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A CLASSE OPERARIA E A QUESTAO DOS TECNICOS BURGUESES 

Camaradas: o problema dos técnicos no nosso pals é urn problema grave, ha falta 

de técnicos competentes a todos os niveis. No é segredo para ninguém a origem 

da grande maloria dos poucos técnicos que temos. 

Corn o 25 de Abril e corn o avanco do processo revolucionário muitos técnicos aban-

donaram o nosso pals. 

Aqui na Setenave o problema tern aspectos graves devido ao facto de ser uma empre-

sa ainda em comeco de funcionamento e, ninguém ignora a falta de organizacäo a to-

dos os nIveis. 

Muitos técnicos abandonaram a empresa outros se aprestam a faze-b. 

Sabemos que ha vários factores que tern feito abalar esses técnicos. Uns säo fascistas 

convictos, mas a major parte säo urn produto da classe que os educou e säo acima de 

tudo homens, homens que podem ser recuperados, homens que so portugueses e ne-

cessários ao progresso do seu pals. 

Como certa gente que se diz revoluc,Onária e que fala muitas vezes citando revolu-

cionários, s5o os que mais irresponsabilidade tern mostrado neste como noutros cap i-

tubs, o grupo de forrnaço da C.T. decidiu reproduzir uma intervenc5o do Grande 

Revobucionário Vladimir Lenine, sobre a questo dos técnicps. 

A questo dos especialistas burgueses originou näo poucas discussöes e discrepâncias. 

Entre as perguntas que me dirigiram por escrito durante a minha recente intervencäo 

no Soviete de Petrogrado, várias se referiam a questäo dos salários. Perguntavarn-me: 

Acaso é possivel, numa Repüblica Socialista pagar salários ate 3.000 rubbos? Corn 

efeito, incluimos esta questo no programa porque o descontentamento que originou 

foi bastante longe. A questo dos especialistas burgueses coboca-se no exrcito, na in-

dijstria, nas cooperativas, em toda a parte. E uma questo muito importante nos pe-

r'lodos de transico do capitalismo ao comunismo. Poderemos construir o comunis-

mo unicamerite quando, mediante os recursos que nos bridama ciência e a técnica 

burguesas, os facamos mais acessiveis as massas. Näo existe outra maneira de cons-

truir a sociedade comunista. E para constru i-Ia desta maneira ha que utilizar o siste-

ma criado peba burguesia e atrair ao trababho todos esses especialistas. No progrma 

desenvolvemos essa questäo de forma detabhada, a fim de que se resolva de urn mo-

do radical. 



C,ijecio, 	 o at 	 o 	s';a e o que 

uitu 	a corn o ouer Soieucc,, que, em prtncpo, criou uma aemocracia proetn 

na incpmparavemente mais elevada, que deu urn modelo desta clernocracia para todo 

o mundo; sabemos como esta incutura humilha o Poder Soviético e engendra a Ouro-

cracta. 

Em palavras, o sistema soviético e acessivel a todos os trabalhadores; porém na práti-

Ca, corno todos sabemos, falta muito para se-b. E no porque o impecam as leis, co-

mo ocorria sob o regime burguês; pelo contrário, as nossas leis favorecem-no, porém 

as leis sàzinhas no bastarn. E preciso urn enorme labor educativo, cultural e de or-

ganizaço, que no pode fazer-se por melo de leis, rapidamente, pois exige urn esfor-

ço imenso e prolongado. A questo dos especialistas burgueses deve resolve-la o Con-

gresso corn inteira preciso. Esta soluço dana a possibilidade aos carnaradas que, 

sem divjda, seguern atentos os trabaihos do Congressb de apoiar-se na sua autorida-

de e de ver que dificuldades encontrérnos no caminho. Ajudará os carnaradas, que a 

cada passo trOpecam corn esta questo, a tomar parte, pelo menos, no trabalho do 

propaganda. 

Os carnaradas que representavarn os espartaquistas (1) no Congresso aqui em Mosco-

vo, contaram-nos que na Alemanha, onde está mais desenvolvida a indüstria, onde é 

major a influência dos espartaquistas entre os operários, Os engeriheiros e os directo-

res de muitas das mais importantes empresas, ainda quo ali n5o ouvessem tniunfado 

os espartaquistas, acercavarn-se destes e diziam: eEstaremos corn vocêse. No nos-

§o pals n5o houve tal coisa. E evidente que o n(vel cultural mais elevado dos ope-
rários, uma malor proletarizaco do pessoal técriáo e possivelmente toda uma serb 

de outras causas que ngo conhecemos, criaram all relacöes diferentes das nossas. 

Em todo o caso, este é urn dos maiores obstáculos quo se opôem ao nosso avanco. 

Necessitamos agora mesmo, sern esperar a ajuda dos demais pales, sem demoras, ur-

gentemente, de ebevar as forcas produtivas. E n5o o podernos fazer sem recorrer aos 

especialistas burgueses. Ha que dizê-lo do uma vez para sempre. Certarnente a 

maioria destes especialistas está impregnada ate a medula de ideologia burguesa. E 
preciso rodeá-los de uma atmosfera de colaboraco arnistosa, de cornissérios opera-

rios, do células comuriistas; é preciso colocé-los nurna situaço em quo no possam 

iludir o controle, porém ha qüe dar-Ihes a possibilidade de trablharern em melhores 

condiçöes que sob o capitalismo, pois que esta camada social, educada pela burgue-

sia, no trabalhará noutras condicöes. No é possIvel fazer trabaihar pela forca toda 

uma camada social; jé o comprovémos bern na prática. E possIvel imped i-los do par-

ticipar activamente na contrarevoluc5o, é possIvel intimidá-los de forma a no pres-

tarem ouvidos ao chamamento dos guardas brancos. Neste sentido, nós os bolchevi-

ques, trabalhamos corn en'ergi. Podemos faze-b e fé-lo-emos na devida altura. To-

dos temos aprendido a faze-b. Porém n5o é possivelmediante este método obrigar 

toda uma camada da popubacäo a trabaihar. Estes indivlduosesto habituadosa urn 

trabalho de difusäo da cultura; impulsioniaram-na dentro dos marcos do regime bun-

guês, quer dizer, enriqueciarn a burguesia corn imensas aquisicöes materials, contudo 

ao proletaniado levararn-na em proporcöes insignificantes; n5o obstante, impulsiona-

ram a cultura, já que esta é a sua profisso. E a medida quo observam. que a classe 
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operal Id oesdca 00 seuo camaaas organizadas e avançadas que não so apreciam a cut-

tura, como tambérn, contribuem para faze-la extensiva as massas, eles mudarn de ati-

tude diante de nOs. Quarido urn medico ye que na luta contra as epidernias a prole-

tariado desperta a iniciativa dos trabaihadores, adopta diante de nós uma atitude to-

talmente diferente. No nosso pals existern numerosos medicos, engenheiros, agró-

nomos e cooperadores de formaco burguesa, e quando vëern na prética que o prole-

tariado incorpora nesta obra massas cada vez mais vastas, sero vencidos mortalrnen-

te-, e no apenas separados politicamente da burguesia. A nossa tarefa seré ento mais 

fácil. 

Ento eles mesmo se incorporar6o no nosso sistema e se convertero em uma parte 

dele mesmo. Para tanto é necessário fazer a/guns sacrif ic/os. Gastar nisso nem que 

seja dais ,n//höes de rub/os é uma bagate/a. Seria pueril o temor de fazer este sacri-

flcio, pois significaria no compreender as tarefas que temos de realizar. 

A desorganizaco dos transportes, a desorganizaço da ind(istria e da agricultura ml-

nam a existéncia da própria RepibIica Soviética. Neste terreno devemos adoptar 

as medidas mais enérgicas, que ponham na maxima tenso todas as forcas do pals. 

Néo devemos seguir em relaco aos especialistas uma p01 itica de incomodá-Ios por 

pequenas faltas. Estes especialistas rio so lacalos dos exploradores, séo homens 

cultos que na sbciedade burguesa serviam a burguesia, e de quem os socialistas de 

todo o mundo diziam que na sociedade proletéria não serviampara nós. 

Neste periodo de transicéo devemos facilitar-Ihes, dentro do possivel, as meihores 

condicöes de existência. Esta seré a pol itica mais acertada, a maneira mais econó-

mica de administrar. Caso contrérlo, oor haver economizado algumas centenas de 

milhes de rublos, podemos perder tanto que néo poderiamos recuperar o perdido 

nem corn rnilhares de milhaes. 

No decurso de uma conversa a respeito de saldrios, o Cornissário do Povo do Traba-

Iho, camarada Somidt, assinaléva-nos os seguintes factos. Na nive1aco dos salérios, 

dizia, nós temos feito o que em nenhumaparte foi feito ou podido fazer durante de-

zenas de anos em nenhum pals burguês. Vejamosos salérios antes da guerra: urn ope-

rário recebia urn rublo por dia, ou seja, 25 rublos por més. contudo urn especialista 

recebia 500 rublos ao mês, sem referir aqueles que reçebiam milhares de rublos. 0 

especialis'ta recebia 20 vezes mais que o operário. Na nossa escala actual os salérios 

oscilam entre 600 e 3.000 rublos, de forma que a diferencá é apenas de urn quintu-

plo. Temos feito rnuito no terreno da nivelaco. E certo que aos especialistas paga-

mos hoje urn pouco den ais, mas pagar-Ihes derrais pelos seus proveitsos ensinamen-

tos no vale so a pena, como é uma obrigaco e uma necessidade do ponto de vista 

teórico. 

No meu entender, o programa expôe de uma forma detaihada esta questo. E rie-

cessário sublinhé-la corn forca. He que resolve-la aqui e n5o apenas em princIpio, 

mas também fazer as coisas por forma a que todos os congressistas, uma vez nas suas 

locatidades, ou mesmo os seus informes as organizacöes consigarn em toda a sua 

actividade, que isto se leve a prática. 
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dspecLo LerrioS a tient ucla jr-L 	& 	oode s 	 no senáo a cus 

ta de urn longo trabaiho educacional. Fresenternehte esLo tarei,-. iuresenta-Se-nos 

corn imensas dificuldades porque, como j6 tive ocasião de assriaia; cnais de urna vez, 

a carnada de operarios que integra os orgãos de Estado é excessivamente, incrivelmen-

te escassa. Temos de obter reforcos. Segundo tudo indica, estas reservasaumentam 

no interior do pals. A imensa sede de conhecimentos e o magro èxito no terreno da 

instruco, conseguido a major parte das vezes por via extra escolar, é urn êxito gi-

gantesco e indiscutivel na educacäo das massas trabaihadoras. Estes êxitos no en-

caixam ern quaisquer marcos escolares, porém so prodigiosos. Todos os indi'cios 

nos fazem crer que num futuro próximo poderemos dispôr de uma enorme reserva, 

a qual virá reforcar os representantes dessa reduzida capa de proletariado sobrecar-

regada em excesso pelo trabalho. Porém, como quer que seja, no momento actual, 

a nossa situaçâo a este respeito é muito dificil. A burocracia foi vencida. Os explo-

radores foram eliminados. Contudo a nivel cultural no subiu, razo pela qual os 

burocratas ocupam os seus antigos postos. So poderemos faze-los perder terreno 

unicamente mediante a organizaçâo do proletariado e dos cam-oneses numa escala 

consideravelmente mais vasta do que ate agora, a par corn a aplicaco efectiva de 

medidas tendentes a incorporar os operários nos orgos da administraco do Estado. 

Torno 29, da 4a, edico das Obras Completas de Lenine. 

(1) Espartaquistas - membros da organizaco revolucionária dos sociais-democratas 

da esquerda alemäes, fundada no inIcio da guerra imperialista por Carlos Liebknecht, 

Rosa Luxemburgo, Franz Mehring, Clara Zetkin e outros. Os espartaquistas real iza-

ram propaganda revolucionária entre as massas, organizaram grandes accöes contra a 

guerra, denunciararn o carácter imperialista da guerra muodial e a traiço dos lIders 

oportunistas da social democracia. Em Abril de 1917, Os espartaquistas ingressaram 

no Partido Social Democrata lndependente da Alemanha, de orientaco centrista, 

conservando a!' a sua independência orgânica. Em Novembro de 1918, durante a re-

voluco na Alemanha, formaram a Liga Espartaco, publicaram o seu programa em 14 

de Dezembro do mesmo ano e romperam corn os independentes. No Congresso da 

Constituico, celebrado de 30 de Dezembro de 1918 a 1 de Janeiro de 1919, os es-

partaquistas fundaram o Partido Comunista da Alemanha. 

F 

5 



Outra des questöes que, segundo a distribuiço dos temas acordada, nos cabe eluci-

dar, é a do BUROCRATISMO F A DA INCORPORAçAO DAS GRANDES MASSAS 

NO TRABALHO DOS ORGAOS SOVIETICOS. 

Ha muito tempo que se ouvem queixas contra o burocratismo, queixas incontestâvel-

mente fundamentadas. Na luta contra o burocratismo temos feito mais do que qual-

quer outro Estado. Temos estirpado a ra(z ao aparelho administrativo, essencialmen-

te burocrático e de opcâo burguesa, aparelho que serve, sendo como tal incluso nas 

repLblicas burguesas mais livres. Tomemos, por exemplo, os orgos de justiça. Aqui 

por certo, a tarefa era mais fácil: não havia que criar urn novo aparelho, já que todos 

podem exercer esta funço, apoindo-se na consciência revolucionária do direito das 

classes trabalhadoras. Ainda nos falta muito para coroar a obra, porém em toda uma 

série de aspectos temos transformado a justica no que deve ser. Temos criado orgos 

judiciais cujas funcöes podem ser exercidas ngo apenas por todos os homens sem ex-

cepço, mas também por todas as mulheres, as quais constituem urn elemento da p0-

pulaco que se encontrava num estado de mâximo atraso e estancamento. 

Os funcjonárjos de outros ramos de administrac5o esto mais apegados a rotina bu-

rocrática. Aqui a tarefa é mais árdua. Não podemos passar sem este aparelho, pois 

todos os rarnos da administracäo tern necessidade dele. Aqui sofremos as consequên-

cias da Rtissia ser urn pals de insuficiente desenvolvimento capitalista. Na Alemanha, 

provàvelmente isto seria mais fácil, porque o seu aparelho burocrático cursou urna 

melhor escola, onde se exprime todo o jugo mas onde se obriga porém a trabalhar e 

a gastar os assentos das cadeiras, como sucede nas nossas oficinas. 

Dissolvemos este aparelho burocrático antiquado, removb-mo-lo e comecamos logo 

a colocar noutros postos os elementos que o integravam. Os burocratos czaristas 

comecaram a passar para as oficinas dos órgâos soviéticos, onde introduziam os 

seus hábitos burocráticos, se encobrem corn o disfarce de comunistas e, para assegu-

rar urn rnaior êxito na sua carreira, procurarn cartôes do PC da Rássia. De rnodo que, 

depois de sairern pela porta, se metem pela janela! Aqui é onde se faz sentir a escas-

sez de elementos cultos. A estes burocratas poderlamos. liquidá-los, poréni no é 

possIvel reeducá-los a pancada. A questo que aqui Se coboca diz antes do mais res-

peito aproblemas de organizaco, a problemas de tipo cultural e educativo. 

So quando toda a populacao participar na adrninistraco do pals se poderá lutar 

ate ao firn contra o burocratismo e vencé-lo totalmente. Nas repUblicas burguesas 

no so isto e imosslvel: a lei mesrno o impede. As rnelhores repiblicas burguesas 

por mais democráticas que sejam, impedem por meio de inCimeros entraves legislati-

vos a participaco dos trabaihadores na administraco. Temos feito tudo o que e 

necessário para suprimir esses entraves; contudo, ate hoje, no conseguimos ainda 

que as massas trabalhadoras possam participar na administraco: além das leis, existe 

o problema do nIvel cultural que no pode ser submetido a nenhuma lei. Este baixo 

nIvel cultural faz corn que os sovietes, que sendo pelo seu programa orgos de admi-

n.istraco exercida pelos trabaihadores, sejam na prética, orgos de administraco pa-

ra os trabaihadores exercida pela camada do proletariado que constitui a sua vanguar-

da e nâo pelas massas trabalhadoras. 
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