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INTRODUÇAO

A FUP, registada como partido polÍtico em Julho
de 1980 e apoiante da candidatura de Otelo à presi-
dência em Dezembro do mesmo ano, 6 uma Organização
constituÍda a partir de militantes oriundos de di-
versas forças polÍticas e sociais, particularmente
da área da esquerda revolucj-onária.

O 19 Congresso da FUP realizou-se em 5 e 6 de
Março de 1983r Íro Vimeiro, tendo sido aÍ apresenta-
das, discutidas e aprovadas as seguintes teses: De-
claração de PrincÍpios, O Partido RevolucionárÍo e
a Orgánização Aut6noma e os Estatutos.

O Conjunto de teses aprovadas neste Congresso
representam um importante salto qualitativo para a
OrganizaÇão, definindo a FUP com objectivos estra-
tégicos ievolucionárÍos e dotando-a de princÍpios
ideológicos avançados e princÍpios orgânlcos com ca*
rácter partidárió. A defesa da organização Àutónoma
dos Trabalhadores, do Poder Popular e da Revolução
Socialista, assim como o reconhecimento de que sern
Direcção PolÍtica Revolucionárj-a e sem vj-olêncra
revolucionária não pode haver tomada do Poder pelos
Trabalhadores, constituem o nücleo fundamental dos
prlncÍpios e objecti-vos agora aprovados e que dão ã
FUP uma posição ünic. ,rt cena polÍtica portuguesa"

No 19 Congresso da FUP foram desÍgnados ccrÍttô
Orgãos llacionais, qarantes da aplicação das suas
orlentações, a Comissão Nacional, a Comissão PoIÍ-
tica e o Secretariado Permanente, ficando a Comis-
são tlacional, agora eler-tar constituÍda por 55 ere-
mentos.

A Comissão Nacional, assim como a Conferência
Nacional da FUP, a realizar logo que possÍveI, j.rão
tomar r_esoluções sobre um conjunto de teses (me-
nos polémicas), que já foram debatidas anteriormente
aquando das discussões preparatórias do-Congressos
eiograma de Luta Imediata, Bases Programa€Ícas, Uni-
dade da Classe Operária e Unidadê RevolucÍonária, À
Repressão, Situação Internacional e Internaciona-
lismo Proletário.
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TESE T

E Nesta sociedade de transicção, a pgquena
rrr. rndústria e o Pequeno comércio serão rn-

tegrados, assim como a peguena proprrê-
dade prrvada da terra será conservada a par
do modo de produção sociallsta submetendo-se
no entanto, sempie gue possÍvel enecessárro,
ã planificação nacional, lncrementando-se '1

cooperatrvismo e estimulando-se tudo o gue
tenda para forrnas colectivas de produçár,.

^ 
Esta socledade de transrcçào, eIIr {ue se

O. cestrór o poder da burgueÀla e se cons-
trór o poder dos trabalhadores e eln que

se passa dum modo de produção predomrnante-
mente caprtalista para um modo de produçào
predomrnantemente social.lsta, visa o estabe-
tecimentc da SocÍedade Social,lsta, d qua, se
caracter:'zará pela soclalização integrai d,rs
meros de produção, pelo desenv_olvimentr das
f orças produtivas e pe La gestao co lec't, r rrâ

ItesÉa sociedade os trabalhadores serão pago§
a cada um segundo as suas capacidades e
para trabalho lgual corresponderá um sa.ár,n'
rgua.l. O estabelecimento da Socredade Socra-
Ilsta vlsa lançar por sua vez, como oblectr-
vo final a soêiedade sem classes, nà qual os
trabalhadores serão pagos a cada urn seound,:
as suas necessrdades e o trabalho será exr-
qrdo a cada um segundo as suas capacrrlacies.

A Para que o Poder seja realmente dos r râ-
l. ba I hadores e não durn grupo 9u pa rt rdc;

que o exerça em seu nome, terá de exts*
,:rr, desde lá, c reforço da implantação, ie'
senvolürmênto e consolidação, a vários níveic
de organização, de orgãos de poder a partrr
da base, de modo a construr r aqul Io ., que
chamamos PODER POPULÀR. Esta organizaçào par-
tirá de comissões eleitas em todos os lclcars
de trabalho e nos locais <1e habitação, como
orgãos autónomos de classe, assoclaÇões Ce
estudantes nos locais de ensrno e comrssôes
de soldados nos quartéis, tendo por objec-
tj.vo assegurar a criação de condições para o
exercÍcio democrático do poder pelas classes
trabalhadoras e a transformação da sociedade
numa sociedade sem classes, exercendo uÍs po-
der efectivo no local onde são eleitas . l'las
esse poder tem de ser não só local como na-
cional, tendendo-se pois para que o poder
revolucj.onário de transicção venha a ser ra-
pidamente exercido. por estruturas êleitas a
partir da base, da conflança dos trabalhado-
res, sob o seu controlo e revogávels a todo
o momento.

5.

DECLARAÇAO

DE PRINCIPIOS

1 A FUP tem como oblectivo estratégico a
!. Revoluçào Soclalista. A Revolução Socia-

lrsta éignifrca a tomada e exercÍcio do
pode r pelos trabalbadores, organrzados nos
seus .rrgãos autónomos de cLasse, para a li-
qurdaçâo da burguesia como classe ocupante
do poderr pela Ínstauração de formas de or-
qanrzação social e de produção de um novo
trpo de sociedade: a Socredade Socialista.

A FUP cons:.dera que é na luta pela or-
ganrzaçào autónoma que se var estruturando a
vanguarda revolucronári.a no seto das massas
traLalhadoras, parte rntegrante do processo
revolrrcronário mund:-a.l . Defende a indepen-
lêncra nacronal na base do rnternacionalismo
uroletárro, da solj.darredacie com os traba-
thàdores e povos dos paÍses em luta contra a
exploraçào e a opressão.

e, A PUP, componente d( t'ar t- ldo Revolucio-
Z. nárro da Organrzaçao Atrtónoma, reconhece

a necessidade de uma direcção revolucio-
nárra urnifrcada que promova, reforce e sal-
vaguarde a autonomra de drrecção das várias
'omponentes do processo revolucionário.

2 sabendo-se que a rrurguesLa não cederá
fr. pacrfÍcamente o poder aos trabalhadores,

é evÍdente que só através da vj.olência o
pro-Letarlado o consegurrá Lomar. A tomada do
poder vrsa o estabelecLmento duma sociedade
em que se al.teram as relações d_e produção,
rsto é, em que o modo de produção dominánte
derxe de ser capltalÍsta para passar a ser
socral ista.

4. O poder dos trabalhadores estabelecerá
de imediato uma sociedade de transicção,
na qual j.rão coexistir os dois modoé deprodução: capitalista e socialÍsta. Mas será

predominante e crescente o modo de produção
socialista, na medida em que serão sociaÍi-
zados os grandes meios de produção e servÍ-
ços. A grande indústria, o graáde comércio,
a grande propriedade de terras. o capital
financeiro e os aparelhos educacj.onais e de
saúde serão socializados, a média indústria
e médio comércio serão integrados na pla-
nificação económica da maneira que melhor
garanta uma melhoria de vida à maÍoria da
população.



O Poder Popular só pr>derá ser, no entan-
tc,. .uma realidade, :-, (,j-. trabalhadores es-
t.iverem armados 1 !-'.t ,:..r ,. :..ndo um verdadeiro
exército revoluci..: ür' ;, ..1 acordo e para a
defesa e funci.onat:icr_-, . .ie Êsâs mesmas êstru-
turas, sob o prinr.;:j., . i.lr., direito dos po-
vos à insurreição cc--r ra todas as formas de
opressao, nomeadanrente o colonialismo e o
imperialismo.

8. Em Portuqal, -a implantação do poder
Popular é possÍvel.- E1e áfirma-se como
profunda aspiração das massas e impe-

riosa necessidade para a construção do Soêi-
alismo no paÍs, porque por um ládo eortugal
ê um paÍs com um éertó grau de desenvotvi-
mento, existindo neste momento um proleta-
riado industrial e agrÍcola e mesmo sectores
de pequeno campesinato capazes de assumir
funcões de poder polÍtico a todos os nÍveis.

.durá e difÍcil a fase de transicção para o
Socialismo, dada a actual situação económica
do paÍs, só esta forma de Socialismo de base
poderá responder plenamente ã necessidade de
reconstruir a economia nacional noutrâs ba-
ses, através duma profunda reestruturação de
todos os ramos de actividade e de um grande
empenhamento de toda a população trabalhadora.

q A par do estabelecimento do. Poder Po-
rr. pular, e necessario que seja levada a

efeito uma autêntica Revolução Cultural
no sentido de uma profunda transformação de
mentalidades, de hábitos de vida e de ideo-
logia domj"nante e terá de ser num sentido
verdadeiramente criadôr e libertador, em que
todos devam perguntar a sj. próprios e aos
outros os "porquê" e "para guê" daquilo que
vão fazendo, participando assim, activa e
conscientemente, na destruição de uma socie-
dade e na construção de uma outra, em que
serão abolidos todos os dogmas, todaaopres-
são fÍsica e mental, e em que o limite da
Iiberdade de cada um será apenas a liberdade
dos outros. Essa Revolução Cultural terá um
percurso moroso e difÍci1, mas é a única
forma do povo poder fugir à dominação ideo-
Ióg:.ca da burguesia e de alterar as necessi-
dades da população, deixando de obedecer às
leis da sociedade de consumo.

À alteração das condições de vida e a
transformação para novas formas de organiza-
ção social- e de produção, dependem da luta
das classes trabalhadoras, com vista ao do-
mÍnio crescente sobre a divisão social do
trabalho, o modo como se organiza a produ-
Ção, o processo de distribuição dos rendi-

mentos, a planificação das actividades pro-
dutivas em todos os nÍteÍs da sr:;::ri.:,. :. ,1r,,

estrutura económica, ideoiõqj.ca ,.i Fr: ,':.r.r : .

deixando de ser simples executantes (ie Lâ'd,:i".
fas decidÍdas por outros, passando a ser se*
nhores de si próprios. O êxito da construção
do Socialismo está ligado ao controfo exer-
cido desde a base, pelas classes trabalhado-
ras, no sentido do desenvolvimento da econo-
mia, da alteração das velhas relações sociais
de produção por outras de tipo novo, satis-
fazendo simultaneamente as necessidades de
melhoria das condições de vlda das classes
trabalhadoras, fazendo crescer o seu poder
sobre a organização da produção.

10. i"":iEã: 33:i:íI:;" ";:?â.,u'""'i:, Ti:
co!seguente potÍtica anti-imperialista

e de não-alinhamento, visando a destruição
do imperialismo e, como tal, tendo uma rela-
çao de fraternidade e de solidariedade ccnr
todos os Estados anti-imperialistas e com os
povos em luta pela libertação nacional no
sentido da sua emancipação total, quer pela
tomada do Poder pelos trabalhadores, serãc
particularmente combatidos o colonlalismo, o
racismo e o sionlsmo.

11 As conquistas do 25 de Abril perdem-se
! l. dia a dia, sendo evidente e galopante a

recuperação do capitalismo. poi isso,
deve o Povo ter presentê o perigo do retorno
ao fascismo. Tai situação só poderá ser tra-
vada se os trabalhadores e os mi_litantes rê-
voluclonárj-os se organizarem para a Revolu-
ção Socialista.

Esta organização pressupõe a unidade
de base dos trabalhadores anti-fascistas e
anti-imperÍa1istas, pressupõe a abertura de
alianças poIÍti.cas de esquerda.

aO A luta para a Revolução Sociai:-si;a é
IÉ. travada pelas forças po1Íticas anti-ca-

- pitalistas e anti-imperialistas, pelos
orgãos autónomos dos trabalhadores, pe1à ,.:r-
ganização da classe operária, dos asêalarj-a-
dos agrÍcolas, dos camponeses e (le todas as
forças progressistas. Esta_larga unidade com
vários niveis de organização só tornará pcs-
sÍvet a Revolução e só fúgirá a desvios so-
ciais-democratas ou reformistas, se a cor-
rente revolucj.onária se estabelecer, pols só
assim tornará possÍvel a. vitória e a garan-
tia do estabelecimento de' u m verdadeiro so-
cialismo de base e de um Estado que prati.gue
uma polÍtica de independência naéionàI.

6.



TESE 3

O PARTDO REVOLUCIONÁRIO

E A ORGAMZAAO AUTONOMA

a Face â fornação social capltallsta vlgente,
l. com os seus poderosos melos de exploração e

opressão,, é condlção necessárla â nevoÍução
Socialista e â tomada áo Poder pelos Trabalhaáo-
res, que estês dlsponharn de un forte lnstrwÍ€nto
polÍtico de organlzação e combate - o Partlcto Re-
volucionário. À unldade 1deo1691ca do proletarl-
ado, baseada nos princÍplos do marxlsno, neces-
sita de ser cimentada pela unldade material da
organlzação partidárla, paia que a luta da classe
revoluclonária se torne vltoriosa.

Um Partldo Revol.uclonárlo, vanguarda e cons-
ciência teórica da classe, local prlviteglado das
lutas económicas e das lutas polÍtlcas, deve ser
a organização capaz de fazer a anállse da sltua-
ção global e de traçar uma linha táctlca face às
dlferentes sltuações.

Um Partido Revoluclonário deve ser a organi-
zação capaz de resistir e contlnuar o combate
contra o inimlgo, mesmo nos momentos de refluxo
da luta_de classes, mesmo em momentos de grande
rePressao.

O A Organização Autónoma doÉ, organízação não dependente
compatÍvel com e1es, saída

balhadoras, por elas eletta e
Presentante.

A_Organlzação Autónoma assume-se como orga-
nizaçao de carácter rej.vlndlcativo económlco,
caso das CT's ou dos Slndicatos, e/ou como orga-
nlzação de carácter polÍtico, de que os SovleÉes
ou Conselhos RevolucÍonários são os casos mais
exemplares. Estes surgem como orggnlzações de
massas, quê rejeltam pela base a 1ógi,ca do sis-
tema burgruês, colocando dlrectamente em causa o
poder capitalista e gerando, se experlêncla ge-
neralizada, uma crj.se revolucionárl-a.

Com o advento da Revolução Socialista, os
Sovietes surgem como a forma mais avançada do
Poder dos Trabalhadores.

A manipulação ou as tentatlvas de manlpulação
dos orgãos da Oiganização Autónoma reÍvlndlcativa
dos trabalhadores têm provlndo de diversos qua-
drantes, partLcularmente do reformlsmo eeta11-
n1sta. l'las, freguentemênte, o refornismo soclal-
-democrata não thes flca atrás. Em oposlção a
esta posição controlelrista, mas iguatirentê er-
rada, é a visão dos anarco-slndtcallstas ou de
outros sectores com horlzonte po1Íttco curto,
que rião compreendem a necessldadé do partido Rê-
volucionárlo e aflrmam que a classe é capaz, por
si só, de realizar a sua próprla enanclpàção.

A Importa 1r ao fundo da questão Partido Revo-
l). lucionário-Organizaeão Autónoma e retomar

criativamente a polêmica surglda no movlmento
operário internacionàl nos prlmélros anos dêate
século. Lenine e Rosa Luxemburgo destacam-se como

dols dos principais lntervenientes na polémlca
então lnlciada.

A forte centrallzaÇão e a dlsclpllna fêrrea
defendida pela concepção lenlnlsta de Partldo Re-
volucÍonário não pode ser entendlda fora da sl-
tuação concreta em que fo1 desenvolvlda por Le-
nlne. RespondendoacrÍtlcas de que tlnha forçado
a nota do domÍnlo do consciente sobre o expontâneo
na sua obra nQue nazéffilne defeãiÊrãil:i]
zendo que oq economlcistas tlnham forçado a vara
num aentldo e que para a por dlrêltâ era preclso
torcê-la no sentido contrárlo, que fora lseo que
e1e flzera.

Para Lenlne, a defesa de tal concepção orgâ-
ni,ca, nos termos em gue a fizera, era uma forna
de erguer uma forte barreira contra o oportunlsno
em questões de organlzação gue grassava na Rris-
sla da época.

Com um proletarlado lnculto, com a falta de dl-
rlgentes e mllj.tantes operárÍos plênatnentê cons-
clentes, com a necessldade premente de unir oe
pequenos cÍrculos, Lenine travava então uma gran-
áe batalha de organização, contra as concep,çôes
oportunlstas em voga. Oportunlsno que, tanto
para ele como para Rosa Luxemburgo, se definla
óomo "a tendêncla a parallsar o movlnênto autô-
nomo e revolucionãrlo da classe operárla, para a
transformar em instrumento ctas anblções dos ln-
telectuals burgueses" .

Por outro 1ado, Rosa Luxemburgo, para quen o
elemento expontâneo predomtnava sobre a organl-
zação nas acções de mâssas, "compreendÍa" gue nas
condições concretas da Rússia de 1902 a palavra
de oràem motriz na construção do Partldo Rêvolu-
cionârlo fôsse o centralismo. llas. prenr:nclando
já o que mais tarde vlria a acontecer nas rela-
ções entpe este tipo de partldo e a Organlzação
Autônoma- da classe, Rosa crltlcava a falta de
Iiberdade de crÍtlca na concepção leninista de
Parttdo Revolucionárlo. Lamentàvelrnente, para o
proletarlado e para os revoluclonárÍos, os factos
vieram 63a razão às crÍt1cas de Rosa Luxênburgo,
quando na Rússla pós-I917 o poder passouda classe
para o Partido, do Partldo para o Comlté Cêntral
e deste para o seu Secretário-geral. O daeapare-
cimento dos Sovletes, com a perda de poder por
parte do proletariado, fol factor declslvo no
degenerar ôo prtmeiro Estado soclaliata ê Prolê-
tár10.----ú" regressando, porque actuals, às crÍtlcas
feltas por Rosa a €eta concepção centrallzadora
de Leniãe, e1a dizla que era opreclso lgnorar a
naturgza Íntima do oportunlsmo para julgar que
ele tlvessê uma pieferêncla lnvarlánel pela
organtzação descentralÍzada, pols- o oPo-rtunlamo
.pérr"" cónhece um prlncÍplo: ausêncla de qual-
quer prlncÍpio". Para Ros-a Luxemburgo, o oportu-
.rrsmo-escolhe os seus neios di acção conforme as
clrcunstâncias, conquanto que esses meios pare-

Proletarlado é a
dos partldos, mas
das classes tra-
sua 1egítima re-

7



çam conduzl-Lo aos flns gue peraegue. Para ê1a,
"não há garantias maÍ1 .'i;:.-azes contra as mano-
bras pescoâ1s que : ,i j!: . -dade revoLuc:,o:rárla
autónoma do proleter:, -:."1r ",

^ 
Sendo as condlçôe: qre envolvem e intervêmrL na construção do ijirtldo Revoluclonárlo ex-
tremarDente compl.exas ê as questões levanta-

das pela dlscussão e pela prátlca dos militantes
revoluclonários bastante úls rlcas do que aE ora
referldas em torno da polémlca havida entre Le-
nlne e Rosa Luxemburgo, exlge-se, hoje, de quem
guel,ra transformar revoluclonarlamente a socle-
dade-em gue vlve, o rlgor de anállse, orlentação
e prátlca, quê tenham em conta não apenas a ex-
perlêncla acumulada ao longo das últimas dêcadas
pelo proletarlado e pelos revoluclonárlos, mas
tamÉm as novae condlções concretas em que o Par-
tldo Rcvsluêionárlo sé constról. Contudó, vamos
clrcunscrevêÍmo-nos apenas a dols aspectos fun-
damentais da relação Partldo Revoluclonárlo-
-Organização Àutónoúa. Conslderanos que devldo à
lgnorâneiá e ã tnfluênc1a da tdeolog-la burguesa
e pequéno-burguesa, no selo dos trabalhadores,
várlos têrn sldo os erros conetldosl que têm con-
trlbuldo para as pesadas derrotas-sofrldas pelo
proletarlado e pela causa do Soclallsmo. Essês
erros assentam partlcularmente em duas concep-
ções erradas da relação Partldo Revoluclonárló-
-organlzação Autónoma gue é preclso combater im-
placavelmente !

a) À co-n_ce_pqãq-êstaltnlsta do Partldo, prolonga-
mento e desvlo do lenlnlsmo, também freguen-

têmênte uti1lzâda, na prática, pelos sociats-de-
moeratas. Para esta concepção, os lnteresses do
Partido altuam-se aclma dos interessesda classe,
o Pârt1do ê o unlco detentor da Verdade e as or-
ganlzações dos trabalhadores, como as CTrs e os
Slndlcatos, são correlas de transmlssão do par-

b) A concepcão anarco-sindj.calista, que associa a
tun certo desprezo pela organlzação e pelos

objêêtlvos polÍticos de rejeição da-necessldade
do.Partldo Revolucionário. Está concepção,'devida
a uma vlEão linltada das coisas e à- influênc1a
da ldeologla pequeno-burguesa no selo dos traba-
thadores, consldera como suflclente a Organlza-
ção Àutónoma. Não compreende que o partldó Revo-
luclonárlo ê lndispensável paia levar a cabo um
conjunto dê tarefaa revolucionárlas, entre asquals as que podem garantir a existência e de-
senvolvlmento da própria Organização Autónoma.

Partlndo dos ensi.namentos recolhidos da h1s-
tória da luta de classes e tendo em conta as no-
vas condlções,objectivas crladas no nosso paÍs,
os revoluclonár1os, ao combaterem tanto as con-
cepçoes ês\a1ln1stas do partldo, como as concep-
ções anarco-sindlcalistai, reconhecem a nêcess1-
dade da exlstêncla de uma direcção revolucioná-
rla unlflcada gue promova, reforce e salvaguarde
a autonomla dê dlrecção das várlas componentes
do processo revolucloáárlo.

É na luta pela constltulção
Àutónoma
rando a

da organÍzaçãc'
5â Í!+ i .{ ;ia. J,:i. "1 Êt,

será a organlzação Àutónoma a exercer a Dltadura
do Proletarlado, sob pena desta degenerar e se
transfornar na ditadura do aparelho burocrátÍco
do Partldo sobre as massas populares.

Tendo sido o Podef Popular um grande lmPulso
revolucionário que mobilizou milhares de traba-
thadores portugueses no pós-25 de Àbrtl de 74 e
que se dlluiu quase tão rapidamente como tlnha
surgido, somos levados a conclul,r que, embora
sendo uma profunda asplração das massas popula-
res e tendo os Organismos'Pópulares de Base sido
reconhecldos pela próprla Constltulção de 1975,
estes não foram alnda apreendldos a nÍvel de
conscj.ência das massas como a únlca forma orgâ-
nlca que garante o exercÍcto do seu Poder.

O Poder Populàr, essa forma de Organlzação
Àutónoma das massas trabalhadoras, não reslsÉlu
ao perÍodo de refluxo, nem ao aproveÍtamento
oportunista dos partldos que transportaram para
dentro delas as suas tácticas partidárlas, colo-
cando a organização Àutónoma ao serviço dos in-
teresses dos partidos e contrlbuindo para a des-
truição desses embrlões de Poder dos Trabalha-
dores.

À incapacidade organizativa dos revoluctoná-
rios desta área, que os impediu de estruturar um
forte Partido dos militantes revoluclonários da
Organização Autónoma dos Trabalhadores, durante
o grande perÍodo do Poder Popular, teve gravea
consequências que hoje se fazem sentir na débll
organização da esquerda revoluclonárla. Pols que
não há Organização Àutónoma dos Trabalhadores
sem um forte Partido Revolucionárlo.

A organlzação Àutónoma dos Trabalhadores não
se estrutura e consolida sem o Partldo Revolucl-
onário se alargar, sem gue .a relação illalêctica
que existe entre ambos sejá compreendlda_na prá-
tlca pelos seus mllitantês. A.Organlzação Autó-
noma não sobrevlve sem que os seus mlliúantes se
organizem no Partido da Organlzação Autônona que
terá de fomentar o seu alargamento, lmpulslonar
a sua coordenação, globallzar a anáIlse potí-
tica, eguaclonar a luta nos ternos de Podêr e
organizar o combate contra o lnlmLgo, não e6 nos
momentos de refluxo, mas também nos perÍodos de
repressão.

I

sociallsta e

Por tudo isto, mals do que nunca, hoje, em

A FUP, ao deflnlr-se como partÍdo, parte dâl. vanguarda revoluclonárla, e ao defender a
tomada e o exercÍclo democrátlco do poder

pelas clasres trabalhadoras, ao mesmo tempo que
afirma gue lsto só será possÍveI pelo recurso
destas ã vlolêncla revolucionária armada e na
luta pela Organlzação Autónoma dos lrabalhadores
demarca-se totalmente no seu projecto alternatl-
vo, tanto do anarco-sindlcaLlsmo conp do refor-
mlsmo estalinlsta, quer do PC guer da UDP,/PCP (R) .

. Portugal, o Partldo Revolucionárlo desempenha
um papel essencLal na crJ-ação das condlçõesum paPeJ. essenclal. na crlaçao das condlçoes

para o derrube da ordem burguesa estabelecida e
Àa lnstauração do Estado soclallsta. Até porque
os trabalhadores e os revolucionárlos têm dlari-
amente de se afrontar por um lado cpm um pesado
e forte aparelho de estado burguês, dispondo de
instrumentos ldeoIóglcos e rêpressivos cada vez
mais soflstlcados e, por outro lado, con forma-
ções partidárias reformistas (Ps, PCP e adjacen-
tes), dispondo de lmportantes melos de slgnlfi-
catlva implantação.

Defenden<io as forças reformÍstas programas e
tendo práticas asslmliáveis pela formação soctal
capltalista, funclonando em últ1ma anállse como
allados do estado burguês, o Partido Revoluclo-
nárlo aparece, assim, como a Organlzação lndls-
pensáveI ao corte radlcal das massas trabalhado-
ras com a ordem burguesa vlgente, ordem que ã
grande responsável pelo atraso económlco e so-
cial em gue o paÍs vlve.

Este, o desaflo que é lançado à FUP - trana-
formar-se num Partido de millÉantes revolucloná-
rlos da Organização Àutónoma dos Trabalhadorê3
e contribuÍr declslvamente para levar a cabo ü
Revolução Socialista em Portugal.

8.

dos Trabaltradores que
vanguarda rei'oluc roaária

n 1uta. Esta concepção está
ao reformlsmo nos sindlca-

tos e nos parlamentos.



TE§E 7

ESTATUTOS

CÀPÍTULO I

DO PARTIDO

Art . l9 - I. - A FUP assume-se como partldo
revo.LLrcionário das classes trabalhadoras.
: - Dado o desenvolvimento das forças produ-
rrvas e a história do processo revolucionã-
rro no nosso paÍs, a FUP considera e afirma
ser o conjunto da classe operária e os assa-
Iarrados agrÍco1as a vanguarda de todo o pro-
cesso revolucionário, ao lado do seu aliado
hrstórrco, o campesinato.
). A FUP nào se substitui â Organi-zação au-
tónoma, assumindo que a emancipação dos tra-
I.ralhadores ê obra dos próprios trabalhadores.
Art. 2e A PUP tem como objectivo estraté-
.J ict., .: construção do SociaI ismo, como forma
de atlngir a sociedade sem classes que aca-
bará de vez com a_ exploração do homem pelo
nomem, com a divisáo entre a cÍdade e o cam-
p(), entre o trabalho manual e o intelectual,
e com todas as formas de discriminação.
Art. 39 A FUP orienta a sua actividade pe-
ros eDSlÍlêmentos e experi-ênc:-as revolucioná-
r ras ,'olh:-das pelos mil-itantes e organizações
operárias, pelas classes trabalhadoras, con-
srderadas como parte integrante do processo
rev<,i.ucronário mundial. A defesa lntransi-
qente dos interesses dos trabalhadores, da
sua ()rganização autónoma, do poder popular,
da r.ndependência nacional, do internaciona-
I rsmo proletário, da solidariedade com os
tratrdlhadores e povos dos paÍses em luta con-
tra .r exploração, a opressão e o colonialis-
mo, uonstituemos princÍpios fundamentais gue
(rulam os seus membros.

Art. 49 - I. - Na actüal situaçáo, a grande
tarefa que se coloca aos trabalhadores por-
tugueses e à fup 6 o combate ao fascismo, a
todas as formas de repressão e opressão ca-
pitalrsta e imperialista e à luta permanente
pelos objeclidos da Revolução Socialista.
Esta Revolução passa pela toúada e exercício
democrático do poder pelas classes trabalha-
doras e só será possÍvel pelo recurso destas
à violência revolucionária armada. Esta Revo-
Iuçào derruba o poder da burguesia e instala
o Poder dos Trabalhadores.
2. - Nestas condições, a actlvidade da FUP é
orientada no sentido da organização, desen-
volvimento e unificaçáo das lutas dos traba-
lhadores e dos revolucionárlos e do estabe-
Iecimento das alianças indispensáveis ao com-
bate vitorioso contra o fascismo, o capita-
Ilsmo, o colonialismo, o neo-colonlalismo e
o imperialismo.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES E DIREITOS

DOS MEI|IBROS DA FUP
Art. 59- 1. - Pode ser militante da FUP todo
o operário, assalarlado agrÍcola, Pêscador,
camponês, todo o trabalhador revolucionário
que aceite o Programa e os Estatutos, mllite
em qualquer estrutura, obsêrve a disclplrna
revólucionária e Paque a guotização estabe-
lecida.
2. -É, simpatizante todo aquêIe gue estela de
acordo com o Programa e os Estatutos da FUP
e contribua de algum modo para o seu desen-
volvrmento.

Art. 69 - I. Não é permitido a nenhum membro
da FUP a dupla filiação partidária.
2. - A admrssão na FUP ê indiv:.dual, quer por
proposta ou por inscrição do próprio e deve
ser acompanhada de informações, a conflrmar
posterrormente, gu€ abonem a serredade do
novo membro.

Art. 79 - Todo o militante da
dever de:

FUP t ern ,

a) Colocar sempre os objectivos da emancrpa*
ção dos trabalhadores acima dos interes-
ses pessoars de grupo ou partido;

b ) Conhecer profundamente os Estatutos e Re*
gulamentos Internos da FUP e todos os de-
mals deveres revolucionários que estejam
ou venham a ser estabelecidos;

c, Ser um lutador firme e de vanguarda pelas
asp:.raçóes e reivindicações das classes
trabalhadoras e das forças progressrstas;

d) Lutar com firmeza pela aplicação da lrnha
politrca da FUP e pela unidade orgânica e
ideológica desta;

e) Quando eleito para um organismo autónomo
Ja classe (CT, Sindicato, etc.), defender
no seio deste a Linha polÍtica da FUP,
subordinando-se, no entanto, em todas as
circunstâncias, às decisões tomadas demo-
craticamente pelos trabalhadores, mesmo
que estas contrariem aquela linha;

f) Cornparecer obrigatoriamente às reuniôes
dos seus organismos, participando actj.va-
mente nos seus trabalhos e contribuindrr
para que se adoptem soluções que melhor
sirvam os interesses dos trabalhadores
menos favorecidosi

g) Àtravês de esclarecimento, motlvar para a
organização os trabalhadores de vanguarda
e os militantes revolucionários;

h) Observar conscientemente a discÍpllna rê-
volucionária da FUP;

I



i) Manter conatante vigi-lânclanaluta contra
os erros, o llberarlsmci as lnconfidênclas
e as provocaçoes, L' .c,rigulsrno e todas as
prátlcas burguei.+

j ) Frente ao inimiqo, em caso de prlsão ou
qualguer outra cin,:'.;,..s1ãncia, nunca fazer
denúncias ou qualsquer outras declarações
que prejudiquem a FUP e a causa revolu-
cionárj.a do proletarj.ado, ou a segurança
de qualquer camarada.

CÀPÍTULO III

DOS PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Art. 99 - A estrutura da FUP baseia-se nos
seguintes princÍpiôs:

a) A constituição de todos os orgãos de di-
recção debaixo para cima, mediante elei-
ção: Os membros de todos os orgãos do par-
tido são eleitos e revogáveis a qualquer
momento, na totalidade ou individualmente,
pela mesma Àssembleis que os elegeu;

b) .q condução de coda a actividarie da Orga-
nização sêgundo o princÍpio da airec{ão
colectiva e da discussão l_ivre, desde a
base à Comissão Nacional;

c) A submissão a uma discj-plina única: o in-
divíduo à organização, a minoria ã maio-
ria, o escalão inferior ao escalão supe-
rror, toda a Organizacão à Comissão Na-
cional- e esta ao Congresso;

C) O carácter obrigatório para os orgãos de
direcção de prestarem contas da sua acti-
vidade ãs estruturas respectivas e darem
atenção às opini.ões e crÍticas clestas i

e) A obrigatoriedade das resoluções e instru-
ções de escalão suoerior serem transmi-
tidas para os de escalão inferior, assim
como destes relatarem àqueles a sua acti-
vidade:

f) Discussão regular sobre a prática polí-
tica da Organização e ao1:.cação correcta e
sistêmatica da critica e auto-crítica (no
sentido de um balanço da actividade desen-
volvida e quando necessário a mudança des-
ta na prática). Após a discussão em cada
orgão, as resoluções vinculam todos os seus
militantes.

CAPÍTULO TV

DOS ORGÃOS SUPERIORES DA FUP

Secção I.- CONGPESSO

Àrt. 119 - o Congresso é o orgão supremo e
decide sobre as guestões fundamentais da po-
lítica da Organização e da activÍdadê da FUP
em geral-.
As suas resoluções são tomadas pêIa maioria
absoluta dos delegados, são de carácter obri-
gatório para toda a organização e só o oróprio
conEresso pode modificá-Ias ou anulá-fas.

Àrt.. 12Ç - 1. - O Congresso realiza-se regu-
larmente de dois em dois anos e a sua convo-
catória é da competência da Comissão Nacional.
Esta pode decidirr por maioria dos seus mem-
bros efectivos, convocar congressos extraor-
dinários, desde que a situação po1Ítica ou a
situação orgânica da FUP o exijam.
2.-O congresso pode ainda reunir-se, extra-
ordinariamente, por proposta de 2/3 dos or-
ganismos de Dase.

to.

Art. I39 - Compete ao Congresso:
a) oidcutrr e aDrovar os relatórios da Co.;'.-.:'

são Nacional, adoPtando as resoluções cili:-
resPondenEes i

b) Àlterar o Programa ou os Estatutos da FUP,
sempre que a situação polÍtica ou a prá-
tica o determinemi

c) Traçar 3 linha polÍtica da FUP-e tomar as
resótuções- que entenda necessãrias ã sua
estruturaÇão e actividadei

d) Determinar o número de elementos efecti-
vos e suplentês da Comissão Nacional e
elegê-Ios.

Secção 2. -coMrs§Ão NAcroNÀL

Art. 149 - A Comissão Nacional ê o orgão su-
perior, nos intervalos dos Congressos, le-
vando à prática e assumindo todo o trabalho
polÍtico, iaeológico e orgânico da FUP, na
Iinha das resoluções adoptadas no congresso.
2. - A Comissão Nacional reune regularmente
de três em três meses. Pode ser convocada
estraordinariamente pela Comissão polÍtica,
sempre que a situação polÍtica ou orgânica
o exijam.
3. - A Comlssão Nacional pode chamar a efecti-
vos alguns ou todos os seus membros suplentes.
Art. 159 - Compete à comissão Nacional:
a) Eleger, de entre os seus membros efecti-

vos, a Comissão PolÍtica, tendo em conta
o n9 2 do Àrt. 169, assim como o Secreta-
riado Permanênte,

b) Determinar a esfera ae acção terrrtorial
ou sectorial de cada uma das grandes orga-
nizações territoriais ou sectoriais da t'UP;

c) Ànrorrar Regulamentos Internos da FUP;
d) Controlar a apli'cação das resoluções_da

FUP por parte das grandes orqanizaÇoes
terrj-toriais ou sectoriaj-s;

e) Control-ar as actividades da ComÍssão Po-
tÍtlca e do Secretariado;

f) Apresentar lista de nomês de camaradas
para a constituição da nova Comissão Na-
cj-ona' ao Conoresso seguinte.

secção 3. -COMTSSÃO POLÍTrCA
Art. l-69 - l. - A Comissão PolÍtica cta Comis-
são Nacional é o orgão suDerior do Partido no
perÍooo sue medeia entre os plenários da Co-
mlssão Nacional e drrige t-odo o trabalho da
FUP nestê perÍooo, 6aseando-se nas drrecti-
vas da comissão Nacional.
2. -A Comissão PolÍtlca 6 constituida por 20
a 25 elementos, dela fazendo parte o Secre-
tariado Permanente, os Responsávers Políticos
e os Responsáveis Nacionais de Sectores.
3. - A Comissão Pol-Ítrca reune mensalmente
com os diri-oentes dist-ritais na sede de cada
distr:-to. Esta rotatividade é obrigatória
desde que o número de militantes organizados
por drstrito seja superior a dez.
4. -A Comissão PorÍtica não deve tomar deci-
sões contrárias à maioria simples das regiões.

Secção 4. - SECRETARIALTI-r PERI\'IÀNENTE

Art. 179 - 1. - O secretariado Permanente da
comrssão Porítica é o executivo das decisões
polÍtrcas detinidas peros orgãos superiorcs
da FUP.
2. - o Secretari-ado Pêrmanente é tormado por
quat.ro elementos, eleitos pela uomrssão Po-
1Ítica e peloa ResponsáYels Regionais.
3. -Competê ao Secretarrado aPresentar à co-
missão Nacional o Regulamento da. sua estru-
turação e funcionamento.



CAPÍTUi,O V

DOS ORGÃOS IiiIÉJ'i:JRIAIS DA FUP

E DAS SUAS ESTI}i;'.-FAS DE DIRECÇÃO
Art. 189 - t. - O or( 1.. >.rperior da FUf a nÍ-
vel da organizaçãc te.tritcrial ou sectorial
é a respectiva Asseml,Ieia, constituÍda por
representantes das várias estruturas que se
encontram subordinadas à organlzação nes?ec-
tiva3 terrltorlal ou sectorial.
2. - A Assembleia de cada um dos nÍveis refe-
ridos elege o respectivo orgão de direcção.
Art. I99 - Os orgãos de Direcção Regionals,
distritais, concelhios, de freguesia; Iocais
ou de ramo de actividade têm, para além dos
princípros gerais enunciados ao longo destes
Estatutos, os direitos e deveres seguintes:
a ) Conhecer de forma aprofundada a sj-tuação

concreta na área onde habitaouno sector,
princÍpalmente no que respeita aos proble-
mas e aspÍrações das classes trabalhado-
ras e das forças progresslstasi

b, Assegurar o cumprimento das orientações e
decisões emanadas dos orgãos supeiiores
da FUP, incluj-ndo os da resÍrirct.iva Assem-
bleia territorial ou sectoriaL;

c Ter iniciativas e tomar decisões sobre as
questões poIÍtj-cas e organtzativas da es-
fera de acção que lhes dlz respeito;

d, orrentar a assimilação e aprofundamento
da 1Ínha polÍtica do Programa e Estatutos
da FUP pelos seus membros;

e Reforçar e orlentar, nas tarefas prátrcas,
as estruturas que se encontram sob a sua
direcção e criar novas estruturas;

f Organizar a recolha de fundos para a FtlP,
r Amplrar e orientar a dj.fusão do orgào

próprio e de outras publicações da FUP e
edj.tar materj.ais de propaganda e agitação,
de acorCo com a orientação global estabe-
Iecrda r

:, Desenvolver a vigilância revolucronária no
sentrdo de evitar as inconf:.dêncras e res-
ponder revolucionariamente ãs provocações.

CAPÍTULo VI

DA ORGANIZAÇÃO DE BASE DA FUP

Art. 209 A organr-zaçào de base, o alicerce
Je toda a estrutura da FUP é a céIu]a. É ela
que Irga solidamente a FUP à classe operária,
aos camponesês, "ros pescadores e a todos os
t raba I hadores .

Art. 2I9 -As células organrzam-se nas fábrj--
'as, nas empresas, nas cooperativas ou ucP's,
nos barcos, nas viLas, nas aldeias, nos bair-
ros, nas escol,as, etc. Podemorganizar-se cé-
Lulas mistas em de!ermrnadas condições e em
.-;era1a tÍtulo provisório, com militantes que
cxerÇan actividades profissronais em dlfe-
rentes Iocais de trabalho.
Art. 229 - o orgão superior da célu1a é a sua
Assembleiar corstituÍda por todos os militan-
tes da FUP no respectivo local. A AssembLeia
elege o Secretariado da célu1a, que tem como
funções coordenar o trabalho da mesma.

Art. 2 39 - Para além das tarefas e deveres
atribuÍdos à r'up, são deveres fundamentais
para as células:
a) Reunir regularmente e trabalhar unida e

coordenadamente para que do conhecimento,
experÍência e discussão colectivos, re-
sulte uma prática revolucionária no seio
das classes trabalhadoras e melhor se sir-
vam os objectivos supremos de emancipação
do proletariado;

Part.icipar activamênte na mobilizaçáo e
organização das classes trakralhadáres,
Iutando pelas suas aspirações e reÍvindi-
cações e pela criação de organismos ver-
dadelramente representativos de todos os
trabalhadores (CT's, Slndicatos, Comlssões
sindicais, CM's, Comissões de Aldeia, Coo-
perativas, etc.)r respeitando e fazendo
respeltar as suas decj.sões democráticas,
não deixando de desmascarar todas as for-
mas de reformismo e traição à emancipação
do proletariadoi
Aprofundar, divulgar e expllcar a linha
polÍtica da FUP no seio das classes tra-
balhadoras, recorrendo aos meios de infor-
mação, a materiais editados pelos orgãos
superiores da FUP é a outros de inicia-
tiva da própria céluIa;

d) Através do esclarecimento, motivar e re-
crutar novos elementos para a FUP,

e) Recolheras quotizações dos militantes, as
contribuições dos si-mpatizantes e outros
fundos provenientes de donativos ou dej-niciativas da FUP;

f) Obter informações que sejam de interesse
para a actividade da FUP e comunicá-las
com precisão aos orgãos superiores.

" DÍTUT,O VTl

DA DISCIPLINA E SANÇOES
D I SC I PL I NARES DA FUP

Art. 249 - A FUP rege-se por uma discÍplrna
revoLucionária, que assenta na aceitação das
orientações, Programa e Estatutos da FUP.
A discj-plina da FUP é rgual para todos os
seus militantes, seja gual fôr o orgão a gue
pertençam.
Art , 25(.) os mr litantes que infri-n jam a d].s-
cj.p1:.na da FUP ficarão sujeitos a sanções
dlsclplrnares, correspondeDtes à responsabr-
Iidade e gravidade da falta cometida.
Art. 26e - l. - Antes gue seja imposta qual-
quer sançào dj.sciplinar, deve ser curdadosa-
mente anaLrsada a falta cometida.
2. - Apli.cada a sanção, omilitante sancronado
tem o direito de recorrer ás sucessivas rns-
tâncras super j.ores.
Art . 2 79 As sanções discrpl inares air r i .'á-
veis aos membros da FUP são as seguintes:
a) Advertência,
b) Censura;
c) Afastamento temporárlo da função gue êxerce;
d) Expulsão da FUP.

As sarções drsciplrnares correspondentes âs
al-íneas a) e b) podem ser de imedlato apli-
cáveis pelo orgão em gue está integrado c
infractor.
As sanções disciplinares referentes às aIÍ-
neas cÍ e d) são ratificadas pelo orgão rrne-
diatamente superior àquele que aplica a san-
ção e devem sêr participadas à Comissão Na-
cional.
Art. 289 - as sanções disciplinares referen-
tes ãs alÍneas a) e b) do art. anterlor e re-
ferentes a membros da Comissão Nacional sào
decididas por esta, cabendo-Ihe ainda proPor
ao congresso o afastamento temporário ou a
espulsão da PUP de qualqger dos seus mili-
tantes desde que tal sanção tenha sido aPro-
vada por maioria dos seus efectivos.
Art. 299 - 1. - A readmissão de qualquer pes-
soa que tenha sido expulsa do Bartido será
analiiada e decidida pela Comissão Nacional.

b)

c)

fl.



A decisão de readmitLr só poderá ser tomada
por maÍorla de 2/1 doa.membros efectlvos da
Comlssão Naclonal.
2. - TratEndo-se de elementos gue tenham per-
tencido ã comissão Nacional, a sua readmleeão
só poderá ser aprovada pelo Congresso.

CÀDITT,IP VIII

DOS TUNDOS DA'FUP
Àrt. 309 - Oe fundos da FUP são conctltuÍdc
pela guotlzação dog ssua Dr,Ilt§ltel, pclab
contrlbulçõeã dos seus slnpatlzantes, pela
venda de materlals que edlta, por donatlvos
e por outras receitas resultantes de lnicia-
tivas da FUP.

CAPÍ.TULO IX

DO SÍMBOLO E HINO DA FUP

(** )

Art. 329 - O hi.no da FUP é "GrândoLa, VJ.Ia
Morena tt :

(**) - EIn v:irtude do rplrc sÍmbo1o da FUP,
ainda objecto de análise e decisão
descrição nestes Estatutos.

Grândo1a, vila morena,
Terra da fraternldade,
o povo é quen'ntals r.,'cdena
Dêntro de t.j', õ ctdade,

Dentro de tl, 6 cidade,
o povo é quem mals ordena.
Terra da fraternidade,
Grândola, vl-Ia morena.

Em cada esquina um amlgo,
Em cada rosto igualdade,
Grândolar- vlla rnorena,
Terra da fraternldade.
Terra da fraternidade,
Grândola, vila morena.
Em cada rosto j.gualdade,
o povo é quem mais ordena.

Ã sombra de uma azinheira,
Que já nem sabla a idade,
Jurei ter por companhelra,
Grândola, a tua vontade.

Grândola, a t,ua vontade'
Jurei têr por comPanheira,
Â sombra de uma azinheira,
oud iá nem sabla a i.dade.

CÀDtTUIP f,

DA D ISSOLLIeAO DA FUP

Àrt. 339 - À f'UP só pode ser dlesolvlda por
declsão do Congresso, na base de 2,/3 dog eeue
elementos com pleno dlreito.

aprovado no seu 19 Congresso, não ts sido
do lihrnal Constitucional, não aalrosasua

12.



Texto de Apoio à lese3

I BREVE ANÁLISE SOBRE ALGUMAS FON'TES PARA

IiM PROJECTO REVOLUC IONÃRIO

Decorrem da experiêncra do Movrmento Ope-
rárro, e norneadamente das grandes transfor-
maçôes hrstóricas da vida dos Povos, as in-
teir<,gaçóes e reformulações sobre o- pape1,
naturezá e oblectivos da classe operária.

um grande número de organrzações revolu-
'r<,nárrás, tanto na Europa como na América
do sul, pereceram ou degeneraram não só pela
torça lo rnimigo, mas também tsenão princi-
patÀente,, pela sua débil coesão rdeológica
e consequente fraca consistêncla organizatÍ-
vd. 'ConL'retamente, pela não existêncra duma
van,luarda organizada, pel-a ausêncra do Par-
. rtl,. Revolucionário.

A i,rstória do movrmento operárro em Por-
t u<lai, nomeadamente o lftovrmento revolucioná-
r l(, de I914 e, mais recentemente, a derrota
Jo l', le Novembro de 1975, sào também neste
-()ritextL) motivo de sérra reflexáo, ;á que em
'-lualquer destes acontecrmentos hrstórlcos se
úerrfrr:or-, a ausência dum Partrdo Revolucro-
'rá r r o .

qas é d exPer:-êncra da Revor\rÇao Russa
que (rontrnlra I ser Llm dos marc<;s n'ars ricos
t 5lQrlr ficativos, no equacronar dessa vasta
',)ri,plexrdade de problemas.

[)()r rsso a adoptámos comc, método de re-
terêncra a deirnrção do prolecto revolucro-
nár rc, que pretendemos aprofundar.

Pcra rsso rnteressará, em prrmerro Iugrar,
posl('r()narmo-nos face ã natureza actual da
sor rctidde sovtétrca, caracterrzando-a na-I-
rurrs dspectos mais signr f rcat t vt-.rs. A análise
luL- d segut r s-e transcreve, sobre as rela-
Ç()es Je prodrrçao na Un iao Sovret r ca , sao o

[)r!merro degrau luma clariflcaçao que ten-
taremos desenvolver.

As relaÇoes de ProduÇao na URSS sao
r e I aÇoes de c I asse.. A pos t Çao d0s nomens '
r erd t I vamen te aoS me r os de produçao, é a b-
. \lutdmente dtferente Lonformô o grupo so-
r rôl a que pertencem. Umà classe soctal, ô

DuroLrac'i a, possul os melos de- produçao,
enquanto que o proletariado está absol-uta-
mente desapossado. E certo que nao ha na

uRSS propriedade privada dos melos de-pro-
duÇao, a propriedade da burocracra e uma

proprredade "colectiva". A burocracia, to-
madô no seu conjunto, como classe, usufrui,
usa e abusa segundo a forma clãssica, dos
meros de produçao.

A buroc raci a sov i ét i ca é ' cons i derada
colectivamente, a dona absoluta da produ-
ião. ruce à burocrac i a, o prol etari ado não

tem nenhum poder económico' o trabalhador
iovrético gasta, tal como os proletãrios
dos paíscs, capitaijstas, a sua foaça de
trabalho em proveito da classe possuidora.
Não tem somo sal ãri o senão o que essa cl asse

lhe qutzer conceder, pois não,tem hipotese
de lhe arrancar concessões pela luta'

Esta estrututa de c'l asse das rel aÇoes

de produçào refl ecte-se di rectamente nô

.ãpu.iiia"o. n burocracia consome legal e

i mfrodui i ,amente cerca de metade do rend I -

mento nacional . 
-Por consequência, existe na-URSS o mesmo

antagánrsmo fundamenta'l de qualquer socte-
dade-de c'lasses contamporãnea' a contradr-
;;;-";ire as forÇas produtrvgs. e. as rera-
êóes ae produçao' a lncompat,',btl]dade entre
á produÇào a a aproprraça0 de classe'

lpeiar desta real idade, subslstem ô1n-
oa oe?ãnsores da caracterização soctaltsta
da socredade sovtéttea com base nô exls-
tenc'r a da planrf rcação e da estatlzaÇao

Tamoém en, relaçào a esta argumentaÇaí)'
subscrevemos a seguinte Posiçao3

A estatrzaÇaoea plantfrcaçao na R55'

se sao suflcrentes para drferencrar esta
economra da eLonomlô cap116'l lsta, nao tem'
pelo .ontrárlo, em sr mesmas, qualquer : -

gnrfr.aÇao sor ral tstô ou progresslstà
" Concretamente, hoJe, a Planlflt-aqao na

URS\ ó apenas a-planrf icaÇao da explor6'a' '
a estàt'zôçao é apenas à forma ju'in l ! I
oosse económtua da burocracla '

Para se poder constderar essâS Ílê! dô:
Lomo progres5lstas, serla necessôr " iut
elas t rvessem rÍTlPlre ado a abollÇao rl o I'if ô

gonr5Íno dos homens relatrvamente aos ilre'o'
ãe produÇao. ô abolrçao da dtvtsao da \i)'
(redade em lasses e a exploraçao que cl ai
.eSulta FOI pretlSamente O lnvers(r 'liJrj
sur-edeu na URSS. A co.l ectrvlzaç-ao e a rlô
nrfrcaçao sao progresslstas 50 na med'oc
em que o proletarlado 5ç instrtua em i ó5\{'
domtnànte, rntervenha actrvamente n0 tr.r^

LronaÍI'.rnto da economia, tome ô drre (a,,
efectrva gestao operária ) ou, Pêl(r menr .

se enLamrnhe nesse sentldo. A estôtt.'d!a
e d plenrfrcaÇao sao-lhe completamente es
t.anh'às, formam a base do regime que ' ex-
plora.

Nao ná bases soLlalrstas da e1 ' rri
que extstôfi tndependentemente da r'+."r r!

les organrsmos,-dos quais o ultimo e '1 l!i''-ttdo revoluclonario' que e a unlca qardn-
tra do sortaltsmo. Se a,eco.nom'i a escapa ôs
maos do proletarrado já nao ha stnats de

socrallsmo, porque o traço funda,,rental dô
economia socialista, ao contrario da eco-
nomi a burguesa, é ser construída pe I a acçao
po1ítica consciente do proletariado.

Entendendo nós o socialismo como a elr-
minação da divisão da sociedade entre diri-
gentes e executantes, o gue como sabemos, im-
plica gestão operária a todos os nÍvets, na
fábrica, na economia e na sociedade, e o po-
der nos organismos de massas, torna-se evi-
dente na caracterização que se aôaba de for-

t3



. mular, a não existência duma sociedade soci-alÍsta na URSS. passaremos, então, à anáIise
dos factores interyenlsrigrs gue mais a de-terminarami -

a) Às massas e a 3 l,: organizaçào;
b) O partido.

2. 0RcANIZAÇÃ0 AUT0N0MA pA CLASSE/pARTID0
REVOLUC IONÃRIO

A tradicional concepção do partido leni-
nista atribui, como sabemos, ao partido a
consciência da evolução histórica. euer isto
dizer qge o proletariado expontaneamente
(por si.só) não tem capacidade dã ultrapassar
os seus j-nteresses económicos e corporativos.
OaÍ a necessidade do partido, como trans-
missor dessa consbiência às organizações de
classe. É importante acentuar o papêI que
neste caso cabe ao partido, não só como trans-
missor (de fora para dentro) da consciência
socialj-sta no proletariado, mas ainda como
vanguarda e direcção da própria classe.

A experiê-ncia-mostroú-nós, contudo, que
esta concepção teve como conseguência, na
URSS e posteriormente noutros paÍses socia-
listas,_ o esvasiamento proqressivo do poder
dos orgãos autónmos da ãtaÃse para culminar
na institucionalização do poder no próprio
partido.

Constata-se assim que só táctica e pon-
tualmente o poder é exercido pelo proleta-
rj-ado de forma autónoma, sendo o p.rtido u.
si como auto-proclamada e muitas vezes con-
senr ida direcção, o embrião do novo poder
mais tarde distanciadô das massas e trans-
formado progressi-vamente numa nova burocra-
cia ou classe dominante. DaÍ a importância
da reflexão sobre a sociedade soviética com
que iniciámos este trabalho e também a refe-
rêr.cia gue nos parece indispensáveI à expe-
rj-ência do movimento conselhi-sta operário,
na Àlemanha.

É importante assinalar, desde já, a di-
ferença fundamental entre uma e outra expe-
riência, já que a primeira (leninista) como
já vimos, atribui ao partido a consciência
da evolução histórica e a segunda, dos con-
selhos (luxemburguista), atribui ao proleta-
riado essa mesma consciência, manifestada
nos seus orgãos aut6nomos de classe.

Interessará aqui definir o que entende-
mos por organização autónoma, para melhor
compreensao do que explanamos a seguir. As-
sim, consideramo-la como o conjunto de orga-
nj-smos e acções que manifestam objectiva-
mente os interesses históricoa da classe, a
partir dum modo de organização proletária.
Consideramos ainda ser com base nestes orga-
nismos que terá de se constituir a direcção
da classe.

Retomando a aná1ise, reconhecemos gue
esta última teoria, dos conselhos, aponta
para um novo modelo de organização autónoma
do pr.oletariado, assim como para úm novo tipo
de sociedade socialista em que a vida econó-
mica,_social e po1ítica é gerida pelas orga-
nizações de conselhos (orqãos au-tónomos 

-de
classe.

Uma questão no entanto se levanta. Tendo
esta teoria, como base, a espontaneidade das
massas e nessa perspectiva defenda a organi-
zaçao como produto da luta, sendo esta uma
conseguência dessa espontaneidade, como en-
carar então a organização autónoma em perÍo-
dos de refluxo ?

Há ainda dois aspectos a considerar nesta
concepção. Sobre o primeiro, da organização
espontânea do proletariado uma vez iniciádo
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o perÍodo revolucionário é dada uma resposta
com base na espontaneidade das massês (i.tar'''
n6s insuficiente) . À lacuna verifica.-se lru
entanto no segundo aspecto, da organÍzação
do movimento revolucionário em situação pré-.
-revolucionária. Nestas condições não have-
ria necessidade da organização revolucioná-
ria permanente, do que manifestamente dj-s-
cordamos

Parece-nos assim evidente a ambÍguidade
existente na concepção de organização e do
seu relacionamento com os orqaos autonomos
de classe.

Para nós, a consciência histórica (da re-
volução socialista) não está como na concep-
ção J-eninista limitada ao partido, nem no ôu-
tro extremo em que a colócam os luxemburguis-
tas, na espontaneidade dos orgãos de classe.

Não podemos pois, apesar de considerar-
mos ser ã classe, na suà totalÍdade, que fdz
a experiência objectiva que sê traduzirá na
consciência histórica (da revolução sôcia-
lista) e de reconhecermos os erros.de trans-
formação das organizações operárias em ins-
trumentos da própria Éurocracia, não pode-
mos, dizÍamos, concluir que a organização po-
lÍtica àe vanguarda antes da revolução seja
dispensável- e negativa.

Interessa aqui distinguir o conceito de
vanguarda, gue para nós ê entendido no seu
significado objectivo "de dianteira" e não
de direcção. Um militante revol-ucionário,
mais consciente pelo nÍvel da sua formação
ideológlca ou pela consciência adquirida na
luta, é natnralmente um trabalhador de van-
guarda gue deve transmitir a outros traba-
Ihadores esse sabereessa consciência. O que
não quer dizer que os dirlja, mas antes que
com eles sejh direcçâo na futa em que este-
jam envolvidos. Assim também uma organizaçáo
revolucÍonária, o Partido, deve na sua qloba-
lidade ser assim entendido e ter o mesmo pa-
pe1 no seu relacionamento com a organizaçáo
autónoma. Nesta perspectiva, o Partido Revo-
lucionárÍoé naturalmente vanguarda. Ele visa
exercer a acção polÍtica, intervi.ndo e inte-
grando-se na organização aut6noma (dissol-
vendo-se mais ,tarde) enquanto o partido tra-
dicional leninista, que se define como par-
tido de massas visá o contrário, isto ê,
pretende trazer para o espaço do partido e
enquadrá-1a (dirigindo-a), á própfia orga-
nlzação autónoma. DaÍ o papel de vanguarda
entendida como direcção da classe de que se
reclama.

Consideramos assim o partido Revolucio-
nário da Organização Autónoma (organização
de vanguarda), historicamente indispensávál,
por assentar na necessidade de manter e pro-
pagar entre a classe uma consciência clara
do desenvolvimento da sociedade, dos objecti-
vo9. da lutq proletária, assim como por con-tribuir pai-a a elevação do_ nÍvel áas pró-prias 1utas. Esta orgánização, gue tem cons_ciêncis da necessidáde hiitórida da distin-
ção en:re dlrigentes e executantes, teiá-qreassen.,lr também na base de uma ideologia án-ti-burocrática que vise progressivamente aca-bar coin essa distinção no seu próprlo seio.
ParJ lsso, torna-se indispensãveL fomentar ed(.::envolver a consciência e capacidade dos
s..us militantes nesse sentido, pela educação
teórica e pela prática p..*.r.ni".

Restará ainda acrescentar, pela impor-
tância de que se reveste, o fim úftinio aque uma _organização deste tipo se destina _
a sua própria eliúinação - p"iu fusão .ã*-o"organismos autónomos da c-lasse, desde que
reunidas as condições para a afirmação -da
totalidade da classe operária como legÍtima
e únj-ca direcção.


