
da crise de 1914 e, ao mesmo tempo, explicar a emergência do fascismo. Contudo, a sua condição de 
encarcerado pelo fascismo, leva-o a não se ocupar da realidade imediata, mas de uma realidade 
passada: do Risorgimento, da revolução burguesa em Itália. Gramsci parece acreditar que, estando 
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dadas todas as condições para a luta de classes, na sociedade, ser vencida pelos dominados, isso pode 
não ocorrer se seus intelectuais orgânicos forem derrotados no Estado ampliado. Pois, ao invés de 
seguir seus dirigentes derrotados, as classes subordinadas vão seguir os intelectuais orgânicos das 
classes dominantes que, inevitavelmente, os conduzirão à apatia. Outrossim, os aparelhos privados 
de hegemonia são organizações privadas da burguesia que, não podendo fechar por completo as 
portas aos intelectuais orgânicos do proletariado, conseguem limitar-lhes o acesso. A burguesia 
encontrou aqui maneira de sobreviver às crises econômicas. A única maneira de ultrapassar este 
bloqueio, diz Gramsci em Notas sobre Maquiavel, é organizar os intelectuais orgânicos do proletariado 
em um partido político, um «novo príncipe», que permita a estes terem uma capacidade de ação 
superior, decorrente da unidade de ação, em comparação com os lacaios da burguesia. 

O reformismo de Gramsci é patente. Ele engloba indistintamente as formas políticas burguesas e as 
formas políticas operárias na noção de Estado ampliado. Consequentemente, Gramsci é incapaz de 
pensar, como Kautsky, o modo como a forma de fazer política tolhe o conteúdo (ver p. 3 e, no tópico 
anterior, aquilo a que chamei «política restrita»). Quer dizer, a mesma organização privada de 
hegemonia pode servir tanto à burguesia quanto ao proletariado, em função de quais intelectuais 
orgânicos detêm domínio sobre ela, em resultado de sua quantidade e qualidade. O comunista 
italiano é incapaz, portanto, de pensar saltos qualitativos nas formas políticas, ou seja, a própria ação 
revolucionaria. Uma rápida leitura pelos textos de Lênin entre março e outubro de 1917 mostra a tese 
precisamente inversa. A forma de organização «soviete» era, naquela conjuntura, a forma própria 
pelo qual os interesses operários se podem expressar. E era-o, portanto, independentemente de que 
está na direção da organização, quer dizer, desde fevereiro quando ainda era dirigido por 
mencheviques. A forma «soviete» potenciava o conteúdo operário da política em detrimento dos 
conteúdos burgueses, em oposição clara com as formas democráticas burguesas. 

Ao mesmo tempo e em consequência do anterior, a luta de classes dentro do Estado ampliado é vista 
como um processo gradualista de tomada de posições. E, na medida, em que Gramsci pensou quase 
exclusivamente a influência da luta na esfera do Estado ampliado na luta de classes na esfera da 
sociedade, foi com a máxima naturalidade que os seus epígonos projetaram esse gradualismo sobre 
a luta entre classes propriamente dita, isto é, adotaram posturas reformistas. Gramsci, vale notar, 
nunca deu este passo. Ele sempre procurou pensar momentos em que a luta de classes na sociedade 
estava à beira de um salto qualitativo, mostrando que a ação ou a inação das classes subordinadas, 
isto é, a revolução ou a dispersão das massas, em face à crise objetiva, decorria da capacidade de seus 
intelectuais orgânicos para apontar o caminho às massas. Mas, como se observa, o salto qualitativo 
revolucionário é colocado na escolha do momento estudado, ou seja, alheia ao método; e, por outro 
lado, pensado na esfera da luta de classes propriamente dita, quer dizer, fora do Estado ampliado, ou 
seja, alheio às formas políticas. Daí que, ainda que Gramsci nunca tenha assumido posições políticas 
reformistas, seu método é, em sua essência, reformista. 

Tem, não obstante, a virtude de ter definido resolvido de modo eficaz o problema da oposição entre 
vanguarda e massa, mostrando que a política, no capitalismo, é sempre executada por 
«profissionais». E isto leva às minhas considerações que são chave aqui. A burguesia não recruta os 
seus representantes do mesmo modo que o proletariado! Ela escolhe os intelectuais orgânicos que 
quer: os seus jornalistas, economistas e outros especialistas, políticos, etc. É uma relação, para usar os 
termos do marketing, de demand-pull. E são precisamente aqueles que têm pouca utilidade para a 
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burguesia, quer dizer, sociólogos, assistentes sociais, jornalistas e economistas críticos, etc. que 
oferecem os seus serviços ao proletariado. A relação instituída aqui é do tipo supply-push, quer dizer, 
conduzida pelos representantes e não pelos representados. Assim, a chamada «dupla forma da ação 
coletiva», com a qual K. Offe critica a visão burguesa de ação política de M. Olson e busca inserir a 
perspectiva de classe, tem determinantes e consequências que o próprio Offe é incapaz de imaginar 7. 

Desta perspectiva, o oportunismo clássico é, nada mais nada menos, que a organização dos 
representantes do proletariado em busca dos seus representados. Oriundos, pela proletarização dos 
quadros técnicos, das camadas superiores da classe operária, em particular, professores, advogados, 
funcionários públicos, jornalistas, etc., encontram apoio, em primeiro lugar, nos seus ex-colegas e, em 
seguida, nos quadros especializados da banca e da indústria com quem partilham a formação 
superior. Eis a gênese política da aristocracia operária. Nos anos recentes, com a crise do capitalismo 
e de difusão do protofascismo, tem visto crescer pontualmente a sua influência política mobilizando 
uma versão de esquerda desse sentimento protofascista.  

O grego Syriza e o espanhol Podemos são movimentos «protofascistas» de esquerda que se 
aproximam do protofascismo de direita da francesa Front National pela centralidade que ambos dão 
à crítica da corrupção e à promiscuidade entre a política e o capital monopolista e por, como se vê, 
aceitar a redução burguesa da política ao dever-ser das ações do governo e do Estado. Mais – e este é 
o cerne do sem oportunismo – pretendem inculcar nas restantes organizações de esquerda esta 
redução. Afastam-se do protofascismo de direita na medida em que mantém uma forte profissão de 
fé no multiculturismo. É por esta razão que a crítica do oportunismo clássico, tendo em perspectiva 
o fascismo, é também ela defensiva! Não pode haver dúvidas entre o Syriza é melhor que a Front 
National. Ou seja, mais do que as organizações, o que deve ser combatido são certas atitudes destas 
organizações que opõe ao progresso da luta de classes, tendo em conta a teoria da revolução que 
emana da análise concreta da situação concreta.  

Existem duas atitudes muito disseminadas entre a aristocracia operaria cujo combate é indispensável. 
A primeira é a restrição da política à sua forma burguesa, quer dizer, às ações do governo e do Estado. 

7 Mancur Olson busca explicar a ação coletiva, quer dizer, a política aplicando a lógica da maximização da 
utilidade teorizada pela economia vulgar. Os indivíduos agem coletivamente quando os ganhos com a ação 
coletiva são maiores que os seus custos. Por outro lado, a ação política gera bens públicos, isto é, que são 
usufruídos por todos, mesmo por aqueles que não pagaram os seus custos. Consequentemente, o 
comportamento mais esperado será o do free raider, ou seja, de indivíduos que deixam de pagar esses custos da 
ação política porque, de qualquer modo, beneficiam dos seus ganhos. Consequentemente, a ação política é 
excepcional e só existe quando as organizações políticas encontram meios de obrigar seus beneficiários a pagar 
pelos custos dessa organização. Olson está claramente a pensar no sistema de loja fechada – sindicalização 
obrigatória dos trabalhadores – que existiu na indústria norte-americana dos anos 1930 e 40. 

Para Klauss Offe, a ação coletiva não pode ser pensada dessa maneira. Os trabalhadores não agem 
coletivamente da mesma forma que os patrões por pelo menos duas razões. Primeiro, a ação individual de um 
trabalhador é menos efetiva do que a de um patrão. Basta reparar que uma terceira parte, o governo, está mais 
disposto a receber um patrão que um trabalhador; ele exige, no mínimo, receber um representante de todos os 
trabalhadores de uma empresa. Por outro lado, a ação coletiva é um desafio maior para os trabalhadores do 
que para os patrões. Offe dá como exemplo a escolha entre duas opções: o aumento de salários com 
despedimentos vs. a manutenção número de trabalhadores e empregos existente. Para os patrões, as opções 
podem ser comparadas a partir da redução a um termo equivalente: o seu custo para a empresa. Para os 
trabalhadores, as opções são irredutíveis a qualquer termo equivalente. Offe, embora sem se referir a isso, a 
legitimar o sistema de loja fechada e outros procedimentos do Estado para favorecer a organização dos operários.  
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Essa atitude é particularmente visível nos apelos à unidade de esquerda – frequentes no Bloco de 
Esquerda de Francisco Louçã – que, ao visar à disputa do governo, nada tem a ver com a unidade da 
classe operária. A divisão entre direita e esquerda, na atual correlação de forças na qual a classe 
operaria é incapaz de disputar o governo, é deslocada, como já afirmei, para a contradição entre as 
duas formas como burguesia vê o proletariado: enquanto força de trabalho e enquanto consumidores. 
Consequentemente, a unidade de esquerda, reduzida à política restrita ou, mais exatamente, 
restringida ao ponto de vista burguês e implica a subordinação dos interesses da classe trabalhadora 
aos interesses das frações da classe burguesa para as quais a quebra do consumo é um problema mais 
determinante que o preço da força de trabalho. 

A necessidade de conhecer as tarefas concretas do proletariado, quer dizer, de contar com uma teoria 
da revolução fica evidente aqui. A primeira reação a este oportunismo é a esquerdista, quer dizer, 
radicalizar tanto a proposta inicial que ela se torna incompatível com qualquer fração da burguesia. 
A exigência de renegociação da dívida estende até ao seu repúdio. Contudo, fá-lo apenas ao preço do 
descrédito e isolamento de seus proponentes. Mais do que isso, os esquerdistas aceitam a redução 
burguesa da política ao dever-ser das ações do governo e do Estado. Com uma teoria da revolução, 
isto é, tendo identificado as tarefas imediatas do proletariado, é possível, como já mostrei, a 
participação nas instituições políticas burguesas a uma forma de fazer política mais ampla e 
autenticamente proletária. Mostrei acima que a palavra de ordem «Desempregados não pagam 
dívidas!» cumpre eficazmente este papel. 

A segunda atitude merecedora de crítica do oportunismo clássico, na conjuntura atual, é o apelo ao 
sentimento protofascista, quer dizer, a tentativa de alcançar votos pela crítica da corrupção. 
Obviamente, esta atitude, por um lado, implica conceber a existência de um capitalismo onde a 
economia existe separada da política, quer dizer, um capitalismo honesto. E, por outro lado, reduzir 
novamente a política às instituições burguesas – é sempre o político corrupto e nunca o empresário 
corruptor que é alvo da crítica. Assim, existe uma fração da esquerda que, consciente ou 
inconscientemente, veicula a imagem de um capitalismo honesto, isto é, a imagem que o capitalismo 
faz dele mesmo, ainda que para criticar o capitalismo realmente existente. Por outro lado ou, mais 
exatamente, por consequência do anterior, não esclarece a natureza do capitalismo realmente 
existente como necessária a ele mesmo. Faz esquecer que complexidade crescente da economia 
capitalista obrigou a burguesia a socializar as grandes empresas entre os membros da sua classe. Os 
conselhos administrativos das grandes empresas são, por assim dizer, «sovietes» burgueses; e, neste 
contexto, o conselho de ministros é apenas mais um! 

Até hoje os marxistas ainda não refletiram sobre as consequências deste salto qualitativo do 
capitalismo, em boa medida pela adesão de boa parte à ideia de existência de um capitalismo ideal e, 
de outra parte, a necessidade de deixar intocada à caraterização que Lênin fez do capitalismo. O 
imperialismo, enquanto fase do capitalismo, foi deixado para trás. Estamos em uma nova fase que, 
embora mantendo traços imperialistas, se caracteriza pela socialização do capital entre membros da 
classe burguesa. Nessa socialização, contudo, existe uma clara hierarquia entre membros da classe 
burguesa e disputas entre eles; essas disputas são globais e conservam, sem dúvida, os traços 
imperialistas da fase anterior. Aqui a linha justa só pode afirmar que existe uma grande reflexão a ser 
feita e que a adesão oportunista ao capitalismo ideal e a cristalização da caraterização leninista do 
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imperialismo ou, mais exatamente, o embate entre as duas correntes do movimento internacional 
comunista, está a impedir o proletariado de avançar pela linha justa. 

Nos dois casos, como se vê, o caráter defensivo da luta contra o oportunismo é indispensável para 
evitar tanto o esquerdismo quanto o fascismo. Pois se o oportunismo clássico partilha, com o 
protofascismo, da ideia de um capitalismo honesto e da urgência de combater a corrupção, o 
esquerdismo nada faz para organizar os trabalhadores e, desse modo, subtraí-los ao movimento 
protofascista. A linha justa faz ambas as coisas ao mesmo tempo: articula a crítica do oportunismo 
com a organização dos trabalhadores. 

Conclusão: ser vanguarda no séc. XXI 
A vanguarda da revolução socialista é a classe operária organizada. Nenhum marxista tem dúvidas 
de que é quando a classe operária se organiza que ela toma consciência da sua missão histórica e, 
nesse processo, arrasta consigo outras classes subordinadas. As divergências surgem no momento 
em que se define 1) a natureza dessa classe operária (critiquei acima – ver p. 5 – a exclusão do setor 
dos serviços da classe operária); 2) o tipo de relações com essas classes subordinadas que o 
proletariado deverá arrastar consigo contra a burguesia no processo da revolução socialista; e 3) as 
formas de organização que deverão organizar o proletariado. A resposta que aqui proponho é fruto 
de uma radicalização da ideia leninista de análise concreta da situação concreta, e a sua aplicação supõe 
algumas condições que estão vigentes na época atual. 

a) A reorganização pós-fordista da força de trabalho. 
b) A realização plena da democracia burguesa. 
c) E a impossibilidade do proletariado condicionar as decisões do governo devido, por um lado, 

à fragmentação da classe decorrente de a) e, por outro, a alienação da sua ação política em 
resultado de b). 

d) O surgimento da geração nem-nem – nem estuda nem trabalha –, isto é, de uma geração de 
jovens desempregados que reflete do fracasso do investimento das famílias trabalhadoras 
melhorarem individualmente a sua condição de vida. 

Defendi acima (p. 4 e seq.) que a classe operária existe enquanto expressão política de um dos polos 
da contradição econômica entre capital e trabalho, quer dizer, como resultado da eclosão na arena 
política dessa contradição econômica. Ou seja, a contradição econômica está colocada a todos os 
indivíduos, mas estes são obrigados a tomar um dos lados assim que ela se torna um conflito político. 
O proletariado é o conjunto de indivíduos que defende a reprodução da vida humana quando ela 
colide com a reprodução do capital, isto é, o fim a despeito do meio, podendo exigir até a organização 
de outros modos de realizar esse fim. Argumentei também que a probabilidade de escolher um dos 
lados é condicionada pela posição dos indivíduos na produção. Um trabalhador assalariado cuja 
preocupação com a reprodução do capital é simplesmente fazer o seu trabalho bem feito e cuja 
preocupação com a reprodução da vida é colocada a cada fim de mês, tende a defender os interesses 
do proletariado assim que o conflito irrompe na arena política. É condicionada também de fatores 
secundários ou, mais exatamente, contradições secundárias. Numa empresa fordista, onde a divisão 
entre capital e trabalho se reflete na organização da empresa, que separa a administração da 
produção, é menor a probabilidade de comportamentos «pequeno-burgueses» que oscilam entre 
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defender ora o trabalho, ora o capital. Este tipo de comportamentos cresce com a organização pós-
fordista da produção onde parte das tarefas administrativas foram distribuídas pelos trabalhadores. 

Esta ideia nebulosa da classe operária é necessária depois da proletarização dos quadros técnicos. 
Pois, neste novo contexto, as chamadas «capas medias», isto é, que vacilam entre a necessidade de 
reprodução da vida e as urgências de reprodução do capital, não são mais predominantemente 
ocupadas por classes distintas: o campesinato e a pequena burguesia. São, pelo contrário, 
predominantemente ocupadas pelos estratos superiores da classe operária, a quem são atribuídas 
funções administrativas da empresa, de planejamento da produção e de organização da força de 
trabalho. Falo de chefes de equipa; engenheiros e especialistas assalariados de toda a especie; 
funcionários públicos; funcionários bancários; polícias; etc. aqueles a quem uma vez Lênin chamou 
de «aristocracia operária». Quer dizer, até recentemente, das contradições secundárias, das quais a 
contradição entre campo e cidade é o melhor exemplo, surgiam classes secundárias como o 
campesinato por oposição às classes urbanas. Hoje, pelo contrário, dividem as classes principais em 
frações de classe.  

O anterior está evidentemente associado à relação da vanguarda com as demais classes. A questão da 
vanguarda e da hegemonia operária diz respeito à política de alianças que classes principais, em luta, 
empregam para cativar o apoio das classes secundárias. Hegemonia do proletariado quer dizer a ação 
política que leva as classes secundarias a mudar de lado e retirar apoio político à burguesia para dá-
lo ao proletariado. A questão, do ponto de vista que venho aqui desenvolvendo, pode ser descrito 
como a capacidade das classes principais, isto é, os sujeitos políticos que expressam cada um dos 
termos da contradição principal, em mobilizar contradições secundárias em seu favor. Portanto, se as 
contradições secundarias hoje produzem fundamentalmente frações de classe e não tanto outras 
classes, a questão da vanguarda e da hegemonia proletária terá de levar isso em consideração. A 
questão é colocada nestes termos: como a burguesia tira proveito das lutas internas entre frações da 
classe operária e como o proletariado pode lutar contra isso? Mais, como pode a classe operária 
bolinar nas contradições internas da burguesia?  

Destas considerações surge a teoria da revolução de apresentei. Esta teoria se afasta das pretensões 
oportunistas e esquerdistas de definir o que o governo deve fazer. Na atual conjuntura, tal pretensão 
ou fica pelas boas intenções reformistas ou se converte em demonstrações sectárias do caráter 
(pseudo)revolucionário dos seus promotores. Pois, na medida em que o proletariado está longe do 
governo, toda a questão de governo é uma questão burguesa; e, na medida em que tenta não sê-lo, se 
torna patética. A teoria da revolução apresentada pretende expor como, nesta conjuntura, o 
proletariado pode se fortalecer para disputar o Estado e a sociedade. Nas páginas 32 e seq. defendi 
que em cada momento da conjuntura existe sempre uma fração de classe cujas organizações são mais 
capazes de puxar atrás de si toda a classe do que quaisquer organizações de outras frações da classe 
operária e, consequentemente, elevar a luta de classes a um patamar superior e mais favorável para 
os trabalhadores. Isto depois de mostrar que o momento atual em Portugal é de passagem de 
testemunho, em relação ao papel de vanguarda da classe operária, dos funcionários públicos para os 
jovens trabalhadores (ver p. 19 e seq.).  

Argumentei também que os momentos mais difíceis para a classe operária são os de passagem de 
testemunho (p. 25 e seq.) e é neste sentido que se pode falar de oportunismo na atual conjuntura. O 
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oportunismo resulta do apego a determinadas práticas teóricas, organizativas e políticas criadas pela 
fração que até então foi a vanguarda da classe, mas desadequadas àquela em vias de sê-lo. Neste 
ponto, o problema da vanguarda se entronca com o problema da organização. Vale recordar o modo 
como defini, na página 9, «anti-organização». Por um lado, ela significa a mobilização experiência de 
vida dos trabalhadores, quer dizer, mimetiza da organização da força de trabalho, e usa essa 
experiência contra a burguesia. Evidentemente isto implica que a forma de organização própria dos 
operários não é igual para cada fração de classe pois cada fração de classe está organizada, pela 
burguesia e enquanto forças de trabalho, de uma forma especifica e adequada ao papel que 
desempenha na produção (considerando o seu caráter social).  

Por outro lado, por sua mera existência, a anti-organização eleva a luta de classes a um novo patamar. 
Esta é a sua segunda dimensão. Isto é obvio para qualquer marxista. Tampouco deve ser alvo de 
polêmica a simples afirmação que cada forma de organização tem o seu limite. O leninismo, mesmo 
nas suas interpretações mais vulgares, afirma isso: o sindicato para as lutas imediatas; o partido para 
as lutas gerais; e o conselhos operários (sovietes) para as épocas revolucionárias. Mas decorre da 
teoria da revolução que defendi neste trabalho um elemento polêmico. A anti-organização da fração 
de classe que passa o testemunho é, do ponto de vista daquela que recebe, parte da organização 
burguesa. Por outras palavras, para a «nova» vanguarda que supera os limites das «velhas» 
organizações próprias da classe operária, estas não são mais anti-organizações; antes, reduzidas em 
seu limite, fazem parte do sistema de organizações burguesas da força de trabalho. Nesse sentido, a 
segunda dimensão da anti-organização é relacional: dependendo de quem a olha, isto é, da fração 
classe a que esse indivíduo pertence, e da fração de classe na qual se enraíza uma organização própria 
do proletariado, esta pode tanto ser um elemento da organização burguesa da força de trabalho como 
uma anti-organização ou componente do sistema de anti-organizações próprios dos trabalhadores. 

O oportunismo, na conjuntura atual, está precisamente aqui. A passagem de testemunho, enquanto 
vanguarda, de uma fração da classe operária a outra implica uma transformação qualitativa nas 
práticas teóricas, organizativas e políticas da classe operária. Não obstante, num primeiro momento, 
as organizações da «velha» vanguarda ainda em funções atraem para si os indivíduos da «nova» 
vanguarda que ainda não despontou. Só posteriormente os indivíduos pertencentes à fração de classe 
que constituirá a nova vanguarda criarão suas práticas autônomas de fazer política. Nesse momento, 
as organizações passadas não desaparecem, mas devem pelo menos reconhecer os seus limites 
impostos pela conjuntura. Mais do que isso, devem aceitar a perda de influência sobre as organizações 
de outras frações de classe e até passar a se referenciar pelas organizações da «nova» vanguarda. 
Afinal, uma fração de classe é vanguarda porque, sendo específica de uma fração, representa, ainda 
que indiretamente, todo o proletariado. Logo, suas práticas teóricas, organizativas e políticas se 
impõe como modelo – se não a adotar, pelo menos com o qual se comparar – a toda a classe. Mas 
agora o geral tornou-se particular (as «velhas» organizações) e o particular tornou-se geral (as 
«novas» organizações). Consequentemente, é normal que os dirigentes das «velhas» organizações 
resistam a este processo: ao reconhecimento dos limites da sua representatividade e a ver colocado 
em questão suas práticas teóricas, organizacionais e políticas. Assim se convertem em oportunistas. 

Existem, portanto, tantos tipos de organizações em potência quantas frações de classe; sua variedade 
de formas reflete a variedade de situações e de posições que a classe operária pode ocupar na 
organização econômica da produção. Mas existe também uma organização que tem por objetivo, 
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como se diz no Manifesto comunista, representar a totalidade da classe operária. Nesta conjuntura, não 
tanto esta ou aquela fração, nem sequer a média ou o somatório dos interesses de todas as frações, 
mas o próprio processo de fortalecimento da classe como um todo por meio da passagem de 
testemunho, enquanto vanguarda, de uma fração à outra. É claro agora em que sentido escrevi a 
afirmação «É pelo combate ao revisionismo que se constroem os partidos revolucionários» logo no 
início deste trabalho. O papel do partido comunista é evitar demoras escusadas no processo de anti-
organização e tomada de consciência do proletariado. Isto é, 

• Antecipar teoricamente essa necessidade de passar o testemunho de uma fração da classe 
operária a outra. Quer dizer, levar a cabo, coletivamente, um trabalho semelhante ao que 
realizo aqui; 

• Começar a construir essas novas organizações próprias do proletariado num momento em 
que seus interessados, isto é, a fração de classe em vias de ser vanguarda, ainda são cativados 
pelas velhas práticas teóricas, organizativas e políticas; e  

• Combater, depois, todos os ataques da «velha» vanguarda incapaz de reconhecer o 
esgotamento do seu papel ou, mais exatamente, de assumir os limites das suas práticas 
teóricas, organizativas e políticas. 

É portanto um crítica do oportunismo que se distingue do esquerdismo não apenas por considerar 
somente de forma secundária e interesseira o programa de governo dos oportunistas (veja p. 35). 

Com efeito, combate o oportunismo de modo distinto daquele. O esquerdismo busca destruir o 
«velho» para que, das suas ruinas, nasça um «novo» abstrato; a linha justa, pelo contrário, defende 
um «novo» concreto e a sua luta contra o oportunismo significa, antes de tudo, a sua oposição às 
investidas do «velho» sobre o «novo. Porque, no fim de contas, a linha justa tem consciência de que 
os operários nunca estarão desorganizados. Perdendo as suas organizações próprias, eles seguem 
organizados como força de trabalho. Destruir as «velhas» organizações sem mais significa, pelos 
mecanismos explicados nas páginas 12 e seq., entregar os trabalhadores nas mãos do fascismo. É certo 
que o esquerdismo se pulveriza pela falta de acordo em relação a esse «novo» abstrato e, como tal, 
será sempre incapaz de destruir o «velho». A questão, não obstante, é que a luta entre oportunistas e 
esquerdistas tem impedido o debate para conhecer e superar os limites postos atualmente às 
organizações de esquerda, como mostrei sobejamente (ver p. 25 e seq.). O debate entrega, por este 
meio, os trabalhadores ainda não organizados ao fascismo por meio do sufrágio universal. 

Creio que o Partido Comunista Português é a organização lusitana mais capaz de cumprir esta 
missão. Não será fácil pois exige mudanças profundas nas práticas do partido. Particularmente 
importantes são o abandono da teoria da «democracia avançada» e da lógica de partido de massas, 
isto é, a quantidade em prejuízo da qualidade dos quadros e a tática em prejuízo da estratégica. Não 
obstante, não é impossível porque é possível começar por dois passos simples. A saber: abandonar 
as campanhas de recrutamento em favor de campanhas de formação e enquadramento e organizar 
um movimento nacional «Desempregados não pagam dívidas»! Caso não o faça, o proletariado estará 
frente a duas alternativas: ou os jovens desempregados conseguem, por si mesmos, criar a sua 
organização ou a classe operária, como um todo, permanecerá acumulando derrotas. No primeiro 
caso, o PCP será reduzido à expressão partidária da CGTP e corre ainda o risco de dar um passo atrás 
na direção do oportunismo clássico, a formas de organização mais imediata e menos revolucionária 
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dos interesses do proletariado (ver p. 38 e seq.). No segundo, terá cometido uma grande traição à 
classe trabalhadora como um todo. 

A conjuntura e a forma-partido em Lênin 

Certamente cheguei a conclusões distintas daquelas de Lênin em Que fazer?. Mas estou bastante 
confiante de ter partido das mesmas perguntas. Não se trata, a meu ver, de defender um partido de 
«revolucionários profissionais», altamente centralizado e organizado em torno de um jornal de 
distribuição nacional. A questão é saber de que partido necessita cada conjuntura. O centralismo 
democrático é uma contradição de termos que indica a necessidade de um partido capaz de ir da 
máxima verticalização (centralização) à máxima horizontalidade (democracia) de acordo com as 
necessidades impostas pela correlação de forças e por cada campo de batalha. Se não... vejamos: 

A proposta da reorganização do Partido Socialdemocrata Operário Russo é exposta em Que fazer? em 
polêmica com os autodenominados «economistas». Sem compreender a caraterização que o 
revolucionário russo faz desta corrente revisionista, que ele considerou tipicamente russa, é 
impossível compreender a sua proposta de partido. Os «economistas» chamavam-se assim pela 
importância que davam às lutas econômicas, isto é, nas fábricas a por salários e melhores condições 
de trabalho. Justificavam a sua ação com o «atraso» na consciência dos trabalhadores de um país que 
mantinha importantes elementos feudais e sua organização econômica. E faziam-no em prejuízo das 
lutas teóricas (contra Bernstein que ocorria principalmente na Alemanha, mas que ecoava na Rússia) 
e políticas. Entre estas se incluía a exigência do derrube do governo dos Czares, um governo que, 
pese aos avanços do capitalismo na Rússia, seguia predominantemente feudal. 

Lênin não se limitou a «criticar» tais teses; não se limitou a mostrar que «economismo» era o contrário 
do trabalho revolucionário que, ao invés de elevar a consciência das massas, descia a consciência do 
partido ao seu nível. Não se limitou a mostrar que, portanto, era necessário discutir todos os 
problemas da sociedade russa e não só os problemas «econômicos» (com aspas porque os 
«economistas» nunca foram capazes de elaborar um tratado econômico sobre os problemas russos) 
do proletariado, mas todas as questões econômicas, teóricas e políticas respeitantes não apenas ao 
proletariado, mas a todas as classes existentes na Rússia. Em outras palavras, Lênin não se limitou a 
argumentar que a agitação entre a massa do de trabalhadores não podia quedar-se apenas pela 
denúncia do que eles já sabiam, mas também pela divulgação do que eles não sabiam pondo o 
primeiro em um contexto maior. 

Lênin vai além da crítica dos erros subjetivos dos «economistas» e desvela, desse modo, as condições 
objetivas que permitiram ao «economismo» se enraizar como tendência majoritária entre os 
socialdemocratas russos. Estas decorrem da reação do Estado czarista às manifestações de 1897-8. Por 
um lado, o governo promulgou leis que acatavam boa parte das reivindicações dos trabalhadores: 
aumentavam os salários e impunham melhores condições de trabalho nas fábricas (por exemplo, a 
proibição do açoite!). Por outro, perseguiu e desorganizou a maioria das organizações proletárias; 
seus líderes estavam presos ou desaparecidos. O PSDOR era, nos anos de 1900 a 1902, apenas um 
conjunto de grupos de estudantes que nos seus tempos livres promoviam a agitação entre operários 
e que, na tentativa de se manterem na legalidade, se limitavam a denunciar, entre os trabalhadores, 
os patrões que não cumpriam com as leis recém promulgadas. Mesmo assim, a polícia secreta dos 
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czares investia sobre eles prendendo e fazendo desaparecer tais estudantes. Este trabalho era 
irregular, condicionado tanto pelos ritmos escolares quanto pela ação da polícia. Os grupos duravam 
normalmente menos de seis meses. 

Portanto, a reorganização do partido e, ao mesmo tempo, a aposta numa agitação capaz de elevar a 
consciência dos operários, exigia o emprego de métodos de trabalho capazes de, em primeiro lugar, 
se defender a existência de um trabalho regular e, por isso, capaz de se elevar para além do 
«economismo» das ações da polícia política. Esses métodos eram sobretudo dois. Primeiro, a reunião 
dos esforços dos sociais-democratas em torno da publicação de um único jornal nacional que, 
partindo dos melhores exemplos de violação dos direitos dos trabalhadores em todo o país, 
esclarecesse estes trabalhadores dos interesses da burguesia e demais classes existentes. Segundo, a 
profissionalização dos dirigentes do partido recrutados indistintamente entre os melhores estudantes 
e melhores operários, com o objetivo não só de assegurar a sua dedicação exclusiva ao estudo do 
marxismo e à compreensão – pela ação nelas – das condições sociais existentes na Rússia, mas também 
para que pudessem aprender a se esquivar da polícia secreta.  

Certamente, este modelo é excessivamente centralizador em condições democráticas. Mas é 
equivocado não reconhecer que se encontrava perfeitamente adequado às condições russas. Tanto o 
foi que, quando Rosa do Luxemburgo, principal crítica deste modelo, decidiu enfrentar a ditadura 
polaca, bastante semelhante à russa, foi obrigada a criar um partido bastante mais próximo deste do 
que daquilo que antes tinha defendido.  

O modelo leninista de organização, a meu ver, não é tanto o resultado exposto em Que fazer?, mas 
sobretudo o método do Que fazer?. O revolucionário russo parte, por um lado, da organização 
existente em sua relação com a conjuntura e, por outro, das exigências postas pela conjuntura aos 
comunistas; sua proposta passa então por uma adaptação do existente às exigências. A solução é, 
consequentemente, sempre conjuntural. Lênin afirma taxativamente isso quando, em 1907, defende 
o Que fazer? de seus críticos, no Prefácio que preparou para o livro Doze anos que reuniu textos seus 
desde 1895 a 1907: 

O principal erro daqueles que hoje polemizam com o Que fazer? consiste em separarem, 
por completo, este trabalho de determinadas condições históricas (...) Que fazer? é o 
resumo da tática do Iskra e de sua política de organização de 1901 e 1902. (...) E nenhuma 
organização, a não ser a Iskra poderia, nas nossas condições históricas, na Rússia de 1902 
a 1905, criar um partido socialdemocrata como o que agora está formado. O revolucionário 
profissional cumpriu a sua missão na história do socialismo proletário russo. E não 
existem forças que possam agora destruir a sua obra que ultrapassa, há tempos, o estreito 
marco dos ‘círculos’ de 1902-1905 (...) 

 

José Ferreira, Rio de Janeiro 30/3/2015 

http://falaferreira.worpress.com  
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