rla

te+É
Resprsta, a quê?

A várias, a múhiplas necessidâdes.
lJmas, de urgência imediata, brutal. Outrâs, um pouco diÍusas, mal deÍinidas.
Pano de Íundo comum: como sair
Saber, e invesligar

"disto", como construir o futuroT

"como", exige Ciência, exige laboratório, investigaÉo.

Ou seia, paraÍraseando os clássicos, exige leoria e prática.
Nestâ rcsposta, uma tet)tativa de âcumulação de conhecirnentos. Oue deixarão de scr vazios c cstóreas, porqlre
sujcitos a arrálise e a resposta,
Dessa

contra resposta, a Íonte de reconversão e da síntese útil.

Resposta.

Resposta acabada, deÍinitiva?

riâo ocultemos que o projecto é ambicioso, Por isso, tentaÍá ser concludente e convincentc,
Ser convincente é, na Íâse actual, ser quase ludo: abalar o marâsmo, espantar o parasitismo e a mediocridadê,
despertar a esperanca, entusiasmar os nervos, o cérebro e o 9ngue. Dar a vida.

Dar â vida.

Alimentar a vida, a nossa vida.

Com o povo, âprender a dâr-lhe conhecimentos, novas armas. Ensinar-lhe as astúcias do inimigo, descobrir-lhe
promessas que o adormecem, ratoeiras que o espreitam.

Ao inlelectuat, tirâr-lhe o complexo de inutilidade (ou o de'auto-suÍrcréncia). Furtarlhe a tranqualidade da
tertúlia e da eÍudição. Torná'lo eficaz. Vivo. Subversivo.
Resposta,

Oue o puvo cxrge, sem humrldâde, scm subserviénciá.
Oue

o intelectual exige,

sem "meâ culpa", sem pretenciosismo.

Rcsposta certa?
Se

Íor Íruto do trabalho, do estudo, da rectidâo, da dignidade.

Fundâmentâlmente, dâ luta (da contra-resposta que surgir).

NAS ALVORADAS D'ABRIL
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A REVISTA QUE TE]\IOS NA
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ECONOÍVIIA POBTUGUESA OUE PROGRAÀ,14?
OUE ALÍERNATIVA?

Andãmos a veÍ se vehôs

, percotrer
Entre o Abri qle lizémos
E o quê êni por íâzeí

O caminho

Foto de cJpà: Jorse aaíos

12

cÊrh

FtstcA E TNDEPENDÉNc a NActoNAr

tt @da
18

Hihçao

25 DE ABBIL: O OUE SABEI\,1OS HOJE DE NOVO?

PRÁTrca REDACToFtaL
Re.lâcÇâo Íun.iona .omo !m co ectivo, podend. os coLaboradores,

a

permanenies ou evênrurú, cônsntu Íêm sê êm sub côlect vôs, íêpíesên
tados no Conselhô dê RêdJcção.

Os artiqos, dâct loqÉrãdos e em tr plicado, deveÍão ser e.iresles ao
SecÍeráíio de RedâcÇão ou Directorõré ao íim do diâ 1 do mês anrêrior
à píetend da

pub

cãÇãô.

Rêdac.ão p,ocurzrá dis.utií05êÍiisos côm ôsautôÍês, podendo ê sua
pub i.acão seÍ acôrnprnhâdá de uma nota da Rêdâccão A não áceiaÇãó
de Lm ari sô sêri sempÍe juíríicada
A Re.lacÇã. encoÍara a roímacio de qrupos de âpoio dà Rêvisrâ êm
EscôLas, FábÍ'ca§, HêÍdâdês, Asôciãções, erc. pâra Íi.s divecosr recorha
de dados, redacÇâo, pÍomociô de colóquios, d dribuiçãô ê vênda,
propâgâfdâ, €nvio de sugê$õêr, êic Er:ôulamos também o cotrero dos
lenoÍes, nomeadamenre, paÉ debâtêÍêm as dêias dos aurores ou da

A

A
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COOPEBAÍIVISMO ÊM POBTT-IGAL

O PEBI.ODO ANTERIOB AO 25 DE ABR

co.siruêm

olREcroR

pôslÇões da FedacÇãô.

E PRoPRIETÁFto

REoacÇÃo E aoMrNrsÍRAÇÃo

.., DE CORPO INTEIBO
AS VIAS E AS FOBÀ,1AS DE DESENVOLVIÍ!1ENTO
,Do
TEAÍHo oPERÁB Io
NoS "PA|SES cAPtraLtsrAs.
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DESALIENAÇAO

CO1\,1O

ELES ADEFIBAN],

EG

[4OÇA[rlB IOUE: AS SEÍúENTES DA CULTUBA

BENTO DE
PER ODLCIDADE MENSAL

J ES^US CABAÇA
HOIIEN DE C ENC A
FIGUFA DA CULTUBA POBTUGUESA

RIL
SILVA,inte rô

brilham

tudo, do rnar à serra,
Deitando a semente à terr
P'ra por dez receber mil...
Comendo depo s d'Ago
Pão do suor do seu rosto,
E

-

d'Abrill

Nas alvorâdâs

Há lindos gorjeios d'âves,:
E há perÍumes suaves
N'aragern primaveril...
Traz o pâo à nossa mesa,
Todo este encanto e be ez
Nas a voradas

d'Afirl

!

No campo e na f oresta
Está a NatLrreza em Íesta,

:

Tudoérsonhoegentll;
IMas se há avradores bond
Há oLrtros gananciosos...
Nas a voradas d'Abrill

-

Dlz urn lavrador: "Vai oLr
A rasa e p'rà I bra em ouro,
P'ra menos nem um celti ,
Se fão for preco maior,.,
Pois que isto é
Nas Alvoradas
Passâ o Zé,

Hás-de

Viré o
Nas

daí que â sua concepÇão se forme no modo como
Pncontra rPsposLa pê'à ds suds recessidadês conc'êlâs
em (dod momênlo 2) tcomo se êlirnentd, coÍro se
deÍende, como se veste, como constrói as suâs aldeias,
como manifesta a sua alegria, etc.)

-

A REVISTA
OUE IEMOS

NA

IDEIA

Resposta, Fevista Cultural?
Oue Revista? E que Cultura?
tJma Cultura que se mede pelo lugar que nela desem
pelhê o Homem, pelos I;rs e peld ndnêirê como são

utilizados os conhecímentos,pela apropriação que dea Íizerêm as rnassas populares,
Uma Cultlrrâ que é Íeita do saber, do conhecirnento

científico, que pressente os valores dá beleza,

na
e que se exprime sobremasentiÍnênto de solidâriedade, não apenês de

natureza como nas

artes

neira no
cada um corn os dâ sua famÍlia, da sua aldeia, da sua
pátria mas solidariedade do homem com os outros
homens e povos do mLrndo.

E que revista temos nâ ideia?

Resposta dd.á prêterêncid ,ros temas que mais têrr a
ver com as necessidades do progresso da sociedade e
deverá dirigir+e não apenas aos sectores intelectuâis
no seu sentidp trâdicional mas aos sectores rnais lar
gos de trabalhadores ãvançÂdos que pretendem formar'se na compreensão mais profunda dos fenóme'

Os ternas serão divididos de acordo com algumas das
disciplinas tradicionais do saber e da cultura. Í\4as a
'edlidade é Jnà. Por isso, de5envcrvê'êmos accões
pluridisciplinares sempre que, e à rnedida que a Bevista para tal tíver câpacidade.

Procuramos prêvilígiar a qualidade e o rigor dos trabahos publícâdos sem preiuízo de utilizar uma linquagem clara, Pretendemos aliar os textos de análise com
a procura de respostas para os problemas concretos da
vida que se colocám ao nível do quoridiano,

Nào prerendemos oãrd d Bpvistê um tom monocó'
dico. Sendo a sua plataÍorma bem definida e sem
ambÍguidades, a sua forçê residirá lambém na vontade
de enÍrentar o terreno da polémica e da lutâ de ideÍas.
Não há avanco sem luta e nós buscamos esse teTrêno,
preferindo,às análises intelectualizântes

E Cultura para quem?.

Colocamos o acento tónico na apropriacão que da
é feita pelo povo trabalhador "visando despeÊ
ldr d dlrrà.opcr'vd oos .nos5ds", aâ n\prêssjo dp
Bento dp Jês-, Cd d.
. remêlêrdo dc<'n- as pl tes
intelêctuâ;\ pdÍa o \ou pâpel p.ópr'o. nêcêssdrio mds
limitado, no caminho do progresso. Uma Cultura co
locadô nas mãos das c asses que dela farão um instru
mento libertador e não de mistificacão.
Cultura

Uma Cultura que não esquece, tão pcL,co,que a condi

cão primeira para a usLlÍruir é qLre o homem sejâ
económicâ e socialmente livrqdaÍ que a Cultura se

e rebuscadas, âs

que se centram nas ftecessidâdes prioritárias do avanco da sociedade.

A

Redacção procurará ser lata na publicacão de tex-

tos que se integrem neste espÍrito, reservândo-se o
direitd de Íazer acompanhar alguns artigos da suâ
própria posicão, ou promover os debates ou polémica
orgânizados.

No ámbito da sLra áctividade cultural, Rcsposta anuncia desde já o lancamento dos Jogos Florais â reali
zar-se nos próxinos meses e que com satisfaÇão apre
sentamos aos noisos leitores e arnigos.

ligue estreitamente à luta de cadê povo pela liberdâde
e pelo pão, contra todas as formas de oDressão e de
exploracão.

T(tà e a Rev'stê que rerro( nd oeid, o pro,ecto que d
FAPIR coloca nas rnãos do colectivo de redaccão da
Resposta. É este o desâfio.

a CultLrra em que estamos a pensar situa o homem na sua relacão com a natureza, com o trabalho

l1) BenrodeJ6usCarrà lconÍdren.ias, l93r:r9331
l2) Reun,ão Nacional deCullurr lMapuio, 1977)

l\4as
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ECONOMIA PORTUGUESA

OUE PROGRAMA

?

OUE ALTERNATI\A

?

António Pinho
Francisco Pepino
L ídiâ Sequeira
l/1. C. Rodrigues

No pasodo mês de Feveíeiro

o ll governo

Con§ti'
o
da
República,
na
Assembleia
viu
aprovado
tucional
impor'
de
ênorme
Eíe
documento,
seu ProgÍama.
tância, muito tem a ver com a vida de todo§ os
portugueses no presente e no Íutirro próxiÍYÚ. Dele
de@rre o Orçamento Gerâl do Estado e o Plano para
1978 aí igualmente aprovados. Tâmbém as medidas
do Pacote 3 espaÍtilhâdo, constituem a concrstização
do que âí Íicou consagrado.
Neste Írabâlho apresentâmos alguÍnas consideragõês
que uma análisê mais proÍundâ do PÍograma Econó_
mico do governo PS/CDS tornam peÍtinentes, cen_
trando o esquema de raciocínio nâ balança de pagê'
mentos, uma vez que a reduÇão do re§pectivo déficit
nos é âpresentado como objectivo prioritário e condicionante de todo o Programa aprovado.
Em traços gerais, caracterizar-seão as Íaízes do déÍicit

da balança de pâgamentos, os Íáctores que pÍecipi_

taram a crise, e as medidas preconizadas no PrograÍna
do llgoverno. esperando ajudar, dessâ Íorrna, a pers"
pectivar num quadro mais geral as medidas pontuâis
com que o governo presenteia os trabalhâdores e o
povo em geral.

lransaccôes êxternas, mergulhando as suas raízes no
período anterior a 25 de Abril de 1974, nos governos
Íascistas de Salazar e Caerano.

Sendo uma crise estrutural,ela resuha do facto de o
crescimento económico do nosso pais sempre ter
estado nas mãos dum reduzido grupo de grandes
capitalistas, com fortes inteÍliqàcões entre si ê co'n o
aparelho de Estado, e que,a par das actividades espe
culativas desenvolveram apenas os sectores em que o
lucro Íácil era ca ra cte r íst ico.

Com efeito, a exploragão duma mão de obra barata
assente num apârelho repressivo tristemente eÍiciente,
traduziu-se numa repartiÇão do Rendimento Nacional
que era, para os trabalhadores, das mais desÍavoráveis
dâ E!ropaAssim, para o ano de 1g73,enquanto em Porrugal a
quota parle reÍerente â salários eft de cerca de 522
(portanto 482 para o capital) na generalidade dos
países capitalistas da Europâ a parte dos trabalha_
dores no Rendimento Nacional atingia valores supe_
riores a 652.-

."

De salientar também que, a existência dum coniunto

de proteccionismos que, como

o

condicionâmento

induslrial, eram dados pelo aparelho de Estado corpo
RAIZES DO DÉ

A

F

ICIT E DA CB ISE

presente crise económica e {inanceira traduzse
nomeadamente num elevado e crescente déficit nas

rativo, a uma reduzido grupo de capitalístas portu
ou dificultando ao máximo a con
corrência interna em cer-los sectores, não cerceou âs

gueses obstando

possibilidades da penetrâção de capitais êxternos.

Esses capitais normalrnente pertencentes

a

grupos

rrulli'lacioràis vinhdm ap ove Ldr iqualmente d Íào
de obra barata estabelecendo indústrias voltadas prin_
cipalmente para os mercados externos eÍn sectores
aindâ não desenvolvidos.

Em contrapartida/sectores voltados para a satisÍaÇão
das necessidades do consumo interno ou para o desen
volvimento económico do nosso país, eram despre_
zados nunca se ultrapassando a fase da declaraÇão de
sonoras intencões. Assim, norneadamente, nada Íoi
feito para incentivar a producão aqrícola e a câptação
de pescado, o que vem provocando um peso crêscente

od 'rrpo rdc.io dêsse ripo de bêr' 1ds i'nportàcôPs
globais como se pode avaliar através do quâdro que se
segue ern miihões de contos:

2. lmpôrtacão de beôs 211
(clF)1r
1970
1972
1914
1976

1OO

)

6,5

45,5
60,7
']] a,l

I0,8

130,9

29,1

14,3

A situêcâo descrita não é também estranho o facto,
a lás referido no próprio texto do Programa do go
verno, de o§ capltalistas portugueses sempre terem
manifestado particular inc inaçâo pelas actividades pa_
rasitárias e especulativas de que os negócios da bolsa
de valores, especulâcão imobiliária e sector terciário
(banca, comércio e seguros) são exemplo, nunca se
chegando a aproveitar, em terrôos "desenvovimen
tistaí', das condicões que lhes eram criadas.

17,8
20,1

22,1

O PRECIPITAB DA CRISE: FINAIS DE 1973

Ao contrário do que por vezes se afirma não Íoram os
acontecimentos ocorridos a 25 de Abril de 1974 que
precipltaram a crise em Portuga.

Fonte: NE, Eíarisricis do Coíárc. E{êrno
l1) os vata.es ctF trctuenõsÍte

O elevado qrau de dependênciâ em que se encontTava
desde as
rernessas dos emigrantes até âo abastecimênto de ma_
térias primas e energla e o âcentuado auÍrento que as
cotacões internâcionais destes registaram duma Íormâ
pârticulârrnente sensível a partir de fins de 73, ern
especial as do petró eo que triplicaram, preclpltaram
uma situacão difícil em quase todos os paises capita
srds.e i oF pd "cu dr o'dv dddê Prr o.ono"l d\ coro
a nossa cujâ debllidade faz delas elos fracos do impe
rialismo internaclonal. Em Portugal, a crise que alnda
permanece, foi, dessa forma, desencadeada- De tai
modo esta assercâo é verdadeirâ, que os eementos
estatísticos oÍiciais do Banco de Portugal relativos â

a economla portuquesa, e que se estendia
gualmente sectores como ô exploracão dos recursos
minerals, a Ílorestação, a produção de bens industriais
e de maquinaria e o lancamento de infraestruturas
básicas não Íoram desenvolvidas ou foramrno duma
Íorma incorrecta, mais llgada aos interesses privados
dos grupos dominantes.

A situação descrita, âo gerar deÍiciências

estruturais

no nosso aparelho produtlvo coexistiu durante várlos
anos com uma ce(a "prosperidade" do modo de
producão capitalista que no nosso pais se traduzla
nomeâdamentê êm maiores possibi idades de em .
qração, de exportação de mercadorias, de investimentos estrangelros e entrada de turistas, A combinação de tais "Íaci idadeí' e a sua traduÇão monetária
em entrada de dlvisas permitiu, durante multos anos,
eqLri ibrar a ba ança de pagamentos e tapar o "Íosso"
qLre os iá então enormes desequillbr os nas trocas de
np,.ddo'id< {boldncd cornê..'ê.) rêrlpctidn. e q-p
veo a reve ar-se, à luz do dla, após 1973, como 5e
dPp'ee1de do qL"dro seq-iarP:

balança cambial {registo das êntradas e saidas de
Ínelos de pagêrnento) apresentavarn no período com
preendido êntre 1 de Janeiro e24 de Abtil de 1974
(antes portanto do 25 de Abri ), um déÍlcit de cerca
dc / rnrlhôe, de !or- o'. Poro ê.en oos co'(êquê_' a\
da cris-" internacional que então emergia, iá se faziam
sentir ao nível da Íuga de capitáls, os eÍeltos das
reaccões dâ grande burguesia ao golpe militar Írus'
rrâ.1ô .las Caldas da Balnha. estertor do 25 de Abril e

da queda do regime fascista. Significativo é veriÍicar
que estes números embora oficiais e de grande impoF
tâncía, rarâmente têm sido reÍeridos. lgualmente
significativo para aqueles que todos os males pretendem levar a débito do 25 de Abril, o facto de
passados quase dois meses após esta data, o déíicít da
balanca cambial ter diminuído em cerca de 200 mil
conlos, mau grado a política conciliadora e inêficaz
então seguida.

O 25 de Abril e os

acontecimentos que então

se

sucederam, desiqnadamenre d descolonizdcáo, dpe.as
se juntaram no sentido do agravâmento duma crise

anteriormente precipitada e desencadeada. E isso não
pelo acontecimento em si mesmo, mas sim peia fêlta
de medidas saneadoras da situâção que se vinha agu
dizando, O carácter reformista dos governos que se
lhe seguiram, Íez redundar em frãcasso o combate às
raÍzes estruturais da crise, permitindo que, sob a capa
demagógicâ de falsos caminhos pâra o "socialismo", a
situação ao nível do aparelho produtivo se dete
riorasse deixando criar ilusôes amargas nos escombros
que nos esperavam, Dentre as consequências do 25 de
Abril, a perda das colónias representou mais um duro
golpe nos interessês da burguesia portuguesâ e do
imperialismo que temiam o fím do seu poderio colo
niê1, o fim dos abastecimentos fáceis e vantajosos e o
fim de mercados pouco exigentes bons sorvedouros
de certas producões, cuja reconversão nunca chegou a
ser feita depois do 25 de Abril.

o

I

ReÍíra-se a propósito, que o Eanco de Portugal Íuncionava para as ex-colónias como o centro para onde
revertiam todas as divisas entradas, retribuissem estas
mercadorias e serviÇos, mão-de-obra emigrada ou turismo, Para imoortarrros as matérias-primas das ex-colónias não erâm necessárias divisas (moeda estran-

Assim, assislimos a situações que contribuiram deci
srvamente para o avolumâr dos déiicits com o extelioÍ
e agudizaram os pÍoblemâs internos, de que
salientamos:

geira) sendo os precos iniustamente baixos
mercadoriâs, liquidados na nossa moeda.

1.

FACTOBES DE AGRAVAIV]ENTO
IL DE 'I974

DA

dessas

CRISE:

APÓS ABB

Para além disso, â fâlta completa de medidas enérgicas

eficazes permitiu que na situaÇão conÍusa então
vívida/os inimigos do povo português saqueassem a
nossa economia, e ímpunemente cometessem toda a
sorte de habilidades fraudulentas, chantagens, desÍalques e sabotagens, agudizando os problemâs e a
crise e tornando ainda mais urgentes as mêdidas segurês, radic.'s e ( ldrif cadoras qLe a sitLacão exrgia e

e

tornava possiveis de implementar,
6

sucessivas sabotagens e encerramento de empresas

designadâmente estrangeirâs, cujos proprietários
deixaram de estar interessados na exploração
duma mão de-obra reivindicativa e que §e levan
tava contra os explorâdores e o próprio sistemâ de
producão, exigindo a satisfâção dos seus iustos
direítos. Os casos da Sogantâ|, TIMEX, AGFA,

APPLIED. MAGNETICS,. CHABNiINHA
ALGOT,
tar.

sãó. alqu ns

E

exemplos que se podem apon-

o exle'io/ to. ouLÍà
das Íormas de sabotagem utilizadas pelos qrandes
capitalistas e monopólios contra o 25 de Abril e as
ameacas que sobre eles chegaram a pesar. A Íuga
de capitais que caracteriza os regimes burgueses

2, a tuga macica de capitais pa'a

em perÍodos de crise (lembre se iqualmente o que
se passou em Espanha após a morte de Franco)
atingiu montantes elevadíssimos cujo cômputo
não é íácil. No entanto, é a insuspeita NATO que
er eldtóno reteÍido por rm semdnário reàccio
nário, afirma terem saído Íraudulentamente do
país, entre 1975 e 1976, cerca de 30 milhões de
contos, Se acréscentarmos a estes, as Íugas havidás
em 1974, Íicaremos com certeza aquém dâ realidade se estimârmos em 50 milhões de contos ãs
fuqi,5 de capitais hávidas ápós o 25 de Abril.
Derrtre as crlsequências destâ fuga macica de ca
pitâis ê parâ além da cúnsequente pauperizaÇão do
pirís, deve terse em contâ âs pressões exercidas
sobre o êscudr, o que pesou significativamente no
processo de dcsrnlorizâcão iniciado cm 1977 e que
no Piogí.nr. do governo ú "prometido" con
tiiruaÍ i us prú\rmos ános.

3.

tica à reqistada nas exportações, com âs mercadorias importadas em 1976, em vez de se ter
dispendido 130 milhões de contos (ClF), apenas se
teriam qasto 93 milhões (portânto. menos 37 milhões de contos).
Curiosamente, o déficit da balanca de pagamentos
Íoi de 29 rr,rhõps dê conlos nesse a10.

E mais uma vez a siluacão foi "resolvidâ" à custâ
de novos empréstimos e da aceitação de mais con
diÇões...

4. boicote dos imperialistas ao escoamento

dos

nossos produtos provocando quebras nas exportações e enlrada dê divisas, Lembre-se por exemplo o boicote às compras de Vinho do Porto em

1975, lancado pela Alemanhâ Federal, e o Íacto
entre outros de as importações dos E.LJ. da América provenientes do nosso país têrem sido em
1976, e em termos de volume, inÍeriores às eÍec
tuadas em 1973, em pleno Íascismo. A explicaÇão
pâra isso passa âlém dâs consequências do encerramento de várias sucursais de ernpresas multi

iqualmente a deterioracão dos termos de troca no
comércio com o exterior pesou no agravâmento dâ
crise, Com eÍeito, uma das íormas que tem reves
tido o domínio e pilhagem do imperialismo a que
temos estado sujeitos, traduz se num agravamento
conlinuado das relacões entrê as evolucões dos
precos dos produtos exportados e importâdos.

nacionais cujas produçôes estavam compietamente
vohadas para o mercado americano.

A análise do quadro que se seque permite percêber
que os imperialistas nos vendem os seus produtos
cada vez mais caros, enquanto prêtendem comprar
os nossos o rnais barato possível:

Em contrapartida/as nossas compras a este país,
vêm aumentando duma forma sensível e a nossa
dependência do mesmo, no que toca a bens ali
menlarês é cada vez maior, notando se até, para
certos produtos, as importacões das ex-colónias
portuguesás serem preteridês em favor dessa fonte
de abastecímento em que certas Íacilidades de
pagêmento vêm significâtivâmente sendo cada vez
mais concedidas.

A

R

NO
Comérco;Evo uçâo dô Cômárcio Exrêrôô.

ESO
P

LUÇÂO DA CRISE
RAI\'A DO GOVE RNO
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No Programa do governo, a diminuiçâo do déficit de
transacçôês correntes é apontâda como o objectivo

principal,dele decorrendo um conjunto de medidas,

Facilmente se percebe, depois disto, a Íorma "ami
gê" de agravar os problemas económ;cos do país
por parte daqueles que manipulam oS preÇos inter
ndciondis, de acordo com os seus interesses, n;o se

"eximindo" de, após este "trabalho", empres
tarern vultosos montantes de capitais (os tais
e'nprésl mos e*ternos) para cob.ir tais prejuizo(...
A título de exemplo, podemos aÍirmar à luz do
quâdro anterior que, caso a evoluÇâo dos precos
rnédios de importaÇão nesses três anos fosse idên-

orientações e decisões que com

justiÍicar.

o

mesmo se pretende

.

A solucão apontêdâ conl vislâ à redução do déficit
dsserrd na rest'ição do p,ocurd global dd ecorom,d.
lsto é, dos consumos e dos inveslimentos. Diminuindo
aqLrela,â necessidade de recorrer às Ímportacões é
1,rpnor, d disponibilidãde de bens êxporlavêis e mêio.,
conjugando se as duas situacões no sentido da preten
dida reducàq dos desequ'lrbr o !o'n o exterior.

Al

sobre os consumldores

Redução da procura g obâl

siona

med das precofizadas no Prograrna com vista à
rerlucão dâ procur. g obal são diversas. Delas sa en

As

l.

Diminuicão do crédito bancário às empr-"sas, átra
vés da insth! cão de vários cond cional smos,
mi]lôr s-ô eci v d.de na concessão. limltes rnáximos
âos mesmos (l) âíonds) e de taxas de luro extre
rl1âr.ente elevnrl.s que o Fundo lV!onetário lnter
nac onal qu-êr ver ainda ma ores, de íormâ a apro
ximá las dâ taxa de nflacão interna € â provocar
ainda mâiores taxas d€ lucros.

2. Diminuicão do já extrem.rnenle

ba

xo (nive

de

1968) poder do compra dos trabâlhadorcs e do
povo erÍ qera através, nomeadamefle, de:

a) agravamento

rpô

da carga {iscal lern partlc!lar dos

I " o'l

'"

c do

mposto proÍis

)

b) aumerr.to generalazado e sem quaiq!er possib
I dâde prática de contro o dos precos, em conse
q u ência de dlferentes medldas:

desvalorlzacão continuâda (f utuacão) do
corte o! reduçâo dos subsidios aos precos dos
bens essenciais; a lmentos (cabaz de comprâs),
eLectr cidade, gás donréstlco, transportes, etc.
nova polÍtica de iberalizacão na fixaÇão dos
precos restrlnglndo ou ellminândo o .ontro o

-

politlca de elevadas taxas de juro com

os

consequentes encârgos finênceiros das ernpresas
que os fazem repercutir nos preços dos pro
d

utos.

c) Contenção dos aumentos salariais no máximo
cle 2O-, condicorrrrrdo estes ao aumenlo da

a

.::

português, terão de recorrer à importacão de
alguns equipamenlos, relarddndo se ou impe
dindo-se a sua concretização. E o que se pode
aÍirmar estar o Fl\41 e os países que serve dispostos
a prosseguirem a política de concessões de ernpréstimos desde que estes não seiam utilizados para o

produtividade e à capacidade económica do res
pectivo sector, o que na situacão política actual
virá a signiÍicar que apenas um sector muito
reduzido dos trabalhadores ponugueses será beneficlado por um aumento dessa ordem de grandeza.

De referir oue dquel s 20: prerendidos para
limite dos aumentos salariais, resultam duma
p.erensá "pÍev:5;o" dd tàxá de inÍtdcâo pard
1978 da mesma ordem. Curiosamente também
paa 1911 o lgoverno constitucional "previra"
em 151 d tdx" da nflaÇâo, lim tando assim os
aumentos de salários (Decreto Lei dos 152) e
no entanto o custo de vida acabou por aumen

tar, e isto segundo dados oficiais do lnstituto
Nâcional de Estatísticâ, em 27,32
d) Aumento do oúmero de desempregados através
nomeadamente das restrições e condiÇões no

crédito bancário, legislacâo facilitadora dos despêdimentos, liquidação de empresâs ditas "rne
nos rentáveis" numa perspectiva da futura integração económica e consequente desmantelamento alÍandegário, o que em conjunto irá dar
origem a quebras acenluadas no poder de compra desses sectores populacionais, alirando'os,
mesmo com o subsídio de desemprego, para a
srtuacão de miser:d e íome que dlasrrdm já por
todo o pâís.
e) lJirnutenção do baixo poder de compra das cen
rends dP milhdr de íamílias camponesas. po;s
que as garantias de escoamento dos seus produ
ros a precos ,ustos, o ápoio técntco e financeiro,
e umd politica que verdadeiramente os sirvê,
continuarão a não existir, beneÍiciândo se exclu
sivamente os grandes intermediários, agora com

representantes no governo e na posse do lvlinis
tério do Comércio que neste aspecto deveria ter
importância decisivá.

desenvoÍvimento das Íorcas produtivas internas ou
sejâ para combater as causas estruturais do déÍicit
êxterno que levd à nêcessid"de desses êmprés

timos.
VeriÍica se portânto que Íace à justô pretensão de
reduzir o déÍicit da balança de pagamentos o governo
apresenta uma falsa viâ; a que vimos analisando como
sendo a da redução da procura global na eco
nomia (r ).
Em vez do aumento da produÇâo e dâ "ofena" inter
na de bens até ao nÍvel da procura o proqrômê do
governo aponta no sentido inverso, visando ajustar a
procura à producão através da quebra daquelâ.

B)

Agfâvamento da dependência externa

A dependência externa, os elos e cadeias herdádas e
agravadas e os compromissos internacionalmente
acordados pelos sucessivos governos de que d integrà.
câo no l\y'ercado Comum e o exempo mais grâvê ê
recente, levam mesmo a quê no Programa se afirme:
"Nunca o motor do desenvolvimento nem a orien.
taÉo do apa.elho produtivo ê o padrâo de cresci_
mento poderá ser determimdo directa e predominan_
lemente pela satisfação das necessidades de consumo
inteÍno através da oÍerta nacional. Aquela salisíação
tem dê obter-se como resultado dum processo de
desênvolvimento cujo padrão tem de ter em conta a
indispenúvel abertura da economia ao exterior e â
consequênte necessidade de especializaÉo."
libeÉdade no comércio externo tão queridê a certa
burguesia e que o qoverno português tem sido forçado

A

a não respeitar, e o desmantelamento das
Entraves hurocráticos e lcgais às imponacões. no
meadamente atrâsos ou recusas à concessão dos
boletins de registo de importaÇões (BRl) com o
argumento da falta de divisas resLrltante dos desi
quilÍbrios externos, provocando grandes diÍicul

e

estrangulamentos em muitas empresas
(oequer^as e médiàs em esppLid ). corn ds ndturêis
consequências ao nível do emprego e do abasteci
mento do pa ís,

dades

4. Desincentivos aos investimentos que, em virtudê

das condições concretas do aparelho produtivo

barreiras
alíandegárias com o que isso representa em termos de
protecção à produÇão interna de inúmeros produtos,
lêvam àquele signif icativo pará9ra{o.

Ouer o mesmo dizer que o modelo de desenvolvi
menlo que a burguesia nos quer impor não permite a
producâo interna do que nêcessitamos mas apenas
aquilo que o imperialismo, as multinacionais e á
grande burguesia internacional, designadarnente ârne_
ricana e do ÍVIercado Comum, enlenderem, na divisão
internacional do trabalho que dominam, caber ao
nosso país,

O REFO

B

ÇO DO CAPITAL

PR

De reíerir a este propósito a presente siluacão que
se vem tráduzindo por um nível muilo elevado de
liqú;dez do sistema monetário. Estes abundantes
capitais que inundam a banca, não encontrám
"aplicação" nos sectores cujo desenvolvimento rá
pido é possível sem necessidade de recurso signiíi
cativo às importacões.

IVADO

Fazendo eixo da reducâo do nível da procurá global e
em particular dos consumos, reÍere o Programa em
vá.ias pdssagens a necessidade de cldriÍicar á economia

e o ç;slema economiLo, Neste dspecto, as vids pre(o
nizadas sâo abertâmente ânti-"socialistâs" o que nês
condiÇões concretas do nosso país exige por parte da
burguesia o recurso mais intenso a medidas re-

do código dê investimentos estranqeiros
através da quâl novâs e maiores facilidades são
concedidas aos capitalistas estrangeiros sendo'lhes
fácilitada a instalâção e o repalriamento dos
lucros, enquanto são dadâs garantias de respeito
total pela sua propriedade. Aprovaçâo da lei da
delimitaÇão do sector público e privado, abrindo
pe,igo<o( cd,npos de aLaoue às nac ondl:?dcões

2. Revisão

pressivas.

Iúau grâdo âs abundântes perspectivas que poderiam

constÍtuir um sector nacionalizado que representa
cerca de um quinto da produção globêl do país e um
conjunto numeroso de empresas intervencionadas em
diferentes sectores produtivos, no que respeita designadamente ao papel charneira que poderiam constí
nâ reorganização e planeamento coerente e viável
do desenvolvimerto dos io càs produtivas rociond:q, a
verdade é que os sucessivos governos e em pârticular
os constitucionais, pressionêdos pelos imperialistas
tLrdo vêm lâtêndo no spntido do ertregd nd( Fào\
dos grandes capitalistas especuladores e parasitas, a
"solucão" para a "reorgánização" do aparelho produ
I:vo da nossa e(ononid e dd re(olucão da crise que sê

tuir

atravessa,

políticá de preços através de nova
que
legislação
min;miza ou elirnína os eÍeítos do
controlo sobre os mesmos. TransÍormacão do con
trolo prévio dos precos por um sistema de contro.
lo â posteriori dos mesmos o que na situacão
política actual signiÍica praticamente ausência de
controlo, Maior número de produtos em regirne de

3. LiberalizaÇão na

preços livres.
4. Leqislacão, laboral

me" a repressão sobre os trabâlhadores e os seus
direitos constitucionais; lei da greve \DL 65111],,
lei dos despedimentos (DL 847-cl76) declaraÇão
de empresa em situacão económicâ diíÍcil (medl
da do Pacote 2), lei do contrato a prâzo, etc.

O

o"ssado que conhecemos e êxemplos mais con
cretos e recentes do que tem sido o regresso desses
"empreendedores" são elucidativos das âmeacas que
palram sobre os trabalhâdores portugueses.
Naquele sentido se vem procedendo, em nome da
necessidade de reduzir os consumos por forma a "vi
vermos com aqLrilo que temos", âo reíorco gradual
mas acelerado do capital privado, dândo lhe os "in
cenlivos" necessários, "clãrit;cando" lhes a êconomi",
legislando a seu gosto, pagando lhes as "dívidês",
enfim apoiando o "trabalho" desses esforcados "em
presários" a quem d'pais"e a especulação tanto de

5.

T'dramento dos c"prt"l st"r portLgue(P( s.bold
dores e foraqjdos como se de estrangeiros se tra
t"sse (med.dd do Pdcote 2) dando lhê\ a\s;n 'naio
campo de manobra,

de obrigações de novo tipo as obriga
(medida do Pacote2). Corn
participalivas
ÇÔes
essas obrigacões que podem ser também emitidas
por empresas nacionalizadas podem os capitalistas
participar nas assembleias de accionistas interÍerindo assim sobre os respectivos destinos. Fácil é
perceber o perigo que tais obrigacôes representam
quando enltidas por eÍnpresas nacionalizâdas o
que se vem ã juntar a outrás formas de ataque que
as forças reâccionárias, representadas no governo,

6. Criacão

vem...
Desses incentivos ao capital privado destacamosl

1. Aumento acentuado-das laxas de lucros na economia portuguesa. O aumenlo acelerado das taxas
de juro bancário e a diminuicâo da pãrte relativa a
salários na repartição do rendimento nacional provoca e reÍlec1e, respectivâmente, a melhoria da
rentâbilidade dos capitais aplicados na produção e
o aumento da exploração da mão-de obra portu
guesa por parte dos capitalislas.

e outra, que íacilite e "legiti

se preparam para intensiÍicar.

l.

lndernnizà(ões aos cdpitalisrds e lâtiÍund;Íios en
consequência de algumas das suâs empresãs ou
terras terem sido nacionalizadas ou expropriadas e
que segundo o Programa do governo ficarâo defi
nidas até Julho deste ano.

i

q

à

Numa situaÇão que é apresentada aos trabalhâdores
como particularmente grave do ponto de vista econó
mico e financeiro, em que a miséria é trãzida em
sucessivos pacotes de medidas antipopulares e ãntinacionais, em que as taxas de lucro são extremamente
elevadâs, prepara se o governo para entregâr aos
maores inimigos da democracia e do povo, aos
maiores responsáveis pelo regime Íascista, aos respon
sáveis pelas raízes estruturais da crisê que atravessamos, mais de 100 miJhões de contos. São os Mellos.
os Champallimauds, os Ouinas, os Jorge de Brito, os
Bulhosâ, que após toda a sua actividade êm seu interesse exclusivo, contra o povo e ô economia nacional,
irão receber a parte de leão daquela imensa verba. Ao
impacto que representaria o lênçamento de largâs
dezenas de rnilhões de contos nos circuitos mone,
tários e no coniunto da economia nacional não deve
ser estranhâ as medidas pretensamente deflâcionistas
que estão a ser tomadas e em que a reduçâo do poder
de r on'orê oos t.dbdlhâdo es e d5 rêsrr'côeq
"Len
tuadas ao crédito bancário são os exemplos mais'
importantes ('). A este propósito, convém recordar as
pre\sõPs dd o pràedo n_per.dli\rro eiat:vdmel.têdo
pagamenlo das indemnizacões
CONCLUSOES

O Programa do governo PS/CDS não visa a eliminaÉo
progressiva das causas estruturâis da crise económica e
Iinanceira e que rêsidem numa estrutura distorcidâ e
desiquilibrada do aparelho produtivo da eclnomia
cujos eÍeitos se têm agravado sob a inÍluôncia da crise
qeÍal do capitalismo a nívcl internacional.

Consubstanciando os anseios da grande burguesia e do

imperiálismo esse Programa visa essencialmente:
aumento das já elcvadíssimas taxas de lucro e o
reíorço aindâ Íraior do capital privado que se
traduz de forma notória na diminuição da panicipaÉo dos salários no Rendimento llacional.

1. O

A quebra dos salários reáis traduzida na contencão
dos salários e no âumento galopante e descon-

2.

trolado dos preços.

3. O agravamento da dependôncia externa com uma
maior integÍação do país numa divisão internacional do trabâlho que nos é estranha ê que se
traduz na crescente asíixia das Íorças produtivas
nacionais.

4. AÍrumaÍ definitivamente na gaveta o projecto de
"transiÉo para o socialismo" tão claramenre expresso no§ artigos 10 e 20 da Constituicão da
República Portuguesâ.

lr) E{a

quêbra, ao

'ncid

r .ôs consumos fam tdÍês dôs irabâ h3d.re(
d :ô ._. ,.." er ,..qo a.,"d-. popl

rua.ão dê secro.e dà pequena ndúíii. e coméÍctô povocando dríi.
cLldâdes com lalências em sér e O que rá se vêm Da$ando no pequêno
coméÍciô e que os ndlcddoÍês eÍarisr cos olLcirÉ reite.rem é d r$
s

12)
'nl

Ías

ac on

med'das vôârão alenuar
a'nda ma6 qrave e incontrôlávê que a qúê

{a

se

vrl vêÍ'i .ar.
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FISICA

EA
INDEPENDENCIA

NACIONAL
Carlos ]\ratos Ferreirá

No século XX, e, muito particularmente, no período
pós guerra, assistiu'se a um desenvolvimento acele.
rado do conhecimento científico e das suas aplicacões
tecnolóqicas.

No entanto, esse desenvolvimento não trouxe solu
os problemas mâis concretos dê grande
maloria da populâÇão do globo, cuias condicões de
vida nos mâis variados aspectos, alimentacão, saúde,
hâbitacão, etc, se mantêm num nível que se pode
Ções para

considerar sub-humâno. Nas próprias sociedades industria s de maior poder econórnico qrande parte da
populaÇão vive ainda em condiÇões de subsistência
precárias,

Os drdLlo( da cténcid dnunciavàm no\ o parà,so pa,o
amanhã, a sociedade da harmonia, da abundáncia e do
be'n pcrd,. Ém vpl o's)o tên oi d ,onê, a rrisÁtid, o
desemprego, a crise da energia, a poluicão do âmbien
te e... um armârrento ultra soíislicado, concebido
sequndo os mais evoluídos conhecimentos da "Ciência pura", que põe em perigo a sobrevivência da
própria espécie.

A ciência e a tecnologla da sociedade indLrstrial modernã, como quâlquer outro produto da âctividâde
hLrmâna, encontram se intimamente relacionadas com
a orqânizacão das forÇôs produtivas e desenvolvem,se
de âcordo com os interesses das classes que controlam
o\ rst.urenToç oe oroouc;o. Lo,lge de constitu;.êm
um somatório de conhecimentos neutros e desinte
ressados, independentes da organizâção da socledade
12

e dos conflitos de

interesses engendrados no seio
desta, património da humanidade pretensamente ao
sêrvico do bem de todos, â ciência e a tecnologiã
actuais reflectêm, na realidade, o sislemâ de valores
que serve de suporte ideo!ógico à civilização industrial
nâ forma em que a conhecemos.

Na sociedâde capitaLista/a ciência ê a tecnologia sâo
utilizadas como instrumentos âo servico de uÍn mo.
delo de desenvolvimento económico e sociâl que visa
perpetuar a orqanizacão capitalista dês relacões de
producão e a estrutura de dominacão de classe exis
tente, As classes que detêm o controlo dos instru
mentos de producão e do aparelho de Estado apode
rarr-se do conhecimento e utilizam.no com o objec
tivo de consolidar a sua hegemoniê no seio da socle'
dade, tanto no plano económico po ítico como no
próprio plano ideo ógico.

Tâl como acontece com os trabalhadores manuáis
inseridos numê única etapa de todo um processo
produtivo, também os trabalhadores cientííicos alie_
nam o produto do seu trábalho. Dadâ ô grande com
partimentação da própria ciência e do conhecimento
em geral, o conhecimento parcelâr produzido por um
t.aba hâdor ciêntíÍico não lem por sl só qualquer
utilidade; esta só é adquirida quando esse conhe_
cimenio é posto em articulacão com outros, daÍ resLll
tândo aplicacões concretas, por exemplo no campo da
técnica. A "mercadoria" Íinal estará na posse das
classes que detêm o conÍrolo de todo o processo
produtivo.

A ideoloqia dominante procurã, no entanto, camuÍlar
o conte\lo ên ilente-nentp po ilico er'l que a.rência
e a técnica se inserem e se desenvolvem, Procura-se,
âssim, difundir no seio da opinião pública e velcular
através de todo o sistema escoiar a ideia de que a
ciência e a técnlca são neutras, desinteressadas e per
f eitamente objectivas.

A apropriação do

saber pe as classes dominântes e a
utjllzacão das aplicacões em seu bêneÍício é Íacu tada
pela mmpartimentação do conhecimento cientíÍico e
técnico enr sectores de certo modo estanques e pela
elevada especiâliza€o dos ttabalhadores mânuals, cien'
tíficos e intelectuais. No caÍnpo dâ produÇão de co
nhecimento, como em qua quer sector dês actividêdes
produtivas, a divisão técnica e social do trabalho é a
base do modo de produção que permite às classes
dominantes rnanterem a sua hegemonia. A divisão
técnica do trabalho, ou seja a divlsão das tareÍas no
interior dum dado processo de producão, impede que
os trabalhadores se âpropriern da própria mercadoria
que aiudaram a prodr.rzir, já que o seu trabalho espe
cializado e isolado é apenas um elo duma cadela de
que eles iqnoram o resto. Só o produto g obal dâ
cadeia constilui uma mercadoria que pode ser comer
cializada no nrercado. A divi$o social do trabalho, ou
seja a repa(icão das tareÍas dentro da sociedade em
função do estatuto social e do lugar ocupado na
estrutura soclal, resulta de todo o processo históric9
qLo p-og e\(ivonêntP .o'lduriu ; <endràr;o enl P o
trabalho manual e o trabalho lnteiectual. Este pro
cesso tornou o trabalho intelectual apanágio exclusivo
ods r ds>e< oo-n,.ànre5 p pÊ.Êl ru.lhps dprop,'a,en- se.
para além dos meios de produÇão, do próprio saber
ciêniíÍi.o e técnico. Divisão técnica e social do trabâlho estão, assim, intimamente ligadas; ambas con_
correm para que as classes dominantes, para além do
Lonuolo que dPtén sobre o\ me.án snro) ecoTó'
micos, tenham ainda a possibiLidâde de impor os seus
modelos de vida e de cultura, assequrando assim a
hegemonit ideológica no seio da sociedade.

Alnda hoje muitos lrabalhadores cientíÍicos

de

Íendem ldeias deste género. Eles não reconhecem, ou
élhes incómodo reconhecer, que o seu papeL é, na
socledadê moderna, em larga medida anélogo ao pâpel
que desempenhavaÍn os Íeiticeiros nas sociedades primitivâs. Em ambos os casos o conhecimento que
possuem é apresentado como sendo inacessível para
os comuns mortais e utilizado. em ú tima instância,
por urnâ elite que detém o poder para preservar os
seus privl égios de classe e â estrutura ideolóqicâ que
lhes serve de suporle.

a Física constitui hoje a clênciâ que se encontra
mais desenvolv da, tendo alcançado uma maturidade
que a maioria dâs restantes ciênclas se encontra
ainda lonqe de âlcancar as ciências humanas e so
ciais'alnda estão a dar os seus primeiros passos e a
Se

própria biologia molecular, clljo lnteresse é inegável,

só nos últimos anos tem vindo a sofrer desenvol_
vlmentos consideráveis tal não se deve a urn mero
acaso nem se pode explicar (apenas) através da existênciô duma dinâmlca própria à Física em si. A Físicâ
é, na realidail-ê, a ciênciâ que relacões mais íntimas
tern com a tecnologia e, por isso, aquela qLre rnais
directamente serve o sistemâ produtivo. Através dos
ínecanismos de controle de que dispõe, ao niveL dos
orcamentos, do recrutamentq de investigadores, etc.,
o sistema produtivo tem sabido canalizar a lnvesti
qâcão e a produção de conhecimento na inha dos
sêus ,r e,e5ses, podendo (. dÍi,rnd'que, quase irv.rrr"
velmente, ás descobertas e inovacôes surqem, hoje em
13

dia, no quadro de umâ investigacão cLrjos obiectivos a
curto, médio e longo termo se encontrarn largamente
proqramados.

O período pós guerra é Íértil em exemplos que rnos,
tram clâramente a maneirâ como interesses de ordem
políticâ têrn determinado o progresso da Física (para
nos limitarmos a ela). Assirn, por exemplo, a investi
gação no domínio da energiâ nuclear foi desenvolvidâ
no periodo pós-guerra tendo em vista ííns essen
cialmente militares (desenvolvimento do armamento
'lucled.. oropulÇo de subma iros,. Foi no segui.
mento dos progressos feitos neste campo que, natu
ralmente, surgiram as centrais nucleâres como âlterna
tiva às centrais convencionais, para producão de ener

qia eléctrica. As alternativas seriam ceTtamente outras,
hoje em diê, se se tivesse procurâdo utilizar o conhec,n'ênro ciprrtl.co pdrd tpsolve. os p.ob êmas p1e,gê.
ticos da humanidade e |ão para rnantêr esquemas de

dominacão imperialistas.

Durânte a guerra do Vietnam muitos cientistas ameri
canos co aboraTam âctivamente com o poder político,

pondo claramente os seus conhecimentos e a

sua

capacidade criativa ao servigo da agressão imperialista
contra a luta do povo vietnamita.

Desenvolveram-se sistemas de deteccão a infravermelho, sistemas electrónicos automáticos para

guiar projécteis, armas anti pessoais, armas bioiógicas,
etc.

tências industrializadas têm procurado impor aos
países rnâis pobres moàelos económicos e culturais
qLê, e11 Llt'rrd ond'tsê. sprvênr dpêra( o) rterêsses
das grandes indústrias e dos grandes monopólios.
Actualrnente as filiais dâs grandes empresas prol;
feram ã ritmo veloz por lodos os países do Terceiro
]\lundo. Mâs essas filiais não têm a fina idade de
desenvoiver tecnologras adequadas ao desenvolvi
mento das sociedâdes em que se inserern e de acordo
com os interesses dessâs sociedades: elas destinam se a
i.nportá, p.odJlor mdrufacrurãdos p equipaTento
dos países ricos, para o vender no mercado local, ou a
produzir localmente esse tipo de bens, para em se.
guida procederern à sua exportação párê todo o mun
do. A concepção. o projecto, os segredos técnicos de
fábrico. as inovacões técnicas a introduzir, tudo isso
Íicâ estritamente controlado ao niveí das empresasrnãe, instâladas nas grândes capitais. Tem-se vindo a
acentuar, aliás, Lrmâ estratégia comum às grándes rnul
tinacionâis e que consiste em produzir grande parte
dos bens nâ periÍeria - ern especial no Terceiro ÍMun.
do - ficando essencialmente nos países de origem a
oa iô de co'rrppcào, orniecto. "rtudo. orgdntTâcáo.
plr . J; rao sp r.êtd apcn"s dê doroveitd o Fnêrg,d quo
os outros produzem e de levar a poluicão para Íora de
portas.
Nos países cuja economia se encontra assim dominada
pelas eÍnpresês multinacionais, as actividâdes de inves.
tigacão, circunscritas em geral ao ánrbito das escolas
universltárias ou das instituicões públicas, alheiam.se
do processo prodLrtivo e dos problemas concretos que

Actualmente as potências industrializadas gâstam ver.
bas extraordinariamente elevadas para investigacão
ern dominio da FGica que, nem de perto, nem de
lonqe, têm algo a ver com os problemas concretos que
se colocam à sociedade- Prossegue se na chêmada con
quista do espaço, na descobertâ do universo das partí
culas elementares, à procura duns possíveis "quarkí',
na tentativa de controlâr a fusão nuclear, tudo para
manter a hegemonia do mLrndo indLrstrializado e do
seu sistemã de valores e parâ ganhar dlnheiro cor!
toda e qualquer descoberta susceptível de aplicâções

a comunidade desejâria resolver. lmpossibilitados de
,v err o erer."r Lrmo dcçáo d reria .d \uà próp,id
comunidade, os cientistas acabam por definir os seus
programas de trabalho de acordo com a "Írente de
onda" dos pâíses industrializados e por colaborar, em
última instáncia, na manutençâo de esquemâs dâ do
minação económica, política e ideológica do seu próprio povo- E deste faclo era bom que todos nós.
trabâlhadores científicos portugueses, tomássemos

comercialízáveis.

A

No decorrer dos últimos ânos os países menos desen
volvidos têm vindo a tomar consciência de que a
c ência e a tecnologia das potênciâs industrializadas
esiá lonqe de corresponder às necessidades dum mode o de desenvolvimento que sirva os interesses das
suâs popuiacões e que salvaguarde a sua inde
pendência politicâ. Com eÍeito, sob á capa da neutralid"de do conh".iÍê1Lo c.cniiti.o ê tec-ico e d pÍê
Le\lo dw'rr l_rporêLico duxi io huI-lànit;rio, d5 po.

consciência,

Revolucão do 25 de Abril em Portugal abriu gran.
diosas perspectjvas para o Íuturo do nosso país ê do
nosso povo. Apesar do âtrâso económico e da submissão aos interessqs estrangeiros que o fascismo nos
lFqo ,. trd,ls'o na.;ô politico que ocor.êu nd so.iê
"
dad" porr 'quesd tpt a.tedtla. mu.ro( dê nós qJe erd
chegada a hora de igar o nosso trabalho às realidâdes
concretas da nossâ sociedade, pondo o conhecirnento
cientíÍico ao sêrvico dum desenvolvimento po itica
mente independente e da construcão duma sociedade
mâis justa. Passados quatro anos depois da Revolução
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de Abril, há que reconhecer que

essas jlusões da

prlmeira hora se encontram lârgamente frustradas; a
l.ossa actlvidade hoje, como trabalhadores cienrificos,
em pouco ou nada dlfere do que ela fol dlrante o
fascismo. Cada um corrtinua a Íazer aquilo que já
sabla fazer, os centros e laborâtórios cont nLtam fechados sobre si próprios, produzindo uma ciêncta que
o país desconhece e que o sistemâ produlivo não
aproveita.

Ur. " Lp -, io pror, d- Llo)r" si a..io n o se.;o. Fl
tamente os trabalhadores cientifcos que â porlerão
íazer, Na rea idade, isso só seria possivel co.n uma
transÍormâcão polítlcâ proíunda, apostada eÍn eli
minar o poder dos monopólios e os esquemas de
dominacão imperiâ ista da nossa terra.
Sern isso, a rnargem de nrânobra que o s stema nos
íaclllta é estreita. l\ras isso nào obsta a que os trâba.

lhadores científlcos possam desenvolver ãlgumas
acçôes concretas, visando inserlr a sua acliv dade no

próprio contexto da luta do povo port!guês pela
melhoria das suas condiçôes de vida c contra â
opressão imperialista. Limitar nos emos a citar algu
mas das acções que, nesta perspectiva, poderiam s€r
desenvo vldas.

Em piimeiro lugâr, mporta prornover uma ligacão
Ê ld Ft"rô o. , -nUos dp r,1\ê\1.qdc;o êxrslêrt.. p
os sectores da indústrla qlre se encontram sob círn
lroo nacionâ. Tanto quanto possível ês linhas ale
investigacão devem definir o seu programa de tra
balho teórlco e e.xperimental telldo em vista a solucão
de prob emas concretos postos pelas actividades pro

p\'

dutlvas já existentes ou a desenvolver.

Seria desejável que, a curto prazo, este princÍplo
pLrdesse ser posto em prát câ por todas as equipas de
investigaÇão experimenta, por forma a dar um conve.
^iên ê op,ov.i'dn. lo ao rrn.pr ol F oq||ruo^rô I
actuálmente existentes. Por outro lado, os centros de
nvestigacão deverão iqualmente pTomover c!rsos de
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Íormação, especialização e reciclagem, destinados a
técnicos e operários do sector produtivo, e a pro
Em segundo lugar, afigura-se igualmente importante
promover a criaÉo de equipas pluridisciplinares capazes de fomentar a inserÇão hãrmoniosa de novas tec'
nologias no contexto de projectos de desenvolvi
Ínento beÍn deÍinidos. A resolucão dos problemas do
desenvolvimento, postos ao nível nacional, regional
ou das pequenas comunidades, exige sempre o con
curso dos mais variados ramos do conhecimento cien
tíÍico e técnico. Daí a necessidade de equipas pluridisL.p,indre5, qJô pooerdo ênqlobar pnqenheiros. Pcono'
mistas, biólogos, físicos, sociólogos, etc., trabalhândo
em estreita colaboração, quer entre si, quer corn os
representantes das própriâs populações interessãdas,
Não se pretende com isto que os físicos deixem de
fazer Física e passem a dedicârse a estudos eco
nórnicos ou sociológicos. No selo de cada equipa
pluridisciplínar cada um deverá contribuir no ámbito
da sua especialidade, adquirindo simultaneamente
uma perspectivã de conjunto dos problemâs que se
colocam. Certas áreas de intervencão que só teriam a
beneficiar com medidas deste género poderiam desde
já ser deÍinidas. É o casn, po, exemplo, de todo o
sector respeitante à problemática da energia, se for
encarado numa perspectiva de descenlralizaÇão, de
desenvolvimentd de novas tecnologias, de fomento
dos ap'overtdmen'o: múltiplo§. I ipicâmente aqui os
Íísicôs terão muitâs contribuicôes a dar, desde o dom ínio do estado sólido até ao dâ dinámica dós Íluídos
e da mecânica dos corpos deformáveis-

na sociedade em que vivemos. E é provâvelmente

como professores que, muitâs vezes sern disso termos
consciência, Íormâmos gerações de alunos iludidos
com a neutralidade da ciência, impregnados de conhe_
cimeÍtos túricos que §ão incapaze-s de aplicar, im_
pregnados dâ ideologia dominante. E irnportante que
tomemos consciência do pâpel de veiculadores desla
ideologia qLre muitas vezes acabamos por desem
penhâr, Pelo menos assirn podêremos ter a preocu_
páÇão de alterar constantemente o conteúdo dos
nossos cursos e os rrétodos pedagógicos que utiliza
mor. l\las nd socieddde êm q.o ex"rcen'os rão e
possível modiÍlcar profundamente o papel que o pró
prio sistema nos reserva. Se conseguirmos despeítar
nos no§sos alunos um espírito crítico Íace ao próprio
conteúdo ideológico das matérias que aprendem, se
conseguirrnos qlle eles façarr do conhecimento que
lhes trânsmitimos uma arrna ao servico da libertâÇão
do Homem contra todas as formas de opressâo, tere
mos certamente contribuído para a construÇâo duma
sociedade mais justa.
perspectiva de independência
que
propomos
a todos os Íísicos portu'
nacional é o
científicos. As
professores
trabalhadores
gueses,
ou
problemas do
pâís,
os
nosso
realidades concretas do
povo
devem ser
nosso
e
do
nossr, .lesenvolvimento
pâra cada urn de nós a Íonte inspirâdora do nosso
trabalho e da nossâ accão. Não seiamos apenas Íísicos,
mas tâmbérn, e principalrôente, cidadâos livres e cons_
cienies empenhados na transÍormação da nossa
Pensar

a Físicâ numa

sociedade.

Em teÍceiro lugar, seria extremamente importante
que desde já se lancassem acÇões que permitissem
dotar as nossâs escolas, liceus e universidades de ma-

terial didáctico e de equipâmento laboratoÍial, con
cebidos, projectados e construidos por nós, portu
gueses. Todos nós sabemos que os nossos laboratórios

escolâres são extremamente pobres e que nâo é

diÍícil

concebe e montdr qrande nÚmero de êrpêrrénc:"s
destinadas a fins didácticos. Mesmo certo tipo de
equipamento envolvendo uma electrónica mais elabo
rada pode, neste momento, ser pro,ectado e cons
truÍdo no nosso país. Basta para isso que ha,a vontade
de o fâzer e que se coordenem esforcos nesse sentido
a rivet n,ciordl, I\4eios humanos e tpcni.o\ não no(
faltam neste campo.
l\,4uitos de nós àlém de trâbalhadores científicos
somos igualmente proÍessores, do ensino secundário
ou do ensino superior- Talvez seja como profes§ores
que a nossa acçâo se íeveste duma maior importáncia

RcsDlst. dsDerr u Lo dboracão dos leitores: reco

,hendi assinàiu.a5, discutindu e divulqdndo o reu
conteúdo. enviandó críticas, sugestõês e colaborâÇão
(texto, iáÍormacões, fotos, deaenhos) e... lendo os
artigosl
Ãloun:
oos tema" e artrqos iá píoq'amados:
"Hist
.)ria.{Sobre
Alêxándie Herculano)
- T.dbalhu (Teola
do trdbalho - Problemds de
- osiouratria em oooulacâo
fabril)
i/l,',4,.ã
{o
Som
dà V úlrca do 25 de Abr il)
- Educâcão { Liberdâde de tnsino" ou de como
discreLdmente se subverte a Constiluicão)
Saúde (O 25 de Abril e a Saúde o Serviço
Nacional de Saúde)
Outros temas orevistos: D'reito, Lulâ dos Povos,
PÍoblemas do Sócialrsmo e do Comunismo, Artes
Plásticas, originais de Poesia e Conto, etc.

Cnrlor !:,

E rnesmo alguns destes iá sacriflcam uma pârte exage
rada do seu rendimento familiar.
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SABEMOS
HOJE DE NOVO
Pedro Brandão
Leonel Clérigo
Beprimidâs durante quôse meio século pelo {ascismo,
vimos como as aspiracões populares irromperâm em
plena luz do dia no 25 de Abril, sem cerimóniâ pelo
"Portuqâl e o Futuro", pelo projecto reÍormista duma
burguesia em crise, acossada pela luta sem tréguas
movida pe os povos dâs co!ónias e pela crescente luta
interna das classes.

A

grande surpresa para quem Íazia da questão da
hábitâÇão um problernâ "técnico discipiinar" e que sê
resumia na prática a manejar os números de modo
diÍerente do que fazia o reqime, Íoi ver qLre o obiecto
preocupaÇão - os habitantês pobres não
aquardâvâ "solucões" e pLrnha em práIica planos pró
prios. Sabia o que queria e para onde ia. À habitacão
infra humana das periferias de lata, à sublocação de

da sua

gradânte, à especulacão do monopólio privado do
\olo opos oíupâcão de casds e le re,1o5 e d e(iqéncid
"
de construcões; ao boicote para impedir o levâr à
frente dessa exiqência respondeu com o saneamento e
controlo de administracões locais, onde a Íorça lho
permitlu.
Assim, a reflexão sobre o que de novo há na questão
da habitação, o êntendimento do 25 de Abril, é base
sólida para um avanÇo seguro.

A SIIUAÇÁO NO 24 DE ABRIL

4z da população portuguesa encontra no
''meÍc.do l:vre oa hdbilàção ofertd com Ln' n'inino

Apenas

de habitabilidade aceitável e a preco que pode pãqar'

ú

Assim, a luta pela habitacão varre praticamente todo
o campo popular e fundamentalmente aqueles que
não têm acesso ao "mercado da habitacão", nem
encort,drr na ''in'cia iv" do Tsl"do" dPternindÇ;o e
empenho para resolver os seus problemas

As carências são âssustadoras. E não se pense que
resultam apenâs do aumento demográfico. Vêm enfi_
reirdr com esLe às di)torcôes que os m'g'dcões pdl. o,
centros urbanos implicam, a superlotação de habi'
taÇões subalugadas, a ausênciâ de equipamentos ur
Até ao 25 de Abril o Estado mostrou se incapaz de
satisÍazer uma parte signlficâtiva deste bloco de carências. Em contrapartida â "iniciativa privada" do
sector (proprietários fundiários, negociantes de "urba'
nizaÇão", construtores civis, promotores mobiliários,
banca, senhorios) se bem que tendo uma clientela
reduzida em relacão à totalidade da população pros
perou e trâns{ormou o no "maior sector produtivo da

lvlas a sua vulnerâbllidade era patente. A crise surge
quando o 25 de Abri corta grandemente âs bases
parâsitárias em que as§entava: protecionismo estatal,
baixos salários, negociatas de terrenos sem freio. A
espêculaÇão e a corrupção Íaziam do sector o volante
compensador da atrofia da economia do lucro que no
país comeÇava já a ensaiar os seus primeiros passos.

AS SOLUÇÕES PROV ISOF IAS

Com o 25 de Abrll surge com uma nova dimensão
pol/iica o movimento popular. Os moradores pobres
das pêriferias de lata desencadeiam um amplo movi_
mento de ocupações, golpeando desle modo pilares
Íundamentais da "ordenr" existente: a renda e a pro
priedade. A grande burguesia vê se âssim âÍâcada num
ponlo ceni'dl, donde ellldid ,uc'os ídhulosos As
"qrandes Ío, çâi pol:ticâs" pr Psentes nos qoverros pro
visórios não eitão em condicões de travar essa ofen
siva.

Vêm-se assim obrigados a "acêitar soluÇões" que nâo
êstavam previstas nos seu§ "proiectos" Eram soluções

de "recurso" que a lóqica da dinâmica popular impu
nha. Í!4as acalentavam â esperanca que a sorte havia de
rnudar. Então, Ínelhores dias vlriam.

vão tentâr quebrar o isolamento que â sua identl
ílcaÇão com o fascismo as tinha votado no pós 25 de
Abri .

rr.

Erguendo e agitando a bandeira da propriedade ten
tam chamar a si largas camadas de peqlenos e médi is
propretários diÍundindo os exemplos das "selva
jariâí' das oc!pações e o espectro do "proprietário
expropriado".
Jogando nos erros secundários que os houve do
movimento de ocupações e era de estranhar qu€
não os houvesse tendo ern conta o espontaneismo do
movimento , tenta assim um meio entre
our'or - dp
b^e dp "po'o par. n-"ld.o"r d sud
futuro próximo
fincar o pé e desencadear a ofensiva.
E neste contexto que devemos entender o SAAL: na
dinámica objectiva da uta de classes pos é esta
compreensão que nos preocupa agora e não, se bem

q-P tprl_" suo 1lpot'dn,io, os rp.d.tsmos e d)
"
intencões de quem nele esteve bem envolvido , o
SAAL nasce como Lrm pãsso para conter o rnovi.
Ínento das ocupacões.

O

congelamento das re|das "prejudicoLr" direc
Ldrrênlê rFr hur.o\ e t1te.n-edid.to\. I como noo oo.
drd oei\d' de (er 'bênp'icid\o ' os rorooo.e§. So q-ê
rnantendo se ntactas as leis gerais da economia do
lucro ao contrário dos que afirmavam já estarmos
em p ena sociedade sociallsta desencâdeiam.se mecanismos própros que vão no sentido de reduzir a
oÍerta, ao verem os precos e os lucros baixêrem, A
dâoe dp LU.st.-cão dt.oíio sp eÍr n o.irento
"(lit
dcele'ddo, Íru o n;o só do. mecdntsn o\ econorricos
como da accão conscienternente sabotadora das for
Ças do capital naciona e internacional.

Como se poderia ter evitado que íossem de Í.rcto.
reduz das as rendas, por decisão pop!lar? Havia que
esperar por melhores dias e até lá, havia que Íazer
tudo para que a lei ficasse no pâpe,
I\las osso mais duro de roer

Íoi sem sombra de dúvida
o movimento de ocupações. É ele que nos fornece
urr. mêdida segurd dã ro c- imensà do rroviPlenLo
popular de massâs e da amplitude do Tecuo a que
foram íorçadas as forÇas do capital. Estas vão ser
obrigadas a combâter no ponto mâis recuado do seu
p.oq,êmd: d dêfecd d" prooriedddê pírvodd. I d, qup
as Íorcas do grênde cepitâl aliadas âos imperialistas

E certo - sabernos bem isso que a criacão do SAAL
prejudicou proprietários de terrenos urbanos e o ca
pital monopolistê que paciente e cuidadosâmente
o qoni/avo o-1 êsía o otp o, 1urc. v 5Ld. d sêg.êgdc;o
espacial d; cidade. l\4as que medida me hor parâ a
atLrra-contra as ocupaÇões/que a limitação e o
enquadramento dessas ocupaÇões? E construir "bair
ros sociâis" sempre tem as vantagens de evitar o
embate "frontal com as inslitulÇões".

O resultado pode ser "positlvo": não só se sossegam
os popu a.õês co-n Ln_d n''rdgenr a I o5a q-e \p irá
construir

-,

como as contêm nos seus locais. Ouem

lucra,com isso é a "ordem": o centro da cidade
bu.qJê5d 'o; sdl,,o do âssa'ro e os populo.õês espe dm
pacienternente o lonqo circuito do "papel selado". É
o povo quem diz: "enquanto o pau vai e vern, fo garn
.. ,o,tdí'. A ,"bedorid p popu dr rrd\ náo e o polo
que dela tirâ proveito, ...
Apesar do SAAL ter sido "enquadrêdo" pelos movimentos de moradores acabândo por lhe ser dado outros
JbjecLivos e
he o d co-Le,'\ro pouco n odi
"npli".do
ric" o sp.r cdr"cteí.
O ".ne ;to . se d(sim poderno.
dizer do SAAL cabe fundamentalmente ao movi
nenlo oopul"Í que, com rod"s ds dêÍ'.iênc;ds p erro5,
soube transformá lo em seu proveito. É isto que justi
Íica a "rctva" com que, depols do 25 de Novembro, o
liquidam.

AS SOLUCOES DE TRANSTÇÃO
Mas outras "soluções" foram tentadas.

Os coÍúrôtos de desenwlvimemo Íacilitam a rotacâo
do caprlal através da garanlia de compra pelo Fstado,
de Íacílidades de crailo e liscãis- Além disso aca
bavam por qarantir âmais valia salisfatória e evitavam
a perca de terrenos adquiridos a pÍec.o êspêculativoTinham contudo um senão: limitavam um poum os
lucros da iniciátiva privada-

As cooperativas e contra os seus pÍópÍio6 objecti
vo6 foíâm "olhadas com vaotagem" em relaÇa-o ao
programa SAAL, pols pâra elas â obtencão de terrenos não é ÍÍuto de umâ ocupacão ou de exislência de
um ttáiÍío de lata, mas de umâ negociacão com âs
câmâras; os emprestimos nunca Íoram regulados e não
existe esrrutura técnica de apoio. O resultado está à
vistâ: as cooperativas de hâbitacão emaÍanham se na
teiâ da burocracl-a-

A

iniciatitra diÍecta do Estado conÍróita passo de
carâcol, Íogos cuio regime de fixaÉo de rendas não é
susceptível de interessar as camâdas mais necessitadâs.
Além disso a localizaÇão dos Íogos consrruidos enqua

drase na lógica do 24 de Abril: os ârrdores

das

grandes cidades que ficam assim "valorizados" e Íavo,
recem a Íuturâ e lucrativa inicaativa do investidor.
Mâs um ob,eclivo,cada ve? mâis nÍtido,paiÍava no aí:
"recompor a tala dê lucro e o âparelho de Estâdo". i

o 25 de Novembro.

É lançada uma campanha selectiva contra os clándestinos - selecliva porque ó dirigida contra os clandês
linos indeÍesos -, siluados denlÍo das áÍeas paÍa
oíde é "convenientd' esteÍder a renda Íundiária
urbana. Pretendê se deste modo terrenos "livreí' para
novas operações esp€culativas e ú se legitimam os
clandestinos das áreas em que são ine\ritávers

E como "graÍde objectivo", vão comêçar as desc
c:rrpaqões

São estes os programas

"realiías", "pragmáticls", do

"nosso" câpitalismo.
A EXPERIÊNCIA DO 25 DE ABR!L
No seu movrmento espontâneo as organizações popu.
lares rêali?aíam avanços no processo de consciencia.
lizaÉo das massas dos bairros pobres.
Conduziram movimentos de ocupações que âtacaram
a Íundo nos interesses da propriedade privada desper
tando de um modo prático e vivido no dia adia
das gentelo repúdio pela exploraÉo cápitâlista. Com
preendêu se melhor a dimensão real da especulaÉo
sobre o solo urbâno e o seu verdadeiro significâdo
como propriedade da burguesÉ.

Viuse como se podem adormecer âs iustas expectativas com burocrâciâs e promessas. Vau-se claramenre
a imponância das questões política e sociat e compreendeu se que sem direcção firme e consequente
que aponte o camrnho, tudo pode ruir como um
castelo de cartas.

ENTAA

EN4

CENA O "REALISMO"

Tendo alcanÇado com o 25 de Novembro os

seus

obiectivos a grande burguesia vai âgora ldrrudr os seus
"verdadeiros" prográmas. Mas para isso há que ir
liquidando as conquistas de Abril e substituilas pelo
" edlrsmo" das de Novenbro.
Enquanto êquilo que o movimento popular Íez do
SAAt é "lvo de ãlàqJes êxr ndo dos servrcos cên
trais e integracão das equipes nas câmaras enqLtanto
se preparam leis de liberalização dâs rendas, o "autor"
desta política, E. Pereira, lanca o "inovádor" pro
grama CAR: casâs pré fabricadâs, sem um minimo de
condições aceitáveis, mais caras que as casas SAAL e
até que casas de "mercado livre". Bejeitadas por toda
a parte por populacões e câmaras,são construídas ao
desbarato, fruto das altruistas intencões das empresas
nacionais e estrangeiras.

Viu se a importáncia das questões técnicas mas igual
mente se viu que as questôes decisivas não são técni
cds. Compreêndeu-\ê que é possível, talver (om mais
frequência do que se supunha, encontrar no técnico
um aliado. E este, no contacto estreito com o "habitante", procLrrdu dar nova dimensão ao "pro,ectar",
apercebêndo-sê então do real sentido dum Ensino
obsoleto e elitista.

Í\4"s lu,1dêrnentâlmente vislumbrou.§p como i'á sêr
possíve resoiver a questão da habitaÉo... Este afinal
o sentido do próprio 25 de Abril: experiência de luta,
consciência mals proíundâ, amadurecimento parã um
Abrila sério.

O COOPERATIVISMO
EM PORTUGAL: (I)

O PERIODO ANTERIOR
A 25 DE ABRIL DE 1974
Lu

I
I

ís Ferreira Calado

1.O cooperâtivismo comecol por ser Íundamen
lalmente um Íenómeno euÍopeu, cujá oriqem remonta
a Íinais do século XVlll e princípios do século XlX.
As primeiras cooperativas, nâscidas no enqua
dramento sócio económico deíinido pela Revolução
lndustrial e pelo liberalismo económico, condensavam
as esperanças de todos aqueles que, duma Íorma ou
doulra, combatiam as mnsequências do período de
consolidâção do capitaÍismo euÍopeu, enquanro modo
de pÍodução domindnte. nomeaddmente a miséria, o
desemprego, a exploraçâo do homem, do trabalho
Íeminino e de menores, a desumanização, etc_
Porque â base sociâl era idêntaca e os objectivos
aparenlemente iguars, o movimenlo cooperativistd e o
movimento sociàlista eu.opeu conÍundiam se numa
or;entação política que se saldaría no erro histórico
quê consistiu no empoldmento dd Íorma cooperâtiva
como um íim-emsi, ou seja, pelo prosseguimento
duma estratégia de cariz alternativistê que se traduziu
na desmobilizacão de certas camadas sociais ao evitar
que estas equacionassem devidamente o problema da
"nalureza do poder". o qLre, em últimá instáncia,
Íuncionou como âmortecedor da lula de classes.
Estamos em crer que o coopêrat;vismo assim enten
dido rc5gtl6g mdts de um erro dás Íorcas sociâis
'nteressadas

na a teracão do strtêmà que dp uma esr'à
tégia maquiavélica da burguesia detentora do poder.

A conÍusão entre socÍalismo e cooperativismo dürou
a1é 1910, ano da rupiurâ inevitável entre o movi,
mento socialista liderâdo pelo proletariado europeu e

o movimento cooperativista, então liderado por

uma

camada da burguesia liberal cujo estandarte fora re
buscado poÍ entre os destroÇos da RevoluÇão Frân
cesa - "1íberdade", "igualdade" e "fraternidadê", oLr
doutra forma, reformismo, humanismo e coopera

tivismo -, e cuja base social de apoio assentâvâ no
câmpesinato e na superestruturâ social criada pelo
capitalismo e que poderá ser chamada de "con
sumismo", que constituiu (e constítui) autêntico su
porte de determinados modelos coopeÍativi5tês

A evolução do cooperativísmo europeu teve forte
influência no processo cooperativista português, in
fiuência que veio gradualmente a decrescer à medida
quê Po.tugal se id dÍdstando d" evolucão europeiâ.
Factos como a rupturâ de 1910 e como a implantacão
do regime Íascista Íoram decisivos para tal aÍas
2.

Em Por tugdl, âs primeirds mdniÍestdcôes coope
rativistas datam dê meados do séculoXlX e a elas
andou frequentemente associada a ideiô de um "hu
manismo anti-capitalista"_ lntroduzidas no oosso pâh
pela mão dos sindicalistas e socialistas, desempe
nhâram um papel relativamente imporlante, pelo
mênos enquan'io projecto social de alternativa, che
gando a realÍzârse êm 1909 um Congresso Nacionâl
de Sindicatos e Cooperativas.
O desenvolvimento do cooperativismo em Portugál
processou sê necessariamentê enquadrado e deter

minado pelo desenvolvimcnto da Íormacão social por'
luguesa, Íacto que nos permite observar determinadas
Íases de evoluÇão, passíveis duma caracterizaÇão
própriâ. Duma formá qeral, a tendência hislórica do
cooperativismo português foi, até ao 25 de Abril, â
consolidação da Íorma cooperativa na periferia da
esfera de produção agrico a e na esÍera do consumo.

1" fase vai desde as primeiras manifeíaÇões
cooperativistâs até à la Repúblicâ
Nesta prirreira fase, o movimento cooperativista

foi

condicionado

por dois

factores deter

o

humanismo (encarado como espécie de
ideologia burguesa), fortemente marcado peos
restos históricos da Bevolucão Francesa, "liber
dade", "igualdade" e "Íraternidade", viria a determinar o movimento mutualista e o coope

a)

rativismo de consumo;

b) o sociêlismo

(encarado como espécie de doutrina social), eivâdo de Íâctores de conteslacão
pelo reg:me captal,5ta, rêcheddo de nj.rstiças,

rrisé'ia e

des;gLraldades,

v'ria a deterrr'ndr

ds

poucas experiências de cooperativas de pro
dução, especialmentê no ámbito do artesanato.
Cedo viria a tTansparecer a predomináncia do
Íactor hunranista err relacão ao Íaclor doutri
nário sociâlista. Principalmente pelas diferentes
formas e conteúdos desses dois Íactores, a Íormação social portuguesa, caracterizada então por
aLravessaÍ urn período de t'dnsicão não só d
nível institucional mas também e sobretudo a
nivel dê êstrutura produtiva, absorveu de modo
diferente a ideologia humanista (reâdaptando.a e
reproduzindo-a) e a doutrina socialista (decantando a a;ndd mdis de certos elernentos impoÍ
tados). Compreender se-á melhor esta fase do
cooperativisrno português se procurarmos â sua,
inserçâo no processo europeu, sabendo nós que,
nesta altura, o vínculo ideológico europeu ainda
era suÍicientemente Íorte.

A

Europa do século XIX (Íinêis) foi palco de
viva e acesa discussão em torno do problema do
ideal cooperativista: cooperativismo como socidlisrno, cooperativismo como terceira via (nem
capitalismo nem socialismo) ou cooperativismo e
socialismo. A con{usâo entre cooperativismo e
socialismo, â que já tivemos oportunidade de nos
reíerir, íoi equacionada em 1910 aquando da
22

realizaÇão do Conor'-sso da A ianca Cooperâti
va lnternâcional (ACl) em Hâmburgo e da lnter
nacional Operária eÍn Copenhaque. A partir de
então, o cooperativismo passou ã ser visto como
urna 'órmurd evolucion std que se oddptd.'o grd.
duãlnente às .e9,as do liberalis..ro ecor órrico.

passou a afastãrse dê out.as fo'nas o'gari
zativas dos trabalhadores, nomeadamente dos
sindicatos, passou ê relegar para segundo plano
as cooperêtivas operárias de producão, privile
giando as cooperativas de consLrrnidores e oLrtras
qLre viriam a constituir autênticos suportes dâs
políticas sociais preconizadas pelos governos
europeus dos países capitalistás, na tertêtiva de
atenuar as contradicões do sistema.

\o

cdso poÍtuqué\, o resul àdo dêslê'ê1ómeno
veio o ras:di. ro ÍrdL")so dds poucês e^periénci"s
de cooperativas operárias de producâo e no re

forco do "mutua ismo" e do "consumismo",
pilares do movimento cooperativista portuquês
até 1926.

2a fase- inicia-se com o período pós{uerra

(1918) e vai até à implantação do re-

gime íascista

Os probiemas económico-sociáis do pós guerra,
sentidos Íundamentalmente ao nível do abastecimento e da alimentaçâo, determinaram o reíorco da tendência periférica do nosso coopera
tivismo. A preocLrpação no campo agrícoia deu
origem ao aparecirnenlo dês caixas de crédito
agrÍcola mútuo, e a preocupaçâo no âmbito dos
circuitos deu origem à promogão dâ forma
cgoperativista de consumidores,

Este curto período que rnedeia entre 1918 e
1926 é assim caracterizado pelo reíorço da ten
déncia periÍerica do coope.àlivismo po luqués e
pela de{initiva implantação dos pilares "mutua
lismo" e, 'lconsu mismo". O interesse de refe
renciar eÍQ fase dê evolução do cooperativismo
português reside em realçar o aproveitamento
politico-económico, feito pela ideologia coope
rativista latente, das condiÇões criadas pelo pe'
ríodo pós-guerra, no sentido dâ consolidaÇão e
reÍorço na prática da directriz tracada para o
cooperativismo portLrguês - localizá-lo na pe.iÍeriâ da esÍera da produção e na esÍera do con-

3a

fase

inicia.se com o regime Íascista e vai até

ao 25 de

^bril
Com d i-npla'riê.âo do reg'me Íd:csta, dcen
tuou se o reÍorço da tendência periférica do
cooperativismo português, agora centralizado,
por conveniência do regime, nas chamadas
cooperativâs âqrícolas: abastêcimento, transfor
rnaÇâo, comercialização, servicos, etc. O "mutua
lismo" e o "consumismo" viriam a sofrer Íortes
abalos, não sLrficienternente claros e obiectivos,
oo pdrte do .egime vigenle qLe he5itdvo cons
tantemente entre a toleráncia e â hostilidade a
estas Íormas cooperativas, em especíêl quando a
coberto delas se desenvolvia um trabalho antifascista, corno foi o caso de alguÍtas cooperativâs de consumidores e de algumas coopera
tivás culturais.

Fo.ipmente compromeridac com o regme, ds
cooperdt,vas dgr,colas viridm d assumtr o prin
cipal papel no movimento cooperâtivo por,
tuguês.
3- A escassez de estatísticas referentes a cooperativas
anteriores a 1974 não permite uma certeza quanto
do5 números divulgados qL,er oticiâlmeate quer p"rti.
cularmente por certos estudiosos da matéria. Com
base num trabalho de Alves Nabinho, publicado em
1968 na "lnformaÇão Social", com base nos dados

oÍiciais do lNE, "Estatísticas das

Socieda-

des-1973". e á partir de uma recolha de infor,
maÇões dispersas, concluimos que, à data de 31 de
Dezembro de 1973, existiam cerca de 883 sociedades
cooperativas assim aqrupâdas:
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Como se depreende, os três pilares Íundamentais do
cooperativismo eram, até áo 25 de Abril, a agricultura
(periferia), o consumo e o crédho.

a)

As Coopêrativas Agrícolas

A evolucão do capitalismo português durante o re
gime fascista apresentava, entre outras carâcterísticas,
uma crescente subordinação do capital aqrário io
câpital financeiro, reÍlexo últlmo do conÍlito de inte
resses entre duas fracÇões dâ búrguesia nacionêl, uma
ern decadência e outra êm Írancâ ascensão. A ordem
natural do desenvolvimenlo capitalista atirava a classe
detentora do capital agrário para posicôes de deÍesa,
na vâ tentativa da salvaguarda dos seus intêressês,
teído pera esse eÍeito âproveitado e muitas vezes
mesmo Íonentado d cÍiaÇâo de coopeíativas. E por
demais conhecido o contexlo envolvenle deslas e c
pêpel que âcabaram por desempenhar ao servico do
regime. A imposição de preços de venda, a garantia de
escodmento, o aproveitamento da cooperac;o nô se.r
tido dô redirôão de custos de exploraÇão, etc., eram
alguns dos píincipais objêctivos das cooperativas ag'i
colds qúe, por isso mesmo, se êslabêlêcerám rà pêr:
fêria dâ esfera de produção: abastecimento, comercializaÇão, transformâcão, etc.
No final de 1973 existiarn no Continente e llhas 41S
cooperativas agrícolas, das quais 119 eram adegas
cooperâtivas/ 107 eram leiteiras (40 no Continente€

67 nas llhas). 70 eram do tipo mislo, 63 eram de
olivicultores, 33 de máquinas, 22 de ovinos, etc. O
processo de desenvolvimento do âssociativisÍno agrí
cola, traduzido nâ cíiação de novas @operativa' não
foi de modo algum naturalmente linear. lndependentemente da base social que o constituia, ele obê
deceu aos interesses do regime vigente que empolou o
coopeÍativismo agrícola, moldando.o às suas necessi
dades, decantando a verdadeira raiz europeia do íenómeno, dominando o através de forças de pressão
locais manipuladas por caciques. e utilizando-o como
ÍorÇa social passiva, cristalizadora dufiÉ base social de
apoio que o regime carecia e que não encontrava nem
no proletaÍiado, nem nos assalariados rurais nem em
certas camadas da burguesia. Vimos iá que o cooperativismo agrícola em Portugal aparêceu sobretudo na
3ã fase do pÍocesso d. desenvolvimento, ou seja, a
partir da implantaçâo do regime fascista. Constitui,
sem dúvida, a materialização da contradição inerente
à Íormacão social portuguesâ assente simultanea
menle no poder político ligado aos detentores do
capital agrário e no poder económico nitidamente nas
mãos dos detentores do capital financeiro.
A título de

interesse e sem quâlquer aprofundamento
analítico passamos a resumir as principais etapas do
desenvolvimento do cooperâtivismo agrícola portu.

(69? das existentes em 1973, datam a sua constitui
Ção deste período), arrancaÍam em Íorca as cooperalr
vas mislas e continuou a expansão das cooperativas de

olivicultores;
4. o período entre 1967 e o 25 de Abril é caracteriza
do fundamentalmenle pela recessão veriÍicada na ex
pansão do cooperativismo agrícola, com excepção dos
caso6 das cooperativas mistas e das cooperativas de
máquinas. Dalam deste período ds poucãs coop€ralr
No Íinal de 1973, aproximadamenre 13,6?, isto é, 57
cooperativas estavam inactavas. sendo contudo de
ÍealcâÍ as percentagens de cooperatrvas inâclivas atin
gidas pelos ramos de ovinos (68,2í) e leiteiro
(27,59). Aparentemenre vaÍiddo, o cooperattvtsmo
agrícola anterior ao 25 de Abril cingia-se Íundamentalmente a quatro tipos: leiteiras, vinÍcolas, olivicolas
e mistas, cujâ percenlagem atingia 74'. do totál- O
peso económrco do sector àgricolâ cooperalrvo era
modesto, embora relativamente importânte no que
concerne ao râmo leiteiro (26', do produto leireiro
nãcionâl bruto), ao ramo vinícola (18'. do produto
vinícolâ nacional bruto) e ao ramo olivÍcola (5,. do
produto olivÍcola nacional brutol. Como nota Íinal,
reqislsse que as 419 cooperativas associavam "formalmenle" 130 000 âgíicultores.

guês:

l. "re ao Íindl dd Il Grdnde Gue,,o, o movimento
:-ooperativo agrícola resumia se praticamente ao ramo
e:le:Ío, espêcialmente nas llhds. Estd d rdzào que nos
oêrmite consrdeÍdr o Ídmo agricora lerte'ro como o

b}

primeiro do cooperativismo agrícola português. Em
1946, cerca de 80: da totâlidade deste último, eÍam
cooperativas leiteiras, das quais 20i. se locâlizavam no
Continente e 80li nas llhas;

2.

a década que medeia enrre 1947 e 1956 é caracterizada por forte impulso no associativasmo agÍícola;
apareceram as primeiras adegas cooperativas, consoli
dou se o movimento associativo leiteiro (cerca de 58,
das cooperativas leiteiras existentes em 1973 datam ã
sua constituição deste período), aparecerâm em forca
cooperativas de olivicultores (70i; dâs existentes em
1973 datam a suá constituição deste período), e apa
recem as primeiras cooperativas de ovinos (dâs 22

e\istenrês

err

deste período);

3.

1973, 21 datam à suà constttuicão

a décâdâ entre 1957

e 1966 consritui o prolonga
do môvimenlo àssociattvo dnte.
riormente veriÍicado no pánorama âgrícola nacional;
consolrdou.,e o mov men", dd5 ddegds cooperd(ivds
n_en1o dpsacele,ddo

,

AS COOPERATTVAS DE COTJSUI\,' IDO BES

lmpropriamente designadas por "cooperativas de con
sumo", esta formâ de cooperativâ lem largas tradicões
no cooperátivismo português, Nâscidas geralmente na
base de amplos leques sociais (pequena e média bur
guesia, campesinôto e operariado), acâbam por se
polarizar em torno de empresas (cinluras industriais)
ou em torno de aqlomerados habitâcionais. Ouer se.
iàm coopeÍativas de êmpresd quer sejdm cooperaLivas
de bairro ou de outra origem, a razão última da sua
cÍiàcão Íeside qudse sempre na luld peld manutenção
do poder de compra face à crescente âltâ de cuslo de
vida, tendo por base a apropr,ação colectiva pelos
consumidores de certas margens de comercialização.
Nasc,dâs neste contexto, as cooperativas de consumidores propiciaram a utilização de âlgumas como cen
tros de resistência ao regime ogressor, através de um
trabalho político de agirâcão e conscienciâlizâcão de
massas, Ídclo que levou o regrme Íascista a assumrr, na
generalidade, uma hesitação constante entre a tolerância benevolente e a hostilidade repressora, e em certos
câsos, a assumir uma posiçãc declâradamente hostil,

Este passado do cooperativisr.o de consumo portu-

guês põe necessarian:cnte em causa ê "regra", a que
muitos teirram chamar princÍpro, da cooperativa dâ
neutralidade pol ítica.

As prirneiras cooperativas de consumidores datam do
ílnal do século XIX e, tal como virnos, durânte ês
primeiras fases do cooperativismo portugLrês consti
tuiram um dos seus pilares Íundámentais. Fol na
década de 60 que se verificou o forte crescimento do
cooperativismo "consumistâ" (25'l das cooperativês
deq,e Lipo exisrerte. ".n 1973 ddLom d sud or qem nd
década de 60), havendo a registar que 50;, do total
em 1973 tinha menos de 25 anos de idade.
Os amplos leques sociais quê constituiêm a base das
cooperativas de consumidores mobilizavarn.se eÍn tor
no de empresas (44'.), de moradores (36'r), de orga.
n smos públicos (14',) e de orqanisrnos ml itares (4".).
Não surpreende pois que cerca de 55'r, se localizasserÍr
no. distr'ros dê Lisbo" e Po,Lo e qLe e\istiq§pr' zonds
do irtê.ior (em coopp'drivds dpsre tipo. precisanpntp
zonas onde se fâziâm sentir com maior acuidade problemas de abastecimento,

Na\ àprox Íddame,lre 177 Looperdlivds. ê\i§lidm em
1973 cerca de 1137 000 associados numa média de
771 associados por cooperativa. Se considerârmos
que, em rnédia, estas cooperativas venderaÍn (valorês
relâtivos a 1974) cerca de 5937 contos, temos de
admitir que cada sócio gastou em rnédia mensâl âpro.
\irnaddmenrê 760$00. vdlo' qLre dssumê proporcões
mais desanimadoras se pensarmos que á cada sócio
corresponde na generalidâde um âgregado fâmiliar (3
a 4 pessoas)- Estes 760$00 mensâas iam, em cerca de
55"., para géneros alimentícios, 4'i, para produtos de
limpeza e 39; pâra equipamento doméstico.
c, AS CAIXAS DE CRTDITO AGRICOI A I\,4ÚTUO

Em 1973 existiam em Portugal 140 caixas de crédito
agrícola com um total de 56 963 sócios, o que repre
senta uma média de 407 sócios por caixâ.
Mâis de 57i; da totalidade das caixas de crédito datam
a sua criação do período anterior a 1930. De década
para década, verificâ se que o número de câixas
c.iddas, bem como á média de socios por carxd,
decÍesce, veriÍacando-se que ná década de 60 apenas
surgiram quatro iniciativâs mobilizando apenâs 633
sócios.

Se juntarmos a este quadro â ânálise da posicão
Íinánceira das 140 câixas de crédito, somos levados â

concluir que efectivamente este tipo de cooperacão
não rpsu{tou, dcdbando, salvo rard§ excepcões, po'
dependerem dos empréstimos dâ Câixa Geral de De
pósitos. Ou seia, esta Íigura associativa não tem vindo
d despmpenhaí cabdl,Írente a funcão que es(aÍia rd
suâ origem, isto é, a mobilização e canalizâcão de
pequenas poupanças agrícolas,

4. Ouâis as principais conclusões a tirar do período
cooperativista anlerior âo 25 de Abril?
Í. O cooperdtivismo português íor, na sua origerr, o
reflexo da importação do cooperatívismo europeu dos
séculos XVlll e XlX. Não Íesultou dum exame apro
fundado da realidade ponuguesa nem constituiu, à
partida, umâ solúção viável para as contradicões exi§
lentes na formacão social portuguesa do início do
século

XlX.

2, O cooperativismo em .Portugal comecou por

ser

obra de ÍoÍças sociais de esquerda (a esquerdâ histori
camente possível). Ao ser implantado de cima para
baixo acabou por se transformar numa ideologia com
a qual pretendiam, os seus deíensores, trans{ormar
(amenizar) a sociedâde. Mais não foi que um certo
tipo de moral burguesa, que determinada faceta dâ
economiâ da burquesia liberal, isto é, a "economia
hurnanista",
3. Desta forma, o cooperativismo em Portugal fol
desde o seu início encarado como um tipo de morâi
(a ética cooperativista) e não como uma dâs possíveis
formas de exercício da democracia económica. A
pureza, d rngPnurd"de, o dedlisrno, d incorrpreens;o
histórica e a utopia dos pioneiros cooperativistas por
tugueses permitiu que o movimento, que eles idealiza
ram Localizar no ideológico, Íosse minado e subverti
do p€los interesses económicos e fosse utilizado poli
Iicâmente pêlas Íorças conservadoras.

4. O cooperátivismo português, tal como

aconteceu

com outras estruturas aceites e Íomentâdas pela or
dem estabelecida, permitiu o desenvolvamento de cêr
tâs actividâdes prog.essistas, que mais não constltuiu
que o aproveitamento hábil de uma das contradicões
do sistemâ.
5. O sâldo cooperativo que trânsitou para o perôdo
posterior ao 25 de Abril pode considerar-se Íranca
mente positivo. Apesar da relativa desconÍiánça que
cobre diversás. forÇas sociaís âgrícolas do Norte e
Centro (facloi negativo), o cooperativismo ânterior a
I974 consliruiu, po, assrm d;2e.. d "1egacão euro.
peia". Esta constatâção prática permite que, hoje, o
novo Íenómeno cooperativo português seja edi{icado
de bâixo pdÍa .rma, com àlguns erros a mistu.d, mrs
sem influêncías ideologizantes importadas, sendo o
resultado da capacidade inovadora e mobilizadora do
povo português.
25

Tudo isto levou a que a gente do teatro se encontrasse
dêsarmada. lúâis que desêrmadê, âchava-se perante
uÍnê nova r€âlidade que a empurrava para a militânciâ
politrca imediatâ e u rgeIt:-Contradicão natural da l,-ta de classes, Boa contra
dicão, digâ se de nassagen. JLrlgo, igualmente, que Íoi
relativâmen,.e bem, êso1vida.
Alguns dârios: subiu err flecha a luta contra o teatro
comerclal; criou se o chamado sector do "teatro independentc", iniciou-sê a actividade teatral itinerante;
apareceram os textos d() "maldito" Brecht; surgiu o
teatro pâra crianças, Íinalmente encarado de uma
Íorma adulta e responsável; e até houve, embora de
u'nd íornd linriÍàOd e .n"is ..í,n,c td oô reotro
amador, o aparecimento do teatro de agitação e propaganda.

:

Estes, os bons frutos, dos anos quentes da nossa
esperanca.

Erros, âsneiras, íâlhancos, carênciâs, oportunismosT

Aos milhares, evidentemente. Valha a verdâde, mais
aos que Íoram praticados pelos
responsáveis polilicos.

ou menos idênticos

DE CORPO INTEIBO
Heldcr Costa

O 25 de Abril, essa mare,.,ilhosâ surpresa incompleta,
revolveu o nosso pequeno mundo teatral.

Sênlindo se atraído e Íascinado pelas imagens con.
cretás e violentas que testemunhavam o avanÇo de um
povo nâ ediÍicação do seu destino, a no§sa gente de

teatro quis também intervir, participar, "êstar

na

uta",
ÍVIas,

rnuito pouco

E hoje? Estará tudo lerminadoT Ter se ia pcrdido o
Íogo e a alma que ncs Íez lutâr para que o teatro Íosse
considerâdo um el.mento iÍtr,portante na cultura e na
vida do povo que qLreremos aiudar a criar, e do pais
que queremos êjudar a conquistar?
Que a caminhada é mais djÍícil, é verdede (até porque
o bife é câda vez mais câro).
l\,4as

reôaremos, corr atencão, r]o elevado nivel artis-

tico que comeca a surgir na actividade teatral,
se

tinha para dar.

Ditaduras violentas como a Salazaristâ lúarcelista,
existem para evitar o diálogo, a comunicacão, a iníormacão, o esclarecimento.
O teatro soÍreu na carne

nos

novos actores, encenadores, dramaturgos e técnicos,
no extrâordinário desenvolvimento do teatro arnador,
no espantoso testemunho público de vitalidade que
\igaiíicou o Dia lllundrâ, do Ied( o. e ê1ido con.
cluiremos que á iossa crise não é tâo grande ccmo
poderá parecer à Drimeira vista.

essa repressão, A sua auto.
'defesa conslstiu nâ sobrevivência relativam-ênte digna

A verdade diÍícil, mâs necessária, ó que se estão hoje a
criar as raízes, os apoios e as armas que irão concluzir
a uma novê data libertadora para o nosso povo.

temente elitistas para nunca signiíicarem a pedrada no

Dessa vez,

de um antifascismo vago, e no cultivàr de alqumas
experiências Íormalmente evoluídas, mas suficien

inteiro.

o teatro já

estãrá presente. E de corpo

AS VIAS E AS FORMAS
DE DESENVOLVIMENTO

DO TEATRO OPERARIO
NOS PAISES
CAPITALISTAS
BesoluÇão tomada r,- I ConÍerênciê da Associacão
Cperária lnternacional, 25 a 30 de Jr,nhc Ce 193C en)

INIBODUÇAO

l- A

primeira Coníerência da União lnternacional
dos Teatros Operáríos (l) Íez-se durante um período

em que a crise na indústria e na agricultura de todos
os países capitalistas se agravou, em que uma oÍensiva
da burguesiâ, ligada a essa crise, aumentou de forca;
um perÍodo em que o desemprego aumentou e o
movimento revolucionário avancou nos paises capltalistas, nas colónías e semi-colónias.

A decadência do mundo capitalista e â crise mundial
contrastam cada vez mais agudamente com a cônstru
ção sociâlistâ, que se rea iza a ritmo acelerâdo no país
da ditadura proletária, a União Soviéticê. Só o íacto
de o estado revolucionário existir, provoca um eÍeito
revolucionário no movimento operário de todos os
países. Esta é. a causa das fortes lentativas que a
burguesia, apojada no social-fascismo, Íaz pata rcalizar um ataque armâdo à lJnião Soviética com o Íim
de destruir o país da primeira ditadurâ proletária em
que o socialismo se constrói com tanto sucesso.

nracnn,rhr P rtqlo

2. A crise económica mundial e as racionalizacões
capitalistas tiveram como consequências um enorme
aumento do desemprego e um aqrêvamento das condi.
Ções dê vida da classe operi:ria em todo o Ínundo.

a

contra-oÍensiva do proletariado
os trabâ
lhadores passam de afrontamentos económicos de menor importânciâ a batalhas maíores, que adquirem,
cada vez mais claramente, um carácter político. As
utas económicas da classe operária evoluem inevita
velmente para lutas poÍíticas. Êste processo de politi
zacão observa-se, não só no que diz respeito às lutas
económicas, mas também em lodos os outros capítu
los na frente do movimento operário revolucionárÍo.
Também a Írente de batalha culturâl da classe operá
ria se transÍormâ, nas circunslâncias actuais, numa
Írente política que coloca todâs as organizações de
cultura e {ormaÇão revolucionárias perante uma série
de tarefas grandes e urgentesSimu ltaneamente,

cresce, uma onda revolucionária se levanta.

sas para a luta ccntra o capital, Íortalecer a sua
combatividade, endurecer a sua vontade de lutar e
vencer. O teâtro operário dê agitacão propaganda de
ve mdrchar ,ddo à 'àdo com lodà5 ds o g.'lil",ôê5
revolucionárias dâ classe operária, apoiá las na luta,
populdrrTdr P e,(pl'car por lodo5 os -nP:o' "' 5ua\
palavrâs de ordem para a luta e difundlr o desenvolvi_
mento da construÇão socialista na União Soviétlcê.
4 po'c;o
Alêm d sso, e prec so lrlld' pdr"
"ltrãpà\§"
de rão ur, de cldsses quê drndd ev slê n.' orgd'ri/d
cões do teatro operárlo de vários paises para fazer
delas um verdadeiro teatro de agitáÇão e propagânda
que sirva os interesses da luta de classes do pro êtaria
do.

AS TARE FAS DO TEATRO

PEBSPECTIVAS DO IÚOVIMENIO
DO TEATRO OPE RÁB IO

3. Com a elevacão da consciência de classe do prole
t"riado o dJne'llo da§ lutaq econón'c':s. c tsro
também o número e signiíicado dâs organizacões c!L
rurdis ooe.;.ids, .61.s ss qu"i. td.noen' d( o'goa /d'
côes do 1êa--o. O ie"lro, corno nF;o dê oqldr;o
.p 6paqanda e .orro Jn rnplo pd'd pduí d' " c d§sê
.j"re se, u.." ârma elêcrivd -à' mào( do prolPlàr ddo
qLre luta para derrubar o câpltalismo Por estâ ínesma
razão, âs organizacões de operários dedicâm ao teatro
opêrário cada vez mais atencão e participam cada vez
mais no seu alargamento,

4. Em rnu'tos

pdises capitalislds as o ga_rz"r õê5 ope
rárias de teatro atravessaram, durãnte a sua existência,
várias etapas de desenvolvimento. Ouando eram dirlgi
dâs pela sociâl democracia e estâvarr sob a inÍLuéncia
dpst", "ràs àbst'rhdm.se dd "pori-icê" e v:sdvdr ape'

nas distrair. Depois da guerra e da revolução que
d,vrdrrdm o mundo em doi\ cãmpos r1:1]'gos. pós se
no entanto ao teatro operário lustamente esta ques
tãor a qual dos campos devia ele pertencer? lsto
trouxe uma divisão, também nas fileiras do movlmen
to opêrário: parte das organizacões permaneceram
com os social-Íascistas do outro lado da barricada,
mas outras puseram se ao lado do proletariado revolu
cionário e tornaram se o seu agitador e propagandlsta
artístico. Í\,4as êste processo de divisão ainda não está
terminado ern todos os pa Íses.

5, Na sua actual etapa de desenvolvimento, o teatro

revolucionário deve estar orientado para a agitacão e
propaganda. Ele deve ser um porta voz do proletâriad orqan;/d' os rrâc
do .evolucionar'o e- l.rto,

"judã

DE AGITAÇÃO E

P

ROPAGANDA

6,

Na situacão concretâ actual nos países capitalistas,
os grupos de agitação.propaganda são a forma melhor
e Ívldi5 e,ectiva do lpàl o operdr o râvol-ciol; io.

E dão

a

argas camadas de trabalhadores, a possiblll

dade de contribuir para a criaÇão, conÍigurâcão ârtís
tica e realizaÇão de peÇas artisticas revolucionárias. Os
qrupos de aqitacão propêganda devern ocuparse dos
problemas políticos actuais. E es são extraordinâriamente elástlcos e podem âdaptar-se ÍacilÍnente às con
dicões de vida dos países capilalistas. Eles utilizam a
fábrica, a rua, a praça pública, a cervejaria, para Íins
propaqandístas e usam, no seu trabalho todas as Íormas da arte teatral: revistas políticas, declamacão de
massa, sketch (:), cançôes, etc. Tudo isto faz dos

grupos de agitaÇão propaganda a melhor Íorma de
âqitâÇão e propaganda revolucionárias.

7, TÉndo em conta as experlências dos grupos

de

agitacão propaganda e as insuíiciências que se tornaram patentes durante o tempo em que eles exlstiram
na Alemanha, Checoslováquia, França e outro países,
a conÍerencid e:tâbê ece. pà'd o leat o operár o'evo
luLion;rio de Lodos o: par5es, a tarcía dp crr"r grr'pos
de agitação'prppaganda, bem como de trans{ormar
todas as di{erentes associacões amadoras de operários,
as "Volksbuhne" (os teatros do povo) e semeLhantes,
em grupos de agitaÇão propaganda. Ao mesmo tempo
deve se, tanto quanto possível, melhorar os métodos
de trabdlho dos àcludrs grupos de aqrtd( ão proodqên
da e estabelecer lhe as seguintes tareías:
a) Escolha de assüntos concretos. DLlrante as repre
sentãcões não devem ser expressas idelas gerais revolu_
cionárlas rnas sim principalmente os acontecimentos

concretos económicos e políticos que interessam à
classe trabalhadora no respectivo pâÍs e no respectivo
b) Os êxitos do trabalho são avaliados a partir dos
êxitos dá orgânizacão. Devemos procurar que as re
presentações dos qrupos de agitação propaganda não
expliquem apenás determinados acontecimentos e pa
lavras de ordem, não;ncitem à luta unicamente, mas
rdnoem que aumentem o núrnero de ddepto§ activo§
das orgãni/àcões revolucionárids da cldsse opê,;r;á.
Por outras palavras, parte da actividâde dos grupos
agitaÇão propaganda deve ser recrutar novos membros
pd.à as o,gdnildcões de mdssa revo ucioná'ids.
c) Activacão dos espectadores. Eles devem ser levados
d coldbora na dccào, aorendo os di,/er à sud oo'nião
acercâ da representação e dos personagens, Desta ma
neirá to7-se oos eJpectadores um conjunto o'gdÍl;
zado, um colectivo.

ooerário num movlrFento de mêssás e educarem gru
pos de escritores operários, crÍticos, compositores,
driind5. q.rdndo l.ldren para conoui\tdr "s o'9àri/á'
cões culturais e artísticas operárias que estão sob a
influência de social'Íascistas, fascistas, ígreja e oulros,
quando estabelecerem a disciplina revolucionáriâ sob
d di eccão dd UITO, enrão os teatroc oper;rios em
todo o mundo serão uma arma vâliosa para o proletarlado na sua luta contra a burguesia e o social fascismo. As palavras de ordem do teatro operário são as
do proletariado revolucionário:
Proletários de todo o mundo, uni vos!
I ura conrrd a mrsérid,
nalização capitalista!

o

desemprego

ea

Luta contra o Íascismol
Luta contra o social.Íascismol

Luta contra a guerra imperialista e os seus íomen-

d) Actividade no câmpo. Aqui âinda nenhum teatro
operário revolucionário apãreceu, na maioríâ dos paÍ
ses capitalistas.

tadores

e) As experiências do teatro artÍstico de massas na
União Sov;ética e do movimento do teâtro operário e
de juventude desse pâÍs devem utilizar-se em grande

Todo o auxílio à realizacão do plano quinquenall

escala,

I

Luta pela defesa revolucíonária da União Soviétical

lur"

pelo Íortalecimenro de lodas às o,g"1ilêcões

revolucionárias do proletariado

8. A conferência é de opinião que se devem utilizar
todos os cânais e todas as forças possíveis pêra agitar
e p,opaqdr ds ideid( p'olelá'i"§ rPvolucionârià\.

Por isso ê UITO não deve ocuparse Lrnicâmente do
teatro amador da classe operária, mas deve têmbém

I

Viva a ditadurã do proletâriâdo!
Ruas e fábricâs livres para os actores operáriosl

Viva â Revolucão mundial!

exercer influênciâ no teatro revolucionário de esquer
dâ e artistas, e fazer deles colaboradores.

9. A Conferênciã considera necessário Íundar

acio

Àroscovo, 30 de Junho de 1930

um

centro nacional para o movimenlo do teátro operário
lseccão da UITO) em cada país, como foi Íeito na
Alemanhâ e ná Checoslováquía. A tarefâ desse centro
é oryat\izar grupos de ágitação propaganda e apoiar a
criacão de um reportório, bem como dirigir todo o
movimento do teatro operário no respectivo país e
coordenar, â nível nãcional, toda a actividade dos
grupos e o.ganrzdcõês locd'( dê tearo operàrio.

10. Ouando tiverem estabelecido relação com todas
as outras organizações revolucionárias do proletariado

mundial, quando participarem em todas as lutas do
povo trabalhador, grandes ou pequenas, quando trabalhárem incansavelmefite pêra transformar o teatro

em Moscovo em oezembro de 1929. [,]3is rrÍde tomÔu o
nome de Uniâo lnrernác oôal de Íeato OpêÍáriô, qlando a arqou o sêu
campo dê acção, cômêçando a enqladÍaÍ ródas õ pe$oas dó rêatro

lllFlndada

{21 Pequenas

peÇê dê 5
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ADESÂo NAIU RAL E DESEJADA

A

REVOLUCAO
E A DESALIENAÇAO
DA BURGUESIA
OU
COIV{O ELES
ADERIRAM
V]

AB IO COBBA
Por raltJ de prpel nâo

Áié porqle parrr

é

e.rimos eú

motrer

inhâ de.onia c.m

.s pariqrJfôs

Nunca como até então {25 de Abril) a burguesia se
repelâra da bela obrâ de justiÇa social que a rodeava.
Nunca como até então os repimpâdos filhos de Íarní
lia escarrâvam tanto nas bochechas dos papás. Já
entrara na via sacra procurando remédio pârê os seLrs
males de angústia causadâ por uma arreliadorâ mania
de lixar o pârceiro, lsto pâra dizer que também a
burguesia proturava â soluÇão para os seus males. A
missâ dorninical já pouco adiantava- Os cursos de
cristandade não tinham cumprido a sua missão hisló
rica de reconci iação, mau grado o invento do abraco
de amizâde, às tantas dâ parábola entre todos os
r..s'ào', ta que nu'11d dê§ .er;moniàs urr receÍl
despedldo apertou o seu ex patrão de tal formâ que
lhe partiu meio dúzia de costelas. Tudo isto à beirâ
rnar plantado... Como se isso não Íosse pouco âinda a
burguesia se âssustava com ês noticias do outro lado
da barricada onde a fome levara um pé descâlço,
mDs.1o c ere, d pngo ll, po, erqodo da Ldr_ê, . n_;o
do pddrê que he e5lero'o a hóstia. Como re'sso nào
'o,sp pouco o Senhor Comend.do i" qe cans"ro oi
dlzer ao Senhor General que os fi hos dos Britos e dos
l\'!elo( so'r.dm odos dp b.orqui'e dsm;ticd r az;o por
que lhes fâzia mal a câcimba das nossas "Províncias".
Nos diâs diferenciados eram ena tecidos os filhos dos
operários, vaLentes so dados, que comiarn feijões e se
peidavam como gente qrande, Ouanto não valia per
tencerem às classes desÍavorecidasl Em fâce do ex
posto se conciui que estávamos em presenÇâ de uma
burguesia arrependidâ, cansada de encher a mulâ e
ávida de "sensacões revolucionárias".

E por isso que na mâdrugadâ do 25 de Abril o Senhor
I\4elo de Jorge sa ta da cama ao som da Grándola-Vila
Morena se dirige em cuecas a casâ do Senhor Brito de
Jorge, os dois a casa do Senhor Santo Éspírito e aí
rnesmo aderem em pijama. São vistos varridos de
alegria danÇando no meio do povo o baile mandado
(vi" \drp irpr dF crâvo vê rrplho espêl"do no.oLpào.
transbordando de alegrla, envlando mensagens de
amor como quern distribui améndoas nos casamentos.
E são eles que levam o povo a a egrarse já que ainda
mal definldo o termo "revolucão" os trabalhâdores
irnaginavam que os miLitares libertadores hes iam
tirar o maior víclo que tinham: - O trabalho. Valeu
ai a persuasão do Senhor Nrelo de Jorge o qua teve
artes manhâs de convencer o povo de que reaimente
êqorâ iriarn trabâlhar todos. Ali mesmo o Senhor
[,aplo de Jo qe d'regdroJ d\ mdrgd, . forrnou J_1"
brigada de ap;io à rãcolha do lixo. E muito havia]É
âqui que comeÇa a via origina na construção do
câsamento de todos os portugleses. Todos, Originâl
mente todos, Apenas um flcou para trás que se corn.
provou soÍrer dos ca los.
RECONVE RSAO

P

IDESCA

Entretanto, vindos da António À4aria Cardoso,

os

pldes de ienco branco a tlracolo enÍiaram a manga de
a paca e, em plena rua, se constituiram um grupo de
funcionários públicos anti extremistas. Ao povo que
os perseguiâ escânqueirârâm se no mais amplo sorriso
perguntando onde podiam apanhar um rápido lrans
porte para o Alentêjo pois sentiarn uma válente comi
chão nas mãos que só a reÍorma âgráriâ lhes podia
valer. Ali mesmo exempliÍicârâm o que uma cambada
de calmeirões, como eles, habituados apenas a traba
lhar os outros, poderiam fâzer numa unidade colec
tiva de producão, E era ver aqueles costâdos â dobra'
rer. qê e a e grere.n >" 'rÍy'Llando e1^ddas ras rràos e.
ritmicâmente, abrirem um buraco no chão onde cabia

um boi. Era exactamente a medida de um pide.

Já

havia quem os quisesse enterrar quando este§ se puse
ram de polegar esticado a pedir bolêia. E tinha de ser
já, pois no ouJro dia às seis horas da manhã contavam
andar a rocar riato- Eis quândo aparece Lrm grupo de
dêsrdnchà pr"/e'es que os levê dlé C.\ ds do qup
pdreLe por ordpm ned,ca pois 05 .dpozes preLr:dvom
de uma recuperação antes de iniciarem tão penosa

tarefa de vergâr o costado. Com a íalta de hábito
podiam mesmo ficar quebrados- Como remédio ÍaLa
va-se em 6 meses de praia, por cabeçô. com rnu;to sol
no lombo e duas untadelas de manteiga na barrlqa da

rapaziada a fim de ficarem lustrosos, roliços, orgulho30

sos de qualquer reconstrutor do país. Entretanto ha
via outros projectos menos extremistas de aproveita
-1-nIo dF d aa.z ddô . sàbp,' os lorcioi;r os pêc\d
riam a lorcer redes para ba izas por rnor da massificê
.;o do clp\no.to. O. b-'o( pos\dr 'n- à copro. n-o'
nhos de vento e aque es que nãosoubessemfazer mais

nada podiarn entreter-se a fâzer bombas.,, para ês
{estas popu ares. Falava-se até já numa comissão de
foquetórlo. Conro se não chegasse a consenso sobre a
utllização desta prestimosa rapaziadâ â questão Íico!
em suspefso vencendo uma proposta em que, pâra
entreter, ficâriam em pose â íiín de se prepararem as
medalhas por serv cos distlntos de perseguicão e flage
acão. Falâva se em compensar a competênciâ. E esta
fol outra das grandes originalidades difíceis de perceber como a do bacalha! deixâr de constar no cabaz

E vamos à laadame GNR e C a

.

A RECUPERAÇÃO A TODA A GUITA
Também as GNBs e C

'

Lda soÍreram r ma vo rrrrtii.la
o.nas êrrolado "travEst"

transformação que nem

. eo Lo.reqdron
bruid 'neate do rd,.p'qLe odlun drôn o,Lpe'o
um, passaram a portar.se como meninas púdicas ame
drontadas com o passarinho. Era vê los mansos como
cordeiros, nos campos de futebol, promovendo a pas
sagem dos adepios do peão para a superior e ató
bdncddd ce'lt dl o"rno_,r'"rdo , u,''rDri' d .rqor o , d.'
ha socialistâ; era vê os ajudando os camponeses a
oc!par as terras dos atiÍund ários; era vê os espu
mando de raivâ pe o rnotivo simplcs do inqrato pov.)

con."q- ia. As<iru\pol.,.i,oue

cagar na autoridâde! A fim de sanar estas salutares
contradicóes forâm ministradas pâ estras a esta rapa
ziada. Vozes humanistas esmeraram se em fazer-lhes
vpr d rovd Íuncão. AÍ'ndj agord -ào havra irinigo..
E'" . ,econcili"cáo Lotd'. Fdtdva se nurr ,nrrnigo,o
mum. Os "OVNlS" (? ). Pará esse combate iam ser
dàdds Insrrucôps espaciais" ao policpame quê rão
sofresse de enjoo nem arrevirâsse o bucho; além disso
iriam transformar o tiro ao arco em tiro popu ar ao
satélite- E a rapaziada ex-GNR e psp tinha outras
Íunções muito importantes a desempenhijr: passear os
cães, campânhas de a Íabetização, cacar piolhos de
raça, proteger as casas ocupadas da investida de algum

antigo proprietário renitente, iogâr à lerpa, tirar
burriés do nariz, âjudar as brigadas do povo a âfixar
jorrds de pdrede, prc. t quê cddê pol'cedrr" ser'd

l

w(
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tambénr, evitando possiveis frustacões de algurnas regalias que he Íoram retiradas a nível de cacete, eleva
\o. ol de r,lho do povo. Forê.n os rrdi.
do à
"êlegor'd
dbnegddos .o d. dê r'abdlho rdc o^ê. E e(Ld \e.id a
mais original não Íosse a padralhâ.

O IMPOSSIVE L ACONTECEU

Também a padralha voluntariâmente coiaborou nesta
gràndê Íesld nacionai. No lÔ de va'o qr.reriam à v va
força âbrir o conejo com uma nova versão do "en
quanto houver portugueses". Desêconselhãdos de tal
iniciãtiva improvisaram o grande baile do maralhal
Aí os que não sabíam aprenderam a esfregar o toucinho. Era o Íim de tudo o que era Íalso. Foram vistas

rnultas lesnras, perdão freiras, dando urn valente pon
tapé na castidade dentro do lema de que festa é festa
Ero o alôg,rd en_ l'bê'oóde. Os oddre)'ndi' Pdcc ori
rios vieram confessêr se ao povo declarando que, nâ
verdâde, tinham sido até aí uns verdadelros porras
azedas, e que vergonhosamente arrependidos iuravam
r-ào md:s vol'd a ÍâacL or'dr. De pro.lo Ir Li"'am
campanhas a favor do aborto, da educacão sexual, da
liberdade de amar, campanhas contra os dogmas e
crendlces e orltras parvoíces, contra o obscurantismo
dentro do princíplo que âs trevas llão se combatern só
ênrdnro o golpe dF nPsl'e 5er:d
^om vplds do d tdr. Nô
dado pela vidente Lúcia que metendo as castas mãos
nos sels imacu ados Ío hos, rlpou do telex, via Santa
Sé que, à última hora, substltuia o anacrónico segredo
de Fátirna e em cujas sagradas letras se lia a nova
versão "A TERRA A OUÉl\l A TRABALHA". Era o

grande segredo remodeladamente desvendado- E, por
âderência naturai, todos os pontos de negócio rellgio_

ro \e

Irênslormdrd1r pn" cê_lro dê dpoio dgrário.
Con_o únrco )pnjo o lo.Io do' .an'poncse' não sp
âcomodarem a instalaÇões tão sumptuosas, Debalde se
fizeram paiestras sobre a necessidade de integracão no
meio ambiente dentro do lemê de que uÍna alcatifa
não é nenhum desvio de extrema direita, pelo qlle, a
olhos vistos, alquma coisa la ficando turva. Hâvia
quem dissesse que havia trânsparênc a a mais, oLrtros
apontavam entusiasmo desrnedido, O Íacto é que al
gurna coisa desengrenara. Ago que não estava no
prog drna sô'n pP.ddo o,i9 14.. L od' ricid'dn tp ds
viagens democrátlcasl

(continua no próximo nÚmero)
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MOCAMBIOUE:

AS SEMENTES DA CULTURA
Da revista mocambicana "Tempo" extraimos algumas
páginas reÍerenles âo tema "o que é a criltura" do
Encontro realizado em Julho de 1977 no [laputo.

que a Culturê resulta da influência do meio âmbiente, dos problemas que rodêiarn.

que Culturâ é o espelho de um povo, a trajectória

A aÍirmaÉo da identidade culturalde um povo longamente colonizõdo enche-nos de alegria como uma

da sua vidã.

primavera de pensamento. Como se as espingardâs dos
combatentes da FRELIMO tivessem disparado sementes em vez de balas.

-

que a Cultura depende dâ reâlidade económica, das
relacões entre o homem e a natureza. reÍlecte
cada passo que atravessa um povo.

-

que a Cultura é determinada pelo desenvolvimento
das forÇas produtivas.

-que a Cultura

se transÍorma consoante a expe
riência e o grau de conhecimentos que ajudam o
homem a compreender a natureza, a históriaeas

Ass;m foi dito:

-

transÍormações soc;ais.

que â Cultura é o bilhete de identidade de um povo
perante os outros povos. Aquilo que o identi{ica e
o d íerencia dos oul'os povos.

-que

que a Cuhurê era a maneira de ver e julgar êquilo

-que

só há duas culturas: a da burguesia e a prole
tátia.

não é verdade só haverem duas culturas, porque antes do coloniâlismo não havia proletariado e
havia culturã]Oue portênto os dois tipos de cultura
seriam: empíiica e cientÍficâ.

que nos rodeia.

- que d Culrurê êÍa d roLpa que vestídrnos,

d mâneiro

de arranjar a mesa; a comidâ, o modo de cultivar, o
comportamento, as crenças e instituicões, a civiii
zaçao.

que Cultura é o modo como o homem concebe
natureza e discute com a natureza, a maneira de
interpretar.

que Cultura é â mâneirâ de trabalhar e de pensar,

'
a

que Cultura nâo é só danca, mas também literatura
e arte.

a

-

qLre

Cultura é história.

qle

na definicão de Cu tura não devemos ignorar
de onde vimos, áquilo que ganhámos na luta arma

da, a nossa própria posicão po itica e sociâ1, a
experiência dos outros povos e a poslção de classe.
que a base dâ cultura é o trabalho, o rnodo coTno o
homem se orgâniza.
quê rd Cul_J à o í",

to'ê.o

ómi, o e deLerm nante.

-

que Cultura é tLrdo o que Íaz conr que o homem

-

qJP CJltLro â o -nodo cor)o o
para atingir ê sua libertacão.

não seja urn aninrâl lrracionaL-

ro-â-r.e oiqdri/d

"Devemos partir do hor.rctll mas situá{o no processo
histórico, ver em cada icsê como o homem se relaciona com a natureza, com os outros homens, como
cresDe,'como §e desenvolve, como se deíine como
moçambicáno de hoje".
Propondo se no fim do debate fâzer o consenso das
contribuicões, o Reitor da Universidade Fernando
G"nh;o ouê 1a,noe-n Da.ric,pou ,esumiJ d dssi--r:

"O

mnsenso geial é de que há um conÍronto dialéctico entre o homem e a natureza. Desse confronto
nascem as socidadesr evolui o homem, constroem-se
as §upra-estruturas ideológicas.

A

discussâo teve o mérito de âo falar.se de cultura
não se terem resumidl rs participantes a Íalar de
artes.
35

tribos, Íez gerar novas concepções. A concepçâo
dê Ínoçambicano aparece a partir do momento em
que tem um instrumento de unidade que desÍaça a
tribo.

Estão dentro de deÍiniÉo de cultura a habilidade, a
capôcidade âdquirida pelo homêm em encontrar Íor_

âs

mas no trabalho de tran§ÍoÍmaÉo da natureza, na
utilização da natureza. As relações entÍe os homens,
os determinismos geográÍicos".

FqELllro é um Íenómêlo cultu dl E
a FRELI[^O que faz nascer o conceito de NaÇão ao
deÍioir que com a unidade de todos os mocambicanos contra a colonização sería possível lutar e sair
vitorioso.
d cÍidÇào oà

Oue parê desenvolver o tema deveríamos partir do
hoÍnem. E tentar responder a questões como estas:
l\y'as do homerr como isolado ou integrado na socie
dade? E essa sociedade? Já temos ná nossa sociedade
consenso da unidâde nacional?

-

Oue sociedade é l\,4ocâmbique? Com todês as heran
çâs tradicionais e do co!onialisÍno. Podemos estudar
Cultura ern l\loÇâmbique corn a existência de todas
essas limitêções?
Ouai é a Íuncão da cLrltura denrro do processo revolu_
cionário?

E que: Temos que estudar a experiência da Luta
Armada de LlbertâÇão Nacional. Como durante a
Lula se {ez â âmálgama de todas as culturas. Oue essa
vai ser a base da unidade nacional, nâo âlienadamente,
nâo repetitivamente.

oue po,"m, o oblectivo do enconiro _ão era encor
trar uma definição de cultura, pois que quâ1quer
deÍinicâo seria Limitativa. Oue o somatório das contri'
buicões havia deixado em todos uma concepçâo sobre
o que é Cultura.

Ainda no Íinr do debate o ]\y'inistro da Edlrcacão e
CuLtura vo tou a usar da palavra para dar então sua
contribuicão. Fol quando defendeu que:

-

o homem e o ambiente têm pâpel lmportante

na

deÍlniÇão do que poderá ser Cu tura.

quando o homem se situâ num ambiente tenta
encontraT resposta para as suas necessidades concretas (como se alimentar, como se deÍender, corío
se vestir, como manifestar a sua aeqria, etc). Ao
experimentar as respostas para essas necessidades
vai Íormando a sua concepção.
não vamos ignoiar a existéncia de tribos, que isso
nâo é nenhum tabu, mas uma realldade hlstóricaOç losso\ ", tPpas)doos v'v.dn' ê-n eqiõP\ pe_
quenas, conheciam mal e hostllizâvam as pessoas
que não tivessem os mesmos hábitos. Tudo lsso
criou a ldeia de que a tribo era uma sociedade. O
coloniêlismo português, ao oprlmlr e explorar todas
36

d I ut" A'rrádd r'ourê po' strd vel und concepÇão
cultural diÍerente, Foi portanto nos problemas con
cretos que se nos puseram para expulsar o colo
nia,rsmo po'tugué5 que rivp'no. qup (ri"'as co_
cepções de unidade, de naÇão, de povo.

hoie, independentes, uma vez definido o que que
remos Íazer, comeÇámos a criar oLltros valores cul
turais. A aldeia comunâl é um Íenómeno cu tural.
Como nos organizarnos na a deia comunal, como
nos dirigimos por nós próprios vão-nos dando novas
concepções culturais. A direcção colectiva. A liber_
taÇão da mulher (que agora também pode dirigir,
pldniticar. ê urr ser sociãl igua ao homem. É uF
Íenómeno novo para a maioria de nós. É urn Íenó
meno cLrltural, dá nos novas concepÇões. Os con
selhos de produÇão que são Lrm processo de educa_
cão dos trabalhadores para orientarem e contro
lârem o seu trabalho, é um Íenómeno cultuaal,
dá-nos novas concepcões, Antes só concebiâmos a
direccâo de umã empTesa por uma pessoa saída de
uma universidade. Um operário constatar que eLl,
operérlo, também posso dirlgir, posso controlar,
qJ"l " sJ" cdpdc ddde Lo'no ho-ên_. , d rovos
valores cu turais).

rossê ula pêla 5oorevi\óncro. p" " . id um"
economia Íorte, parâ que liguemos ê nossa luta à
lLrtâ de outros povos, das c êsses traba hadoras de
todo o mundo, a definiÇão de quem são os nossos
amigos, e de quem são os fossos inimigos, edu'
cam-nos paÍa a abertura de que Íora da nacão
existem todos os outTos povos, dá nos novas con_

-d

cepções.

..

iodâs p.rd( novo) .oncepcoe\ .o) dão ur.d novd
consciência, que nos Íaz encarar de outro modo o
que é o universo, oqueéavida,comoo homemaí
se sitLra, qual o papel do homem, qua o papel da
ciêrL:ê, qLr"l o futu'o. o q-' ê r'êcesc"r'o L'io'
desde já, o papel do trabalho organizativo, do tra
balho colectlvo, etc.

BENTO DE JESUS CARACA

HOMEM DE CIENCIA
FIGURA

DA CULTURA PORTUGUESA
DUAS ATITUDES EM FACE DA CIENCIA
(Prefácio do livro "Conceitos Fundamentais da Í\4atemática" Junho de 1941).

A

C;ência pode ser encaradâ sob dois aspectos diÍerentes. Ou se olha para ela tâl como vem expo§ta nos
livros de ênsino, como @isa criada, e o âspecto é o de
uÍn todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam
em ordem, sem contradicôes. Ou se procura acompa
-h; là 10 5eJ dê(pnvolv;rnêrro progrêssivo, àscisri.;

maneira como foi sendo elaborada, e o aspecto é
tota mente diÍerente - descobrem-se hesitacões, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de
reflexão e apuramento consegue elimÍnar, para que
logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras
contradicões.

Descobre se ainda qualquer coisa mais importante e
rnais interessante: - no primeiro aspecto, a Ciência
parece ba§tar-se a si própria, a ÍormaÇão dos conceitos
e das teorias parêce obedecer só a necessidades interioÍes; no segundo, pelo contrário, vê se toda a inÍlu

ência que o ambiente da vidê social exerce sobre
criacão da Ciência.

a

A Ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condiçâo humana, com
ês suas forcas e as suas Íraquezas e subordinado às
Bento de Jesus Caraça {1901-194a) é um reÍerencial
da cultura portuguesa, lJasceu em Vila Viçosa, Íilho
de trabalhâdoÍes rurais, Professor Catedrático de ÍUâtemátic€s Superiores em 1929, Íoidemitido em 1946.
Foi presidente dâ Sociedade Portuguesa de Matemáticas e co-Íundador da "Gazeta de Mrtemática". Fundou em 194í a "Biblioteca Cosmos" e Íoi presidente
da Direcçâo da Universidade Popular Portuguesâ.

Bento de Jesus Caraça, homêm de ciênciâ, ÍiguÍa da
cultura portuguê§a.

grandes nêcessidades do homem na sua luta pelo
entendimento e pela libeÍaÉo; aparece nos, eníim,
como um gráflide capítulo da vida humana sociâ|.

A ATITUDE OUE SERA AOUIADOPTADA

A l\latemá
corsidFrádã como uryrd cipnciâ
parte, desligâdâ da rea idâde, vivendo nã penLrmbra do
gabinete, um gabinete fechado, onde nâo entram os
Será esta a atitude que tomaremos âqLri.

ri.â é qpr"lrrpnte

ruídos do m!ndo exterior, nem o sol nem os ciamores
dos homens. 1sto, só em parte é verdadeiro.
Sem dúvida, a l\,4atemática possui problemas próprios,
que nâo têrn ligacão iÍnediâta com os outros pro
blemas da vida soclal. lvras não há dúvida também de

que os seus Íundamentos merg!lhâm tanto como os
de outro qualquer ramo da Ciência, na vidâ real; uns e
outros entroncam na mesmâ madre.
\r'esl-.o qJdnro d.) sou\ problemas próprios. ,drd
mente acontece, se eles são de facto daqueles grandes
D'oblpÍr"s o r po,n -Ín,ogod sLd esjén..á " o reu
desenvolvimênto, que e es não interessem tambérn, e
profundamente, a correntê geral das ideias.

verdadeira a falsa doutrina, ensinada por a guns, que o

Sol seja centro do mundo e imóve, e que a Terra se
mova, ainda de movimento diurno; por teres discí
pulos, aos quais enslnavas a mesrnâ doutrinâ; por,
acerca da mesma, teres correspondênciâ com âlglns
matemáticos da Germániâ; por teres dado à estampa
â gumas cartas intituladas "Das manchas So âres", nas
quais explicâvas a mesma doutrlna como verdadeira;
por, às obiecções que às vezes te faziam tirâdas dâ
Sagrada Escriturâ, responderes lnterpretando a dita
Escritura, conÍorme o teu sentido;

"E tendo

vlsla nos capÍtulos que se sequem. Neste primelro

sucessivamentê sido âpresentâda cópiá dum
manuscrito, sob a Íorma de carta, a qual se diziã ter
sido escrita por ti, a um tal teu discipulo, e nessa,
seguindo a posiçâo de Copérnico, se conterem váriâs
proposiÇões contra o verdadeiro sentido e ôutoridade
da Sagrada Escriturai

voluÍne estão agrupados âqueles conceitos básicos que
dizem respeito á nocão de quantidade; nos seguintes
serão estudados os que têm por temâ as nocões de leí,
de evolução e de classiÍicâcão.

"Ouerendo por isto este Sacro Tribunal dar provi
dências contra a desordem e o dano que de aqui
provinha e êndava crescendo com prejuízo da Santa

O leitor encontrará a jLrstiÍicaÇâo

destes pontos de

Fé,

"Por ordem de Nosso Senhor

GALILEO

GALILEI VALOR CIENTIFICO

E VA.

LOR J!1ORAL DA SUA OB RA
(Extracto de Conferênciâ realizadê na Universidade
Popular Portug!esâ em 22 de Junho de 1933).

No diâ 22 de Jlrnho de 1633, quem pudesse ter
peneTrâ.lo nLrrrla certa sala do convento de frinerva,
ern Româ. teíia assistido a Llnra cenâ

singLrlar,

Llm velho de setenta anos ouvia, perante unr tribunal
constituído por dez cardeêis, a leitura deste docu

"[,]ós (seguem os nomes e os títLrlos dos cârdeais) pe
a
misericórdia de Deus, Cardeais da Santa lgreiâ Bomana, delegados especia mente como lnquisidores qe
rais da Santa Sé Aúostólica, contra a maldade herét ca, da República Cristã.

"Sendo certo que tu, Ga ileo, filho de Vincenzo Galilei, f orentino, de setenia anos de idade, foste de
n!nciado em 1615 a este Santo OÍÍcio por teres como
3a

e dos Eminentíssimos e
Reverendíssimos Senhores Cardeais desta Suprema e
Universal lnquisicão, Íoram, pelos Oualificadores Teó
logos, qualiÍicadas aa duas proposiÇões da estabilidade
do Sol e do movimento da Terra do seguinte modo:

"Oue o Sol seja centro do mundo e imóvel de movi
mento local, é proposiÇão absurda e Íalsa em filosofia,
e Íormalmente herética, por ser expressamente con
trárla à Sagrada Escrilura;

"Oue â Terra não seja centro do mundo nem irnóvel,
mas que se mova, ainda de movimenlo diurno, é
iguâlmente proposicão âbsurda ê Íalsa em ÍilosoÍia, e
considerada em teologia ad minus errónea em Fé.

"l,!as querendo se naqueLe tempo proceder parâ con.
ligo com benignidade, Íoidecretado na Sacrâ ConqregaÇâo reunida diante de Nosso Senhor a 25 de Feve
rêiro de 1616, que o Eminentíssimo Cardeal Bellar
mino te ordena§se que tu devesses totâlmente aban
donar a dita opinião fâlsa e que, recusando tu tal
fâzeres, te fosse pelo Comissário do Santo Oficio
intimado que deixasses a dita doutrina e que não
pudesses ensiná la a outros, nem defendê la, nem
tratar dela, e que, se não te conformasses com a
intimacão, f osses encarcerado;

(..)
"Portânto, vistos e madLiraint: rta con!ideracot os rné
ritos desta 1ua causa, com.Ls süprâditôs !uas confissões e escusas e quando de râzão se devia ver e
considpra,. .Àêq;mo, contrd ti à inr.a -sc,'ta sen.
tenca:

"lnvocândo
Jesus Cristo
Marla;

o

Santíssimo Nome de Nosso Senhor
e da g oriosÍssima llãe sempre Virqe-r

"Por esta nossa definitivit scntenÇa, a qual, reunidos
pro tribunali, de conselho . parecer dos Beverendis
simos N/lestres de Sâcra Teologia e Doutores unius
utriusque ,uris. ros"os rorsul-o.ec, prore.i-nos 1e\',,

"Das queis nos apraz absolver te desde que primeiro,
com coração sincero e fé nãô fingida, diante de nós,
abjures, mâldigas e detestes os sllpraditos erros e
heresias e qualquer outro erro e heresia contráriâ à
Jgreja Católica e Apostólica, pelo morio e Íorma que
por nós te será dada.

"t d Í r d( oJe esre Le- qídvÊ

e pê .lir osn nr o ,
lransqrpssão náô l:que dp iodo irnpun". " §ejd\ n-d
"
cauto para o futLlro e exemplo a outros para que se
abstenham de semelhantes delitos, ordenamos que,
por púbiico édito, sejá proib do o iivro dos "Diátogos
de Galileo Gãlilei".

"Te

condenarnos ao cárcere Íormal neste Sênto
OfÍcio ao nosso arbítrio; e por penltência salutar tê
:noorros qLe oplos três o,óv -nos dno\ diqâ. urn, vpz
por semâna os sete salmos penitenClais, reservit rrJo
para nós a fa;uldade de moderâr, mudâr oLt leva:rtirr,
.-o rodo o- ê-n nd1Â. ê( s_p,o.d l,c pp-as ne^
tenc as,

"E

assim dizemos, pronunciamos, sentenci;trníjs, rl.l
claramos, ordenamos e reservamos, nisto e eÍn tudo o
rr]ais, dír melhor modo e forma que de razão poclenlos
e devenros." (Seguem as assir,atLrras de sete dos der
cardeais).

áN)Leo !

escritos, nê causa e causas pendentes ante nós entre o
I\4aqníÍico Cârlo Sinceri, doutor r,|nius utriusque iuris,
Procurador Fiscal deste Santo OÍício, duma parte, e
tu, Ga ileo Galilei ante,dito, réu aqui presente, inqui
rldo, processado e conÍêsso corno âciÍna. da outrâ
pa rte:
"Dizemos, pronunciamos, sentenciamos e dec aramos
que tu, Gali eo supri.dito, pelâs coisas deduzidas no
processo e por ti coníessitdas corno acima, te to.naste
vec!rú13i-É,ilr iuspe io l,r ilcresid, -.r sabr-.r, por ter.es
sustcriiCo e crido doutrini íôlsâ e contrária às Sa
gradas e Divlnas Escrituras, que o Sol seia centro da
Terra e qLre não se mova de oriente para ocidente e
qLre n Terra se mova e não seja centro do mundo, e
oJ, r- po\sJ l,
d.'ír úê,no,píovdvÊ. -n-dop nao
depois de ter sirlo declarada e d€Íil]rdr po corirárlaà
Sagrada Escritura;

''E

consequentemente estás ncurso em todas as cen
sLrras e penas dos sagrados cânones e outras consti
tuicões gerais e particularês, contiô seritelhantês delin
quentes ianpostas e prcmuiqaCas.

.]
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Ouando terminoLl a eitura deste acto de abjlr.aciio,
acabara de viverse ilm clos momentos mâis .lr:rmil
ticos da hlstóriâ da ciência e da história do honrenr rriJ
mundo ocidenlãi.
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. .

oq-P r o'.nt r ênt,ê ouos rop o\
gl.
fase cLrlminânte, o eamaqamento, o rehâixamento.vij
tante, firuito para além dirs fronteiras do hurnano. de

"

um homem de ciêfcia, llr gi!]ante cuj:l obri j. !
Vanta, aos nossos o ltos rie homem do século XX,

como um monumento luminoso na linha incerta que
separa duas épocas.

Parece-mê simples, É que era precisamente essa a
doulrina que convinha, para manter em equilíbrio um
estado social em que os bens da vida eram logradouro

O que é que produzira uma tão grande brutalídade na
luta, e por que rdrão en( ontrdmos uma conqreqdcão.
órgão da lgreja Câtólica, obrigando um homem a tão
desumana humilhâção?

Vômos procurar responder a estâs perguntas, pondo

em evidência a verdadeira signiÍicação, do duplo
ponto de vista morâl e científico, dos Íactos que
acabamos de recordar.
(...)

Examinando, a traços lârgos, o valor cientíÍico da
obra õe Galileo, vêjâmos agora qual o seu valor moral.
Ele está, pode dizerse, condensado nesta Írase com
que Salviati, âquele dos interlocutores dos "Diálogos"
que representa â nova doLltrinâ, respondê a simplício,
o arislotélico "quanto à Terra, nós procuramos no
bilitá-la e aperÍeiçoá-la, visto que procuramos Íazê la
semelhante aos corpos celestes, e de certo modo pô la
no céu, donde os vossos ÍilósoÍos a expulsaram".
Efectivamente, todâ â obrâ de Galileo, bem como dos
fílósofos e cientistas dos séculos XV I e XV ll. consiste
numa revalorizáÇâo do homem e no desfazer de um
curioso parâdoxo que a civilizaÇâo cristã tínha ori
ginado.

Não se percebe, com eÍeito, como possam conciliar se
as duas posicões que o cristianismo adoptou, uma no
campo da ética, outra no da ciência.

Diz se ao homern a vida na terra nâda vale em si,
porque é a existência no mundo imperfeito do pecadô
original; que o justo a aproveite para se purificâr, na
obediência, na humildade, na prática das boas acÇõês,
com o objectivo da recompensâ na existência eterna
depo'5 dd mortê.
lúas como se compreendê êntão que este mundo da
imperÍe;cão, do mal, da corruptabilidade, seja colo
câdo rlo primeiro de todos os lugares - no centro do
Lnrveíso? É como se compreende, mdis, Jm dpêgo
r;o grd,1de ã ês\a siruacão de preÍeréncid, orecisd
rnente por parte da lqreja Católicâ, cuja doutrina da
humildáde humaná perante Deus seriâ antes compatível com o último, o rnais modesto dos lugares do
cosmos, sua criação?

duma ínÍima minoria. PaÍa a maioria, esmagadora mas
ignara, era prÊc,so, pard que eld nào lomasse consci
éncià dâ sud Íorcd, Ínante ld no culto da suà própriá
imperfeicão e indignidâde. Para essa, a humildade
absoluta, a obediênciâ, o nada como valor individual e
colectivo, porque os grandês senhores, os poderosos,
esses podiam págar se o luxo de teÍ astrólogos, já que
os astros, os corpos celestes da matéria íncorruptível,
presidiam ao seu nâscimento e velavam de lá, do
mlrndo supra lLrnâr, sobre a sua existência neste vale
de lágrimas...

O que hâvia afinal erâ, não a humildade do homem,
tomado como um todo, que se esvaía modesto pe
rante o mistéFio da criâção, mas sim, pelo contrário, o
orgulho desmedido do homem, mas considerado indi'
viduâlmente nos privilegiados, que projectava a suâ
sombra arrogante sobre o cosmos para que pudesse
proiectá la em seguida, de modo sinistro, sobre a
humanidade.

E como a situação era assim, paradoxal, só podiá sêr
desÍeita com outro paradoxo. Foi o que realmente se
deu o homem valorizou se desde que a Terrâ, e
portanto ele, foi arredâda da sua posição de privilégio

-

Grande licão esta, quê nós ganhamos ainda hoie em
mêditar, porque ela encerra ensinamentos que todo o
homem devia ter presentes e como que engastados nâ
consciência.

rloje também êstá travada uma luta cruenta pela
valorizacão do homem e o adversário real é ainda o
mêsmo d projecção abusiva do individüo, corÍ'o in.
dívÍduo, sobre a sociedadê. Simplesmente, a frente
dessd luta não êstá aqord no plano dstronómico, rnas
sim no social.

Hoje ainda estamos sofrendo porque Íalsos deuses,
ideias fanlasmâs, se instalarám nos pontos nevrálgicos
da armadura.espiritual e moral das sociedades.

Por isso nos à transmitida inteira, à nossa geragão de
hoje, a menságem desses grandes naturalistas do século XVll e, em especial, a mensagem de Galileo.

E como essa mensagem diz-nos expulsai os Íalsos
deuses; valor,za, o home.n, dc"bando com a projêcção

-

âbusiva e criminosâ
Oual a explicação destâ contradicão, deste paradoxoT

do individual sobre o colectivo;

humanizaia sociedade!
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